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SATURNUS 
`n Beskrywing van Saturnus, die Ring, die mane en sy lewende 
wesens 

Hoofstuk 1 
Die werklike name en beskrywing van Saturnus 

Die dubbele Ring en mane van Saturnus 

Die wonderbaarlikheid van Goddelike Openbaring 

1. Ten einde `n behoorlike en duidelike konsep van hierdie 
planetêre liggaam wat ons Saturnus noem, te kry, is dit belangrik 
om te kyk wat haar naam aandui: “Aardse kalmte, Wêreldse 
niksheid”. Dit is ook absoluut noodsaaklik om te leer van haar 
natuurlike sfeer, haar afstand vanaf die son, haar grootte, haar 
struktuur, haar inwoners, sowel as die inwoners op die ringe en 
mane, asook die diverse plantegroei in ooreenstemming met die 
heersende toestande, as gevolg van die duidelik variërende 
klimaatstoestande; verder ook `n beskrywing van die diere wat op 
die planeet bestaan, asook op haar ringe en mane. 
2. Nadat al hierdie bogenoemde besonderhede aangaande 
Saturnus behoorlik verduidelik is, sal die geskiedenis van hierdie 
planeet, haar innerlike struktuur en polariteit teenoor ander 
planete en laastens, haar geestelike sfeer, ontleed word. 
3. Wat betref die afstand van Saturnus vanaf die son, is daar drie 
verskillende standpunte wat aangeneem kan word; die rede 
hiervoor is wel bekend. Daar is nie `n enkele planeet wie se 
wentelbaan `n volledige sirkel vorm nie; in plaas daarvan is `n 
planeet se wentelbaan om die son eerder soos `n ellips waarby 
die son in verhouding tot die wentelbaan van die planeet, 
ooreenstem met die vorm van `n eier met die stomp gedeelte na 
onder en die skerp gedeelte wat na bo kyk. In hierdie posisie sal 
die geel van die eier nie in die middel wees nie; instede sal dit 
nader aan die onderste of stomp gedeelte van die eier lê. Kom 
ons aanvaar dat die sentrale eiergeel die son verteenwoordig en 
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die buiterand van die eierdop die wentelbaan van die planeet. As 
julle nou die afstand meet van die buiterand na die middelpunt 
van die son, in hierdie geval die eiergeel, sal julle die volgende 
sien: Die middelpunt van die son is die naaste aan die buiterand 
by die laagste gedeelte. By die omtrek is die afstand `n 
middelafstand, maar waar die afstand by die boonste top die 
grootste is vanaf die middelpunt van die son. Dieselfde is van 
toepassing op die wentelbaan van Saturnus rondom die son. 
Wanneer Saturnus op die laagste punt is, is die afstand van die 
son slegs 187,719,120 geografiese myl*. Wanneer Saturnus 
ongeveer in die middel is, is die afstand alreeds 198,984,136 
geografiese myl en aan die bokant is die afstand vanaf die 
middelpunt van die son, 210,249,152 geografiese myl en hierdie 
afstand is natuurlik die grootste afstand vanaf die son. 
*Een geografiese myl = 7.420 km; Australiese myl = 7.586 km. 

4. Hierdie afstande word nie van die aarde af gemeet nie, maar 
vanaf die son. Die afstand van die aarde in verhouding tot 
Saturnus kan geweldig varieer, selfs tot so `n mate dat hierdie 
twee hemelliggame nader aan mekaar kan wees met tot een 
miljoen geografiese myl en dan kan hulle ook verder van mekaar 
af wees met tot een miljoen geografiese myl. Indien dit sou 
gebeur dat beide hierdie planete hulleself aan dieselfde kant van 
die son bevind, dan is beide planete in die nabyheid van die son. 
In hierdie posisie is hulle baie nader aan mekaar as wanneer 
hulle opponerend is, waar dit kan gebeur dat Saturnus die vêrste 
van die son is en die aarde, aan die anderkant van die son, kan 
dan die naaste aan die son wees. Wanneer dit gebeur, is die 
verskil nie net eenmiljoen nie, maar dikwels twee- tot driemiljoen 
geografiese myl. Die rede waarom eksakte afstande nie gegee 
kan word nie, is dat nie een planeet se wentelbaan presies 
dieselfde afstande vanaf die son handhaaf nie; in plaas daarvan 
sal die planeet in `n sekere jaar haarself op `n afstand hou en die 
volgende jaar sal sy nader aan die son beweeg en die groter of 
kleiner afstande bepaal die verskille in temperatuur. En julle kan 
verseker wees dat uit sewe-en-sewentig omwentelinge, daar nie 
eers twee sal wees wat, met betrekking tot die afstand vanaf die 
son, presies dieselfde sal wees nie. 
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5. Aangesien ons hierdie afstande bespreek het, sal ons nou die 
deursnee van Saturnus bepaal, sowel as haar omtrek, haar 
oppervlakte in vierkante myl en haar inhoud in kubieke myl. 
6. Die deursnee van Saturnus is 17,263 geografiese myl; die 
aarde in vergelyking daarmee is slegs 1,719 geografiese myl; dit 
sal julle `n idee gee hoeveel groter Saturnus is. Saturnus se 
omtrek is 54,515 geografiese myl. Die oppervlakte is 936,530,820 
vierkante geografiese myl. Die kubieke inhoud van Saturnus is 
2,757,547,946,775 kubieke geografiese myl. Daarom is Saturnus 
ongeveer 1,037 keer groter as die aarde. Vir een omwenteling om 
die son benodig Saturnus 29 jaar, 164 tot 166 dae, 2 ure en 2 
sekondes. 
7. Alles wat bereken kan word betreffende Saturnus, is nou 
gedoen. Aangesien Saturnus omring is deur `n dubbele Ring, 
moet dit ook van naderby bekyk word met betrekking tot syfers 
8. Die omtrek of diameter van die totale Ring is 40,006 
geografiese myl. Aangesien die Ring inderwaarheid uit twee ringe 
bestaan, is die afstand vanaf die oppervlak van die binneste Ring 
na die oppervlak van die buitenste Ring, 545 geografiese myl. Die 
diameter van die buitenste Ring, dit is nou van die buitekant tot 
die binnekant, is 1,350 geografiese myl; en die diameter van die 
binneste Ring, op dieselfde manier gemeet, is 3,850 geografiese 
myl, aangesien die buitenste, sowel as die binneste Ring ellipties 
(oviform) is; dit is wanneer julle deur die Ring sou sny, dit `n vorm 
van `n eier sou hê. Die diameter van die buitenste Ring by sy 
omtrek is 130 geografiese myl. Die binneste Ring het binne 
haarself drie semi-verdelings, elk 20 tot 30 geografiese myl. 
Hierdie verdelings noem ons semi-verdelings, omdat hulle nie die 
tweede Ring in sy totaliteit verdeel, soos wat die buitenste Ring 
verdeel is vanaf die binneste Ring nie. Hierdie drie semi-
verdelings is opgevul met niks anders as oviform sfere wat `n 
diameter het wat groot genoeg is sodat hulle slegs een Ring 
vorm. Daar is egter `n spasie waar hierdie verdelings voorkom; dit 
gaan inwaarts soos `n boogvormige-inwaartse piramiede, van 
onder-af opwaarts en van bo-af na onder, regdeur die hele Ring. 
Hierdie stringe sfere in hierdie drie semi-verdelings het 
veroorsaak dat menige skerpsinnige astronome aangeneem het 
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dat hierdie Ring saamgestel is uit baie mane, omdat dit deur `n 
teleskoop die voorkoms het van `n rosekrans. Maar dit is nie die 
geval nie, hulle is inderdaad maar net klein sfere. 
9. Betreffende die verdere besonderhede rakende die struktuur 
van die Ring, dit sal later verduidelik word. Nou sal ons kortliks 
kyk na die mane van hierdie planeet. 
10. Sewe mane van verskillende groottes wentel om Saturnus. 
Hulle wentel op verskillende afstande van die Saturnus.* Die 
eerste maan, wat die naaste, maar ook die kleinste van die mane 
is, is slegs 120 geografiese myl in diameter en die afstand van 
Saturnus is 28,840 geografiese myl (hierdie afstand is die 
gemiddelde afstand). Die tweede maan het `n diameter van 240 
geografiese myl en is op `n afstand van 40,516 geografiese myl 
vanaf Saturnus. Die derde maan het `n diameter van 666 
geografiese myl en is op `n afstand van 60,500 geografiese myl 
vanaf Saturnus. Die vierde maan het `n diameter van 699 
geografiese myl en is op `n afstand 87,920 geografiese myl vanaf 
Saturnus. Die vyfde maan het `n deursnee van 764 geografiese 
myl en is op `n afstand van 190,000 geografiese myl vanaf 
Saturnus. Die sesde maan het `n deursnee van 900 geografiese 
myl en is op `n afstand van 277,880 geografiese myl vanaf 
Saturnus. Die sewende maan het `n deursnee van 1,120 
geografiese myl en is op `n afstand van 360,920 geografiese myl 
vanaf Saturnus. 
*Na aanleiding  van die huidige wetenskaplike  paradigma  is daar  tien mane wat  om 
Saturnus sirkel, maar drie van hulle is inderwaarheid asteroïdes 

11. Vanuit die inligting wat sovêr aan julle deurgegee is, kan julle 
tot die gevolgtrekking kom dat hierdie hemelliggaam, uit hoofde 
van haar grootte, haar uiteenlopende struktuur en ook uit hoofde 
van haar sewe mane, `n belangrike rol sal speel in die ryk van die 
Skepping. 
12. Want hoe meer kunstig `n werktuigkundige sy werk 
konstrueer, hoe meer veelsoortig moet die doel van so `n werk 
wees. En net soos die werktuigkundige verskeie bepalings in sy 
kunswerk verenig, in `n poging om verskeie doelwitte te bereik, 
sou Ek, as die Grootste Werktuigkundige in die heelal, dan nie so 
`n hemelliggaam so kunstig in die grootsheid van die hemelruim 
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plaas met `n betekenisvolle doel nie? Want Ek beskou selfs die 
kleinste partikeltjie van `n sonstoffie as net so belangrik, hoeveel 
belangriker moet so `n hemelliggaam soos hierdie groot planeet 
dan nie wees nie? Ek het dit nie geskape om net `n speelding te 
wees nie! 
13. As gevolg van hierdie openbaring aangaande die hemellig-
gaam, sal die verhewe doel van hierdie planeet aan jul geleer 
word wat julle asem sal laat wegslaan. Julle was alreeds verras 
en het sekere emosies ondergaan toe Ek die Maan aan julle 
openbaar het*. Maar hoe gaan julle reageer wanneer julle vir `n 
klein rukkie saam met My na hierdie hemelliggaam sal reis? Al 
wat Ek kan sê, is dat julle wonderlike dinge sal ervaar en daarom, 
berei julle self voor. Julle sal skaars kan glo wat julle sien! 
Wanneer Ek ookal sulke groot dinge onthul, is die enigste wesens 
slegs hulle wat `n groot hart het, wat hierdie dinge kan waardeer 
en die grootsheid daarvan sal eer. Nadat julle al die inligting 
aangaande hierdie hemelliggaam ontvang het, in soverre as wat 
julle dit kan verstaan, dan sal julle die betekenis waardeer van die 
vers in die Bybel wat die volgende sê: “Geen menslike oog het 
gesien en geen oor het gehoor en ook het dit in die hart van die 
mens nie opgekom nie, die dinge wat God voorberei het vir hulle 
wat Hom liefhet.” 
*Hierdie inligting kan gevind word in “Aarde en Maan” deur J.L. 

14. Wie ookal iets van My af ontvang, sal altyd die hoogste gawe 
vanuit die hemel ontvang, omdat Ek die Allerhoogste is in die 
hele Hemele, in die kosmos en in alle wêrelde. En indien Ek die 
Hemel of die Hel aan julle openbaar, sal die een sowel as die 
ander altyd bydra tot jul geluksaligheid. Wat My Woord ookal 
impliseer, dit is deurentyd lewendig en maak die een wat dit 
ontvang en in liefde, dankbaarheid, nederigheid en in lewende 
geloof aanvaar, verewig lewend in My, hier sowel as in die 
hiernamaals en deur hierdie voorkeur ongelooflik salig. 
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Hoofstuk 2 
Die waterryke oppervlak van Saturnus 

Die kontinentale eilande 

Groot gletser sones by die pole 

Die gematigde en suiwer sentrale sone 

Intense lig atmosfeer, lig en temperatuur toestande 

Saturnus se Ring as `n reguleerder en `n weerkaatsing. 

Die prag van die ster beligte lug. 

1. Noudat ons die nodige inleiding tot hierdie planeet ontvang het, 
kan ons dit nou waag en begin om `n kykie op hierdie planeet te 
kry. 
2. Kyk na die oppervlakte van Saturnus. Die grootste deel is 
water. Op hierdie planeet is daar geen werklike kontinent nie, 
maar onderkant die ewenaar is daar geïsoleerde groot eilande 
wat groter is as Europa, Asië, Afrika, Amerika en Australië 
gekombineerd. Alhoewel, as gevolg van Saturnus se grootte, kan 
hulle nie beskou word as kontinente nie, maar eerder as eilande 
en hulle is dus verder van mekaar as wat Asië en Amerika in die 
omgewing van die ewenaar op aarde is. Tussen hierdie groter 
eilande is daar natuurlik `n hoeveelheid kleiner eilande, wat in 
verhouding tot die groter eilande dieselfde is as die kleiner 
eilande in vergelyking met die kontinente op aarde. 
3. Nader aan die pole is hierdie hemelliggaam bedek met 
permanente ys en sneeu; hierdie sone begin by 400 grade 
(breedtegraad) vroeër as op aarde. En wat op aarde beskryf word 
as `n matige temperatuursone, is `n sone van sneeu op Saturnus. 
En wat die ysige sone op aarde is, is op Saturnus die permanente 
verysde streek. Die sone op aarde wat ons tropies noem, is die 
gematigde of suiwer sone op Saturnus, waar wolke of mis baie 
selde vorm, terwyl die twee ander sones onder permanente mis 
en wolke is. 
4. So grof en erg as wat die noordelike en suidelike sneeu- en 
yssones is, so helder, gematig en suiwer is die sentrale sone, wat 
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ook die enigste bewoonbare sone is. In hierdie sone is daar sewe
-en-sewentig groot eilande, waar `n mediumgrootte eiland groter 
is as die Amerikas. En elkeen van hierdie eilande is, in sy 
formasie, sowel as in sy produkte, by verreweg meer gevarieerd 
as wat Lapland is ten opsigte van die mees suidelike tropiese 
lande op aarde. 
5. Julle sal waarskynlik dink dat Saturnus, as gevolg van haar 
groot afstand vanaf die son, redelik donker sal wees en dat die 
temperature nie te warm sal wees nie, selfs by die ewenaar. 
Indien julle so dink, is julle verkeerd, omdat hierdie planeet haar 
eie lig het, wat proporsioneel in dieselfde graad sterker is as wat 
dit groter is as die aarde. Hierdie planeet is ook omring met `n 
atmosfeer wat `n duisend keer groter en vêrreikend is, met `n 
diameter van byna 100,000 geografiese myl, teenoor die aarde 
se atmosfeer wat nie eers 2 000 geografiese myl in diameter 
meet nie, insluitende die aarde se diameter. Aangesien Saturnus 
se atmosfeer so `n buitengewone groot diameter het, hoeveel 
sonstrale is hierdie groot lugsfeer in staat om te absorbeer ten 
einde hulle in `n gebroke lyn te lei na in meer kompakte vorm na 
die oppervlak van hierdie planeet? Dit is ook waarom die 
inwoners van Saturnus die son baie kere groter sien as wat die 
bewoners van die aarde dit sien. En daardeur sou die hitte 
rondom die ewenaar ondraaglik gewees het, as dit nie getemper 
was deur die omliggende Ring nie, wat die meeste van die 
saamgeperste sonstrale opvang en gedeeltelik self daarvan 
gebruikmaak; die res keer terug na die heelal. Dit is waarom, 
gesien deur `n teleskoop, die Ring meer verlig vertoon as die 
planeet self, terwyl sy skaduwee `n baie voordelige effek op 
Saturnus het en hierdeur word die tropiese of warm sone, `n baie 
meer gematigde sone. 
6. As gevolg van hierdie Ring, is daar geen nag op Saturnus op 
dieselfde manier as wat dit op aarde is nie; daar is natuurlik 
daglig op die kant wat na die son gerig is, maar ook op die 
teenoorgestelde kant, omdat die Ring aan sy binnekant deur die 
son verlig is en die kragtige lig van hierdie Ring, tesame met die 
verskillende wentelende mane, dikwels bydra tot die verligting 
van die teenoorgestelde kant. 
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7. As `n toevoeging tot hierdie werklike “nag-lig” of, om hierdie 
omstandighede beter te verstaan, die “nag-dag”, kom daar `n 
derde lig by, wat die lig van die vaste sterre is, wat, gesien vanaf 
Saturnus, tien keer sterker blyk te wees, as gevolg van die 
planeet se suiwer en vêrreikende atmosfeer en daarom gee die 
sterre ook `n lig af wat baie kere sterker is as wat Venus, die 
aandster, kan afgee op aarde tydens haar helderste lig. 
8. Transponeer jouself nou in jou gees na `n land in die sentrale 
sone van hierdie planeet en observeer daarvandaan die 
skitterende prag van die sterbeligte hemelruim! Waarlik, selfs al 
was julle in staat om julle verbeelding tot op die maksimum te rek, 
sal julle nie in staat wees om `n miljoenste deeltjie van die prag 
wat hier heers, te visualiseer nie, omdat die nag op Saturnus 
ligter is as wat die dag hier op aarde is. En onder die weldadige 
skadu van die Ring, verloor julle nooit die sig van die pragtige son 
gedurende die dag nie. Veral as julle na die berge gaan en die 
pragtige sig daarvandaan geniet, want die effek van die sterrelig 
onder die Ring is so uiteenlopend in sy uitstraling van kleure, dat 
dit byna onmoontlik is vir julle om dit voor te stel! 
9. Wat betref die karakter van die lande in die sentrale sone, die 
berge en die riviere, die plantegroei, die diereryk en die mense, - 
al hierdie dinge sal aan julle openbaar word. Maar vir vandag, 
wees tevrede met wat gegee is en bepeins hierdie dinge. Julle sal 
vind dat julle sovêr `n groot gedeelte gegee is waaraan julle gees 
goeie voeding sal vind. Alle ander dinge sal mettertyd aan julle 
gegee word, sovêr as wat dit verstaanbaar vir julle sal wees en dit 
sal gegee word in die grootste, onbeperkte oorvloed. Julle moet 
baie ywerig wees, want julle sal oorvloedige inligting ontvang. Dit 
is waarom Ek sê: Wees ywerig! Vir vandag sê Ek Amen! 
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Hoofstuk 3 
Die land Herrifa 

Die genesende berg, Girp 

Die Sonboom, die Reënboom, die Hareboom, die Breëboom  

en die Straalboom 

1. Wat betref die lande of sones en hulle karakter, onder mekaar 
is hulle, soos alreeds genoem, divers wat betref vorm, interne 
formasie en selfs wat die plantegroei en diere, water, metale en 
klippe betref. Nie één van die lande is dieselfde as die ander in 
enige aspek nie. Die enigste uitsondering in al die lande van 
hierdie planeet is die menslike inwoners en die lug wat die 
planeet omring; alles anders is onderhewig aan die grootste 
diversiteit. 
2. Nou sal ons kyk na `n land op Saturnus, genoem Herrifa. 
3. Hierdie land is groter as Asië, Europa, Afrika en die Middel-
landse See tesame. Dit is geleë `n klein entjie bokant die 
ewenaar van Saturnus in `n skuins posisie en het die vorm van `n 
langwerpige eier. 
4. Dit is die land met die hoogste berge en in die geheel gesien, 
meer bergagtig as al die ander streke. Die hoogste berg word 
Girp genoem deur sy bewoners en, volgens julle aardse 
afmetings is hy 243,150 voet hoog;* maar ten spyte van sy 
hoogte is hy oortrek met gras en welriekende kruie, selfs tot aan 
die hoogste piek. Hy het plat hellings regdeur en daarom kan die 
inwoners baie maklik teen die berg oploop, net soos op `n plato. 
Die berg is ook terselfdertyd die apteek vir die bevolking, sowel 
as vir die diere van hierdie land. Soos alreeds genoem, sal julle 
hier die mees welriekende kruie vind; daarom is die gepaste 
helende kruie beskikbaar vir watter soort siekte ookal. Dit is dan 
ook die rede waarom hierdie berg en die omringende gebied, wat 
tesame ’n area beslaan van meer as 100,000 vierkante 
geografiese myl, die mees bewoonde deel van hierdie land 
uitmaak. 
*As `n lengtemaat, 1 meter = 3.163 voet 
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5. Daar is slegs tien verskillende boomspesies in hierdie land. 
Maar hierdie bome is verskillend van dié op aarde, omdat hulle 
nie net een of twee keer per jaar vrugte produseer nie, maar hulle 
blom aanhoudend en produseer voortdurend ryp vrugte regdeur 
deur die jaar, jaar na jaar! 
6. Onder hierdie bome onderskei die Sonboom homself spesifiek. 
Op Saturnus word hierdie boom genoem Gliuba. Dit bereik `n 
hoogte van meer as 600 voet. Die stam van hierdie boom bereik 
baie maklik `n omtrek wat 100 aardse mense nie sal kan omsirkel 
nie. Hierdie takke strek hulleself dikwels meer as 2,966 voet 
vanaf die stam van die boom volgens julle berekeninge. Om te 
verhoed dat hierdie takke breek as gevolg van hulle gewig, 
produseer hulle stut takke om die onderkant te stut, soortgelyk 
aan die van die Bahahania boom op aarde, wat loodreg na die 
grond toe groei en wat, as dit volgroeid is, die mees pragtigste 
kolonnade vorm. Hierdie ondersteunende takke sprei selfs vanaf 
die heel hoogste takke uit, sodat so `n boom, wanneer volgroeid, 
die voorkoms van `n klein basalt berg op aarde het, maar met 
een verskil; genoeg spasie bly oor tussen die loodregte 
ondersteunende takke sodat jy die stam van die boom van alle 
kante af kan bereik, sonder enige hindernis. 
7. Een blaar van hierdie Sonboom, Gliuba, is groot genoeg om `n 
wadrywer met sy perd en groot wa heeltemal te bedek. Die kleur 
van die blaar is so blou soos die veer van `n pou en is versier met 
die pragtigste patrone. Sy behou haar varsheid en kleurrykheid, 
selfs wanneer gedroog, soortgelyk wanneer `n ryp blaar van `n 
boom afval op aarde, wat natuurlik op Saturnus ook die geval is. 
Maar daar is egter `n verskil op Saturnus; - so `n boom word nooit 
ontblaar nie. Omdat, sodra `n ryp blaar van die boom afval, groei 
daar een op `n ander plek. Die inwoners van hierdie gebied 
versamel die blare, wat baie duursaam is en nie maklik skeur nie; 
daarom word dit gebruik vir die vervaardiging van klere en nog 
baie kunstig ook, mag Ek daarby voeg. Hierdie kledingstukke 
dien dieselfde doel as julle oorjasse. Maar dit kan ook direk op 
die naakte vel gedra word, want hierdie blare is baie sag en teer; 
die top van die blaar is nie so glad soos sommige blare aan julle 
bome nie. Hierdie blare kan vergelyk word met fluweel. In die 
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sonlig word hierdie blare besonder reënboogkleurig, byna soos 
die stertvere van `n pou. Die blare het egter `n baie meer 
skitterende glans as vere. Maar solank as wat die blare van 
hierdie boom nog jonk is, lyk hulle soos gepoleerde goud wat 
bedek is met `n ligte blou kleur. 
8. Hoe lyk die bloeisels van hierdie Sonboom? Ons kan sonder 
aarseling sê dat Salomo, getooi in al sy koninklike swier, sal 
wegkwyn by die aanskouing van hierdie bloeisel. Die bloeisel van 
hierdie boom kom meestal ooreen met die rose op aarde, maar 
met die verskil dat hierdie roos nie gevul is met kroonblare nie; 
maar vorm ’n wye kelk, soortgelyk aan die bloeisels van ’n 
braambos. Elke bloeisel van die Sonboom het dertig volkome 
ligte rooi kroonblare; elkeen van hierdie kroonblare is ongeveer 
die grootte van `n groot stuk toedraaipapier. Die rand van elke 
blomblaar het `n goue soom en na die binnekant van die kelk, 
verander dit na donkerrooi. Daar is twee helmdrade, so dik soos 
`n arm en ses voet lank, in die senter van die kelkblom. Hierdie 
helmdrade is deursigtig en het die voorkoms van ’n yskegel in die 
winter. Waar die tipiese helmknop in die blomme op aarde gevind 
word, het hierdie twee helmdrade in daardie plek twee besondere 
blomme wat skitter soos `n brandende vlam; een van hierdie 
blomme skyn met `n groenerige skynsel, waar die ander een rooi 
is, maar dit is `n ligter rooi as die kleur van die blom self. Die blom 
of die bloeisel versprei `n buitengewone voortreflike geur. Hierdie 
kroonblare en helmdrade word ook versigtig deur die inwoners 
bymekaargemaak. Die kroonblare word as `n versterkende medi-
syne gebruik, terwyl die helmdrade geniet word as `n baie 
spesiale gunsteling dis. 
9. Dit is hoe die bloeisels lyk! Watter tipe vrugte dra die Gliuba? 
Dit sal bietjie moeilik wees om julle `n volkome begrip hiervan te 
gee, omdat daar niks op aarde is waarmee dit vergelyk kan word 
nie. Maar om een of ander konsep van hierdie vrug te vorm, stel 
vir julleself `n lang seshoekige vuurrooi stingel voor, so dik soos 
`n man se arm, wat weer baie stingels aan sy end het. Waar 
hierdie vrug aan die tak geheg is, is daar `n groot knoets wat 
ontwikkel in die vorm van `n stingel, agtien duim vanaf die stronk. 
Aan hierdie stingel hang `n knopperige vrug wat so groot is dat 
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vier sterk manne op aarde moeite sou hê om dit te dra. Binne-in 
hierdie knopperige vrug is daar `n klein eenvoudige pit, groen in 
kleur en so hard soos `n klip, ongeveer die grootte van `n neut op 
aarde. Die vleis van hierdie vrug proe soos brood en amandels 
wat versoet is met suiker. Al die knoppe en vergroeisels wat 
teenwoordig is in hierdie vrug, is hol en halfpad gevul met `n sap 
wat vergelykbaar is met die mees heerlikste heuning op aarde. 
Die kleur van hierdie sap is geel soos `n goeie ou wyn op aarde. 
Die kleur van sy vleis is witterig en die buitekantste kors het 
somtyds `n gryserige voorkoms, asof dit versilwer is, maar sonder 
die blinkheid daarvan. 
10. Hulle wat onder hierdie boom bly, word versorg volgens al 
hulle behoeftes en hulle benodig geen ander eiendom of enige 
stuk land nie; hulle deel van die land is so `n boom wat nie 
verwelk of verrot nie, maar voortgaan om te groei, meer in 
breedte as in hoogte. Nou kan die vraag geopper word: As 
hierdie boom so `n yslike hoogte bereik, hoe kan dit beklim word 
om die vrugte te oes? Selfs daarvoor is gesorg. Die stam van die 
boom, sowel as elke tak, is voorsien van doringagtige uitloopsels 
na die regter en linkerkant. Dit kom byna ooreen met `n duiwe 
leer, wat dan die mense in staat stel om tot op die hoogste top op 
te klouter, sowel as na die vêrste punte van al die takke, sonder 
die minste gevaar. En indien dit dalk gebeur dat iemand sou val, 
sal hy niks oorkom nie, want op Saturnus kan mens en dier 
hulself in die lug laat hang vir `n tyd in `n noodgeval. Daarom, vir 
hulle eie vermaak, spring hulle vanaf die toppunte, wat die jonger 
generasie heel dikwels doen. Dat so-iets op Saturnus moontlik is, 
is maklik te verklaar deur die feit dat die Ring, op `n afstand van 
`n paar duisend geografiese myl, die krag van die aantrek-
kingskrag verdeel tussen homself en die planeet in `n verhouding 
van 1 tot 3/5. Bykomend tot hierdie gewigsverligtende toestande, 
is daar nog `n ander bruikbare organiese toestand, dan word 
hierdie verskil maklik gekanselleer en `n persoon word dan in `n 
posisie geplaas waarin hy homself in die lug kan onderhou vir `n 
langer tyd. 
11. Nou het ons van een boomspesie geleer; daar is nog nege 
ander. Die oorblywende spesies is nie so imposant of voordelig 
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vir die Saturniete nie. Hierdie spesies dien egter die diere wat 
hierdie landstreek van Saturnus bewoon en dit is naamlik hulle 
wat met die voëls op die aarde ooreenkom. 
12. Besonderlik opmerklik is die Reënboom, wat op Saturnus 
genoem word Briura; waar, behalwe die diere, ook die mens 
voordeel trek uit hierdie boom. Soos die denneboom op aarde, 
het hierdie boom ook net een stam, wat dikwels hoogtes van 240 
voet bereik en dit het `n diameter van `n mediumgrootte kerk-
toring. Hierdie boom sprei sy takke baie vêr uit, byna op dieselfde 
manier as die denneboom op aarde. Sy blare is soos baie klein 
wit-groenerige buisies, waaruit die suiwerste water gedurigdeur 
drip. Dit is waarom die Saturniete `n groot opvangtenk rondom 
hierdie boom bou, met `n deursnee van 600 voet en dit lyk asof 
die meeste van hierdie bome in die middel van `n dam staan. 
Hierdie opgaardamme word natuurlik gebou vir die doel om die 
water te vergader wat in `n oorvloedige hoeveelheid vanaf die 
boom drup en word deur die mense, sowel as vir die makge-
maakte diere gebruik wat hulle aanhou. 
13. Nou sal julle wel kan sê: Is daar geen fonteinwater op 
Saturnus en veral dan in hierdie bergagtige streke, soos in die 
berge op aarde nie? Ja, daar is baie fonteine, sommige wat 
genoeg water oplewer wat julle rivier Mur* in die skande sal 
steek! Maar hierdie fonteinwater word gereken as te kru vir 
menslike gebruik en word dus nie deur die mense gebruik nie. 
Maar wat die Saturniete egter aanbetref, is die boomwater net so 
gesuiwer en dieselfde as gekookte water en dit is waarom hulle 
hierdie boomwater gebruik vir al hul waterbehoeftes. Dit is 
waarom hulle sê: “Fonteinwater is slegs gemaak vir die diere in 
die water en om die grond te benat, maar vir mense en die edeler 
diere het die Almagtige God die Reënboom geskep sodat dit 
goed voorbereide water kan voorsien”. 
*Mur is `n rivier in Styria (Steiermark), Oostenryk. 

14. Dit was die tweede boomspesie, wat, alhoewel in `n baie 
minder volmaakte toestand, ook by tye op aarde groei, veral in 
die tropiese lande. 
15. Nou sal ons ons aandag vestig op die wit Haarboom wat die 
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Saturniete noem, Kiup. Hierdie boom het `n regop stam wat 
dikwels `n hoogte van 180 voet bereik en is byna perfek rond. Hy 
het geen takke nie; in plaas daarvan groei hy silweragtige wit 
drade bo aan sy top, wat `n groot bondel vorm, as gevolg van die 
oorvloed daarvan. Hierdie hare of drade hang dikwels vanaf die 
top tot in die middel van die stam en omsirkel die stam met `n 
dikte van verskeie vadems. Hierdie boom verskaf `n lieflike 
prentjie aan toeskouers, ongeag of die wind waai en of dit `n stil 
dag is. `n Woud van hierdie bome lyk soos `n woud wat bedek is 
met sneeu. Die mense maak hierdie drade versigtig bymekaar 
wanneer dit van hierdie bome afval, waaruit hulle dan `n tipe linne 
produseer. Hierdie materiaal is baie elasties, sag en duursaam. 
Dit is omtrent al wat bruikbaar is van hierdie boom en wat 
voordelig is vir die Saturniete. 
16. Na hierdie boom sal ons die Breëboom bekyk, wat op 
Saturnus Brak genoem word. Op aarde is daar nie `n enkele 
boom wat soos hierdie boom lyk nie. Dit groei uit die grond uit 
soos `n goue-rooi wal. In die begin lyk dit soos `n ry ronde 
boomstamme, wat met tyd so na en teenaan mekaar groei dat 
hulle in `n werklike wal verander. `n Wal soos hierdie het dikwels 
`n lengte van verskeie honderde vadems en bereik hoogtes van 
120 tot 150 voet. Hierdie wal het nie takke, uitloopsels of blare 
nie, maar die opperste rand lyk soos ’n blougroen dik leiboom 
(opgeleide boom). Die blare lyk soos die blare van die plataan, of 
die platanus op aarde. In die middel van hierdie leiboom, groei 
redelik hoog gepunte stingels en produseer bloeisels en die 
eintlike vrug. Die vrugte word slegs deur die voëls en nie deur die 
mense geëet nie; dit is `n soort rooierige lang bessie. Maar 
wanneer die bloeisels val, versamel die mense dit en vul sakke 
daarmee waarop hulle kan rus; - die rede hiervoor is sy versterk-
ende effek en die heerlike geur. `n Woud hiervan verteenwoordig 
`n groot doolhof. En wanneer mense so `n woud binnegaan om 
die blomme te versamel, merk hulle hul pad sodat hulle weer hul 
weg kan terugvind. Wanneer so `n groep bome deur die son 
verlig word, het die wal `n baie sterk weerkaatsing, dieselfde as 
teen `n goue oppervlak. 
17. Die volgende boom wat Ek sal beskryf is die Straalboom wat 
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hulle Bruda noem. Hierdie boom is heeltemal geel van kleur, het 
`n regop stam en groei slegs takke en lote aan die linker- en 
regterkant en altyd in `n reguit lyn. Die laer takke het `n soort van 
groen sterre wat spits afloop in ses gewone punte. Elke punt het 
`n klein blou blommetjie, soortgelyk aan die klokvormige blom op 
aarde. Die blom word gevolg deur `n rooierige vrug, wat 
soortgelyk is aan ’n roosknop op aarde. 
18. Indien u 'n konsep van hierdie boom wil hê, - dit lyk soos 'n 
monstrans, maar soos 'n reuse monstrans en min of niks word 
van hierdie boom gebruik deur die mens nie, behalwe vir 
ornamentele doeleindes of vir boomryke strate. 
19. Wat die ander bome aanbetref, sowel as `n paar plante, veral 
die eienaardige spesies, sal ons dit in detail bespreek in die 
hoofstukke wat volg. En vir nou sê Ek Amen. 
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Hoofstuk 4 
Die Tregterboom 

Die Piramideboom en die 

Spieëlboom 

1. Die tregterboom wat op Saturnus genoem word Kibra, is die 
sesde boomspesie. Die stam het `n diameter van 18 voet en het 
`n gladde blouerige bas. Die stam het dieselfde diameter bo by 
die top as onder op die grond en dit bereik `n hoogte van 120 
voet. By die top groei takke in alle rigtings in `n 45 grade hoek. 
Hierdie takke is reguit en 60 voet lank. Die takke het uitspruitsels 
parallel met die regter en linkerkant, net soos dennebome op die 
aarde en hoe verder hulle van die stam af is, hoe langer en breër 
word hulle. Die uitspruitsels is inderwaarheid terselfdertyd die 
takke en die blare van die boom. Aan die einde van die takke sal 
julle die bloeisels vind en daarna die vrug. Daarom het hierdie 
soort boom nie meer vrugte as wat hy takke het nie. 
2. Die boom toon `n eienaardige reaksie net voor sy blomtyd. Net 
voor die blom ontspruit, begin die boom vanself te brand, maar dit 
is `n koue vuur en toon `n ooreenkoms met `n gloeiwurm in 
verrottende hout. Daar is egter een uitstaande verskil: Hierdie pre
-blomtydvuur is by verre ligter as die genoemde gloeiwurm. Ten 
tye sal `n totale woud van hierdie bome `n skitterende ligvertoning 
aan die toeskouer verskaf. Nie al hierdie bome begin op dieselfde 
tyd te blom nie; daarom vind die pre-blomtydvuur by sommige 
bome vroeër plaas en by ander weer later. Hierdie vuur vind 
sewe dae voor die blomtyd plaas en brand dan onafgebroke, 
maar die kleure verander ook voortdurend, met die gevolg dat dat 
die ligskou van die tregterboom deur die sewe dae gedurig 
verander van een primêre kleur na die ander, insluitende al die 
oorgange van een kleur na `n ander; met ander woorde, die 
veranderinge gebeur regdeur die sewe primêre kleure. 
3. Stel nou so `n bottende boom vir jou voor. Omdat al die takke 
van hierdie boom nie op dieselfde dag begin te blom nie, is die 
pre-blommevuur op een en dieselfde boom multi-kleurig. Met net 
`n bietjie verbeelding kan julle julself net indink hoe ongelooflik 
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skitterend so `n bottende, of eerder `n pre-blom brandende woud 
moet lyk vir die oog van die toeskouer (veral vanaf `n hoër uitsig) 
wanneer `n totale woud van hierdie tregterbome begin om op 
hierdie manier te blom. Op tye beslaan hierdie woude `n area van 
verskeie honderde vierkante geografiese myl. 
4. Volgend op hierdie pre-blomme brand, maak die eienaardige 
bloeisel van hierdie boom haar verskyning en Ek is seker dat 
hierdie bloeisel nie verdra sal word in baie lande of state nie, 
omdat `n ses- tot twaalf voet wye driekleurige lint groei tot `n 
lengte van twaalf voet op `n twaalf-tot-agtien voet lange goud-
gelerige stingel wat dikker is as `n man se arm. Hierdie lint het 
drie kleure wat almal ewe breed is nl. ligrooi, ligblou en dan 
spierwit. En soveel blomme wat aan so `n boom is, soveel lintvlae 
wapper in die wind. 
5. Nou het julle klein konsep van die prag van die blomme van 
hierdie boom. Wanneer die bloeityd verby is, val die vlae en 
stingels af en hierdie pragtige voorbeelde word deur die inwoners 
versamel. Omdat hulle hul prag verloor wanneer hulle droog is, 
rol die Saturniete die gevalle blomme en blare op, maak hope 
daarvan en solank hulle nog vars en sag is, lê hulle daarop om 
hulle ledemate te versterk. Wanneer hulle droër en fermer word, 
brand hulle dit en terwyl dit brand, gee dit `n heerlik geurige rook 
af en die silweragtige-wit as voorsien `n uitstekende bemesting vir 
hulle grond. Die onaantreklike dele van hierdie bloeisels laat hulle 
net so onder die bome lê, waar dit ontbind en so word die grond 
ook bemes. 
6. Die wonderlikste ding omtrent hierdie boom is die vrug wat 
tevoorskyn kom direk na die bloeisel. Die voorkoms van hierdie 
vrug kom ooreen met die bottel kalbas op aarde, maar met die 
verskil dat die nek van die vrug `n lengte van 24 tot 30 voet 
behaal en het `n diameter van 2 voet. Die nek verander aan die 
end in `n perfekte sfeer, die kop, met `n diameter van enigiets van 
9 tot 12 voet. Die buitekantste skil van hierdie vrug het die 
voorkoms van suiwer gepoleerde goud. Vra weereens julle 
verbeelding wat die effek van `n totale woud van sulke bome in 
die sonlig sal hê. 
7. Julle sal sekerlik ook wil weet waarvoor hierdie vrug gebruik 
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word. Die antwoord is baie eenvoudig. Vir dieselfde doel 
waarvoor julle kalbasse op aarde gebruik; gedeeltelik om 
vloeistowwe (water) uit die fonteine of putte mee te skep, 
gedeeltelik as houers om sappe daarin te preserveer wat uit 
verskeie plante of vrugte gepers word. Hierdie vrugte word so 
versigtig as moontlik versamel en word gehou vir die handel. 
8. Julle sal ook daarvan hou om te weet waarom hierdie boom die 
voorkoms van `n tregter het. Die rede vir hierdie tregtervorm is 
dat hierdie boom die sonlig en die elektromagnetiese sappe meer 
effektief kan absorbeer. In die middel van die tregter is daar `n 
murgpyp wat werklike mis laat verdamp, veral gedurende die nag. 
Hierdie mis is vir die ander plantegroei, sowel as vir die mense, 
as dit ingeasem word, ietwat giftig en vernietigend, indien die 
sonlig nie daarvan ontslae raak nie. Die tregter is egter so 
ontwerp dat dit nie toelaat dat meer van hierdie mis deursypel as 
wat die boom nodig sal hê gedurende die nag as `n vorm van 
vrugvorming of bestuiwing en slegs net vir solank totdat die vrug 
die helfte van haar rypwording bereik het. Daarna, by die 
nadering van volwassenheid van hierdie vrug, begin die tregter 
dan toe te maak en dan word die mis gereëld na die vrug gedryf 
om die vrug op te pomp. Deur hierdie aktiwiteit bevat die tregters 
soveel voedende noodsaaklike lug dat die Saturniete met lere 
binne-in hierdie tregters klim, vir hulle beddens gereedmaak en 
vir baie nagte in hierdie tregters slaap. 
9. Kyk, dit is wat onvergeetlik is van die tregterboom. Behalwe die 
noodsaaklike lug, is daar niks wat geskik is vir menslike gebruik 
nie. Die sade, wat soortgelyk is aan pampoensaad op aarde, 
word slegs geëet deur die mak diere. 
10. Nou sal ons die sewende boomspesie bespreek, die 
Piramideboom wat genoem word Uhurba. 
11. Hierdie boom bereik die grootste hoogte van al die bome op 
hierdie hemelliggaam en dit het ongeveer dieselfde eienskappe 
as julle silwerden, wat `n wit stam het. Die piramideboom bereik 
dikwels sulke hoogtes dat daar op aarde skaars `n berg is wat 
kan kers vashou teenoor hierdie boom. Die Uburba het slegs een 
stam, wat op wortelvlak baie dikwels `n diameter van 480 tot 600 
voet het. Die takke begin reg aan die onderste deel van die stam 
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en groei in alle rigtings. Die laagste takke van `n volgroeide 
piramideboom het dikwels `n lengte van 6,000 voet en nader aan 
die top van die boom word die takke gaandeweg korter en korter, 
op so `n wyse dat dit `n vorm aanneem van `n magtige piramide 
in die vorm van `n ronde kegel. In vergelyking met hierdie boom 
is julle trotse Egiptiese piramides niks meer as kleinerige 
slakskulpe nie. Indien dit moontlik sou wees om `n mens fisies 
oor te plaas na Saturnus, sal hierdie mens glo dat hy na die 
hoogste berge kyk. 
12. Hierdie boom behoort aan die spesie keëldraende bome 
(conifers); sy blare kom daarmee ooreen, alhoewel natuurlik op `n 
baie groter skaal en ook met die naalde van die den op aarde; 
maar die kleur hier is nie groen nie, maar blou. Die bruikbaarheid 
van hierdie boom betreffende die suiwering van die lug en om die 
lug te vul met noodsaaklike substansies is so buitengewoon dat 
die genesende krag van hierdie bome se toppe en takke selfs die 
aarde bereik. Die balsamiese geurige denne op aarde ontvang 
hulle eteriese substansies van die piramideboom op Saturnus. 
13 Hierdie bome word ook versigtig oral aangeplant, wat baie 
maklik gedoen kan word deur `n takkie van hierdie boom te neem 
en dit iewers in goeie grond te plant. Binnekort begin dit te groei 
en binne `n paar Saturnusjare het dit alreeds gegroei tot `n 
statige boom. Dit kan `n ouderdom van verskeie honderde 
Saturnusjare haal. Dan, nadat sy tyd verby is, verwelk hy, die 
wortels begin eerstens te verrot en die boom verteer homself, 
selfs tot by die opperste punt. Wanneer so `n boom ontbind het 
en homself verteer het, sal die inwoners `n arm tipe grond daarbo 
strooi, waarna die grond binne `n paar jaar baie vrugbaar word en 
dan word dit voorberei vir die verbouing van hulle kruiesap. Selfs 
hier kan julle julle verbeelding inspan om `n paar sulke bome te 
visualiseer, met die gevolg dat die planeet aarde sal begin 
verklein van dit wat julle julle voorgestel wat sy moet wees! 
14. Nou ken julle die belangrikste detail van hierdie boom. 
Daarom sal ons ons aandag vestig op die agste spesie, wat vir 
julle aardbewoners `n ware en hoogs eienaardige boom sal wees. 
Julle sal nie so-iets op aarde vind nie. 
15. Die agste boomspesie is die merkwaardige Glas- of 
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Spieëlboom, genoem Ubra. Hierdie boom het in werklikheid `n 
vierkantige stam, wat net so deurskynend is soos groen glas op 
aarde. Die stam spits af na bo. Die boom self bereik `n hoogte 
van 120 tot 180 voet en het regdeur geen takke nie. Meer as die 
helfte van die stam van die Glas- of Spieëlboom is net soos die 
kaktusspesie (cacti) op aarde, versier met groot hangende 
blomme wat byna dieselfde vorm het as lelies op aarde, slegs 
heelwat groter met die verskil dat op Saturnus elke blom se 
kroonblare `n ander kleur het. Dit het `n totaal van tien 
kroonblare. Na `n halwe jaar begin die blomme verlep en `n baie 
eienaardige vrug begin ontwikkel op `n kristalagtige knobbelrige 
stingel. In die begin bestaan hierdie vrug uit niks meer as `n 
deursigtige watersak nie, maar word mettertyd groter en groter. 
Wanneer hierdie vrug ryp begin word, het dit die voorkoms van `n 
ballon wat 6 tot 9 voet in diameter is. 
16. Wanneer hierdie vrug sy eerste fase van rypheid bereik het, 
begin die vloeistof in die sak tot so `n mate te verdig, dat die sak 
krimp en homself bietjie vir bietjie afskil van die verdigte vloeistof. 
Die verdigte vloeistof val dan op die grond saam met die stingel. 
Dit is wanneer die Saturniete hierdie gestolde sap bymekaar-
maak; hulle sny die vrug eweredig en die resultaat is dat hulle 
vierkantige borde verkry, wat hulle as spieëls gebruik. Verder is 
hierdie boom van geen nut nie, behalwe as versiering in hulle 
tuine, omdat `n ry van hierdie bome sorg vir `n skitterende 
praglaning! Die rede waarom die inwoners van Saturnus verkies 
om hierdie boom te plant, is omdat dit, net soos die 
piramideboom, maklik geplant kan word, maar dit kan nie met `n 
stiggie voortgeplant word nie. Omdat hierdie boom nie takke het 
nie, word dit eerder met sade geplant, wat nie in die vrug nie, 
maar in die bloeisel verkry word. 
17. Die rede vir sy deursigtigheid is omdat sy totale organisme 
bestaan uit vierkantige buise, waardeur die bruikbare vloeistowwe 
opwaarts vervoer word. As hierdie buise rond was, sou geen 
ligstraal in staat gewees het om te penetreer nie, omdat die 
ligstraal te veel gereflekteer sou word; terwyl die ligstraal in die 
vierkantige buise aan minder weerkaatsing blootgestel is en kan 
daarom dieper penetreer sonder enige noemenswaardige 
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hindernis. En omdat al die bome op Saturnus en by voorkeur in 
hierdie spesifieke land, se stamme glad en gepoleer is, skitter die 
oppervlak van hierdie eienaardige boom soos spieëlglas op 
aarde; sodat enige verbyganger sy eie refleksie van kop tot tone 
in die stam van hierdie boom kan sien. 
18. Hierdie verklaring dek nou die besonderhede van die eerste 
agt boomspesies. Laat julle verbeelding toe om vry te loop in 
hierdie verband en dit sal nie vir julle moeilik wees om te verstaan 
hoe Ek, die Skepper, die vermoë het om `n wêreld te versier, 
sonder stede en paleise wat deur mensehande gebou is. Dit is 
die inligting vir vandag. Ons sal die ander boomspesies verder 
bespreek in die hoofstukke wat kom. Amen! 
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Hoofstuk 5 
Die Mengelmoesboom (hocthpotch) 

Die Vuurboom en Oliebos 

Die fisiese vorm van die menslike wesens op Saturnus 

Hulle vaste eiendom en makgemaakte diere 

1. Boom nommer nege in die reeks bome wat op Saturnus groei, 
is die Ahaharke. Die naam van hierdie boom is moeilik om te 
vertaal in enige gesproke taal op aarde, want op die hele aarde 
sal julle nie maklik iets vind waarvoor julle `n aanvaarbare verge-
lyking of naam vir dié boom sal kan aflei nie. Die enigste 
oplossing is om hierdie boom die Mengelmoesboom te noem, 
(the hotchpotch tree). 
2. Die hoogte van hierdie boom is ongeveer 96 voet; sy basiese 
stam het ook ’n omtrek van 96 voet. Vanuit sy stam groei daar `n 
groot hoeveelheid takke in alle rigtings, waarvan die langstes `n 
lengte van 60 voet behaal. Vanaf die punt waar hierdie takke 
begin om uit te sit of uit te sprei, is daar boomstamme wat regop 
uitrys in `n geordende orde. Hierdie stamme bereik maklik `n 
hoogte van 72 tot 90 voet. Aan die eindpunte van hierdie stamme 
groei takke en uitloopsels ook in alle rigtings, ook op `n geor-
dende wyse. Op elkeen van hierdie takke en uitloopsels groei 
daar weer drie stamme uit tot op `n hoogte van 60 voet, waaruit 
weereens groot getalle takke en uitloopsels groei in die 
geordende verhoudings. Bokant hierdie derde kroon van die 
boom, is daar weer takke wat regop in die lug opgroei, met 
kleiner takke en uitloopsels in verhouding tot by die hoogste top. 
Wanneer hierdie boom volgroeid is, het dit sewe tot tien sulke 
graderings of stadia’s en binne die orde van een stam, waar drie 
ander stamme opspring. In sy laaste stadia’s verteenwoordig so 
`n boom `n werklike woud. 
3. Nou weet julle waarom hierdie boom die Mengelmoesboom 
genoem word. Die rede vir hierdie naam kan sonder enige 
probleme gegee word. Om dit te verstaan, is `n egter ander saak, 
omdat die boom op elke stadia `n ander tipe vrug produseer en 



27 

as resultaat, verskillende blare en blomme. Die mees opmerklike 
en eienaardige van hierdie boom is en terselfdertyd ook die 
ongelooflikste, naamlik dat die boom slegs elke tien jaar dieselfde 
tipe vrugte produseer. Want van die een jaar na die volgende 
verander die boom sy vrugte en niemand sal weet wat se tipe 
vrugte hy die volgende jaar gaan produseer nie. En met die 
verandering van vrugte, verander die blare en bloeisels ook. 
Wanneer daar verskeie van hierdie bome in dieselfde gebied is, 
sal daar nie één vrug wees wat dieselfde is as die vrug van die 
ander boom nie. Sodat die Saturniete te alle tye al die vrugte van 
hierdie boom kan geniet, plant hulle tien van hierdie bome, een 
elke jaar. En wie ookal tien van hierdie bome op sy eiendom het, 
het al die produkte wat hierdie boom kan produseer, omdat elke 
boom verskillende vrugte dra en sy vrugte elke jaar verander tot 
by die tiende jaar en dan begin hy weer met die vrugte van tien 
jaar gelede. 
4. Siende dat elke boom egter van jaar tot jaar verskil, kan dit ook 
gebeur dat die eerste boom `n totaal nuwe vrug produseer in die 
tweede jaar, maar die boom wat net daarna geplant was, mag 
dieselfde vrugte produseer wat die eerste boom in sy eerste jaar 
geproduseer het. En wanneer die eerste boom in die derde jaar 
weer `n nuwe vrug produseer, dan kan die tweede boom in die 
derde jaar produseer wat die eerste in sy tweede jaar geprodu-
seer het. Die derde boom produseer dieselfde vrugte wat die 
eerste boom in die eerste jaar geproduseer het en die tweede 
boom in die tweede jaar. En so gaan hierdie orde voort. As enige 
van hierdie bome begin verlep, dan word tien ander diagonaal 
teenoor die ou boom geplant, sodat al die vrugte beskikbaar is 
jaar na jaar, sodat geen van hierdie vrugte gemis sal word nie. 
Verder is die vrugte van hierdie boom van so `n aard dat die 
swaarste vrugte natuurlik gevind word op die laer vlakke van die 
boom en soos wat dit hoër gaan, word die vrugte dan ook kleiner 
en ligter soos wat dit die top van die boom bereik. 
5. Die geaardheid van elke vrug en hoe dit gebruik word deur die 
mense van Saturnus, kan nie in sy volle besonderheid beskryf 
word nie, omdat dit honderde bladsye sal benodig, indien dit 
behoorlik gedoen word. Maar in die algemeen kan gesê word dat 
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hierdie boom, in sy edelmoedigste toestand, verteenwoordigend 
is van al die boomvrugte wat in julle matige klimaat op aarde 
groei, wat in sy kern een of meer goed ontwikkelde sade bevat. 
As voorbeeld, die laagste vlak sal een jaar net appels produseer, 
die tweede jaar slegs pere, die derde jaar slegs pruime, die 
vierde jaar slegs perskes, die vyfde jaar slegs appelkose en so 
aan. Die hoër vlakke van die boom sal dieselfde vrugte 
produseer, maar op baie hoër ontwikkelde of veredelde staat en 
sal ook `n heeltemal verskillende vorm en ’n smaak hê wat by 
verre meer verfynd en beter is. Alhoewel die vrugte van die 
hoogste vlak in werklikheid heeltemal eteries van aard is, wat 
betref die vorm en die smaak, het dit geen ooreenkoms met 
vrugte van die laer vlakke nie, want hulle is so verskillend in 
aardse terme soos wat `n ryp druiwekorrel is vergeleke met `n 
groen appel. 
6. En dit is die vordering betreffende die vrugte van hierdie boom. 
En indien julle bietjie hard sal werk aan julle verbeelding, is dit 
hoogs waarskynlik dat julle die gapings sal kan vul waaraan ons 
net geraak het, as gevolg aan die tekort aan tyd oor dit wat ons 
nie in detail kon behandel nie. Daarom sal ons hierdie beskrywing 
afsluit deur te sê dat hierdie vrugte deur die Saturniete geëet 
word, maar slegs die vrugte van die hoër vlakke, terwyl die vrugte 
van die laer vlakke gebruik word as voedsel vir hulle huishou-
delike diere. Dit is natuurlik verstaanbaar dat die vrugte op 
Saturnus minstens tien keer groter is as dieselfde vrugte op 
aarde. Die bas van die boom stem ooreen met die bas van julle 
appelbome en is ook `n bietjie grof. Maar die bas van hierdie 
boom is nie so grys soos op aarde nie, maar is donkerrooi en 
word ligter met elke vlak wat ’n mens opwaarts beweeg. 
7. En nou sal ons aandag gee aan die laaste boom in hierdie 
reeks, wat die eienaardigste in die hele land is. 
8. Op Saturnus word die boom genoem Fehura, wat in julle taal 
Vuurboom beteken. Hierdie boom het `n ooreenkoms met wat 
julle op aarde noem aragoniet (aragonite = Calcium Carbonate 
Mineral, CaCO³ - vert.). En wat sy groei aanbetref; is hierdie 
boom byna volkome mineraal. Die ronde stam het `n ooreenkoms 
met `n wit marmer kolom met `n omtrek van 36 voet en `n hoogte 
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van 90 tot 120 voet. Dit het dieselfde omtrek by die onderkant as 
bo. By die toppunt verdeel die stam, net soos `n klein 
koraalboom, in baie verskillende takke en uitloopsels wat almal 
eindig in klein buisies. Die takkies buig en draai net soos die 
bogenoemde aragoniet. Hierdie boom het geen blare of vrugte 
nie. Sy doel is streng net vir vuurmaak, wat gewoonlik gebeur 
wanneer `n deel van die land in die skadu van die Ring is. Op 
Saturnus word tyd nie bereken deur seisoene soos somer en 
winter op aarde nie, maar deur die tyd van die skaduwee en die 
tyd van die lig. Hierdie boom vervang die gebrek aan sonlig in die 
tyd van die skaduwee deur sy wit lig. Die wortels van hierdie 
boom is inderwaarheid klein pypies wat die kapasiteit het om die 
suiwerste natuurlike gas aan te trek. Hierdie gas word deur die 
pypies gepers tot in die heel buitenste takkies, waar die gas dan 
in aanraking kom met die atmosferiese lug (wat ten tye van die 
skaduwee `n groot hoeveelheid suurstof bevat), ontsteek dit en 
brand totdat die lig van die son weer begin skyn. Die sonlig 
verbrei die atmosferiese lug en verslaan die suurstof, waardeur 
die Vuurboom stadigaan geblus word en die boom tot rus kom en 
hy sal nie groei alvorens die tyd van die skaduwee weer 
aangebreek het nie. Op Saturnus strek die tyd van die skaduwee 
oor `n periode van `n halfjaar, soos die winterseisoen op planeet 
aarde, soos bereken deur die temperatuur. 
9. Hierdie boom begin te gloei sonder sade, soos sampioene op 
aarde, maar nie waar die grond arm is nie; instede daarvan groei 
dit waar die grond nafta bevat (Naphtha = term applied to several 
volatile flammable liquids obtained by distillation of various 
organic materials and used as a solvent for vats, gums and resins 
etc. Transl.) en dit is waar julle gewoonlik die Vuurboom sal vind. 
Die Saturniete plant ook hierdie boom deur `n tak af te sny 
gedurende die tyd van die skaduwee en plant dit dan in naftaryke 
grond. Die tak sal aanhou brand en daardeur sal dit groei, ook sal 
wortels groei in die grond en vertak na buite bokant die grond. 
10. Die vuur van hierdie boom is eintlik nie `n brandende vuur nie; 
eerder verwarm dit, of andersins versprei dit, `n warm substans 
oor `n sekere afstand deur die effek van baie intensiewe wit 
strale. Dit is die manier waarby hierdie planeet versorg word, 
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gedurende die tydperk van die skaduwee en is daarom nie baie 
kouer as wat dit eintlik gedurende sonlig is nie. Elke gesin plant 
sulke bome in groot hoeveelhede rondom hul woonplekke en 
eiendomme, sodat hulle nie sal tekortskiet aan hitte en lig 
gedurende die tyd van die skaduwee nie. 
11. Laat julle verbeelding toe om te wandel wanneer dit kom by 
die effekte van hierdie boom en julle sal verseker vind dat, 
behalwe vir sy prag en grootsheid, het die lig `n baie groter effek 
as al julle gaslampe,* indien julle dit op een plek bymekaar sal 
bring in een ligtoring. Inderdaad, as julle slegs een Vuurboom op 
’n nabygeleë koppie sal plant, sal dit nie net hele stede verlig 
soos tien volmane nie, maar die hele land sal sy lig kan geniet. 
Dink julle nou self in oor duisende van hierdie bome regdeur een 
land en hoe hulle lig hierdie land sal beïnvloed. As julle rooi, 
sleggeaarde vuurlig julle versterk in die donker nag, hoeveel te 
meer sal so `n sagte wit lig julle almal versterk nie! Hierdie bome 
is egter nie bedoel vir die aarde nie, alhoewel daar in die Ooste, 
naamlik in sommige dele van die Kaukasus, soortgelyke gevalle 
is waar niks anders verlang word as om `n biesiepol of `n baie 
poreuse stuk hout in die grond te steek en dit aan die brand te 
steek nie. Dit sal soos `n fakkel brand sonder om die hout of die 
biesies te brand, maar daar is net een verskil, - naamlik dat 
hierdie vlamme rooierig en ongelooflik warm is. 
*Die periode waarna hier verwys word, was in die 1840’s van twee eeue tevore. 

12. Dit voltooi die boomkwekery vir hierdie land en ons kan nou 
oorsigtelik aandag skenk aan die struike. 
13. Alle struike wat op Saturnus groei, het die eienaardigheid dat 
hulle nie so laag is soos op aarde nie; maar in plaas daarvan 
verteenwoordig hulle `n kleiner, maar sovêr dit die spesie betref, 
`n heeltemal ander tipe boomspesie. Ten spyte hiervan groei 
selfs die kleinste struik op Saturnus hoër en is meer imposant as 
die indrukwekkendste bome op aarde. In die land wat hier beskryf 
word, is daar meer as 12,000 struike wat almal van mekaar 
verskil. Elke struikspesie het sy eie besondere vrug, waarvan 
maar min gebruik gemaak word, behalwe deur die bewoners van 
die lug. Een van hierdie struike egter, wat die volopste is en wat 
versorg word deur die inwoners van Saturnus, is nie so 
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onbelangrik nie, omdat dit volkome ooreenkom met julle 
olyfboom, behalwe met die verskil dat dit baie kere groter is. Die 
bessies van hierdie boom is so groot dat, wanneer hulle ryp is, 
een bessie `n hele liter van die suiwerste olie sal produseer. En 
wanneer een struik twintig- tot dertigduisend van hierdie bessies 
tot volwassenheid bring, sal dit vir julle `n idee gee wat se ryk olie 
opbrengs geoes kan word, veral as jy daaraan dink dat een 
familie dikwels baie duisende sulke olie struike, of eerder, 
oliebome op sy eiendom het. 
14. Sekerlik is die familie eiendom nie so klein soos `n groot 
plaas op aarde nie, dit is met tye groter as `n hele land. Daarnaas 
is die menslike wesens wat Saturnus bevolk, uitsonderlik mooi 
wat hul fisiese bou aanbetref en hulle is ook baie langer as wat 
julle is. `n Vrou se hoogte is enigiets tussen 80 tot 90 voet en die 
hoogte van die man is enigiets vanaf 95 tot 135 voet. Baie van 
hulle mak diere is ook binne hierdie afmetings geskape. 
15. Indien julle van nou af hierdie afmetings in ag sal neem, sal 
alles wat gesê word betreffende die vrugbare plantegroei, in die 
korrekte orde wees, en dit sal dan meer verstaanbaar wees. Vir 
vandag sê Ek: Amen! 
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Hoofstuk 6 
Die kruie en nuttige plante van Saturnus. 

Mielies. 

Die Vloeiende Vaatjie en die lopende Bottelpampoen 

1. Ons het alreeds geleer wat merkwaardig was met betrekking 
tot die struike. Ons sal nou ons aandag bepaal by die speserye 
en nuttige plante van hierdie land. 
2. Hierdie land is die bergagtigste op Saturnus en daarom het dit 
die grootste hoeveelheid nuttige, gesonde en genesende plante 
en kruie van alle moontlike soorte. 
3. As voorbeeld, julle landbougewasse soos graan, koring, gars 
ens. groei nie op Saturnus nie. Maar in die plek daarvan is daar 
`n veel meer bewerkbare graansoort wat ooreenkom met julle 
mielies, maar hierdie plant groei twintig tot dertig keer hoër as die 
mielies op aarde. Sy blare is dikwels 12 tot 21 voet lank en 5 tot 
8¾ voet wyd. Hierdie blare het `n heeltemal hemelsblou kleur. 
Die kante is ongeveer 9 duim wyd, getint met `n ligte karmynrooi, 
waar die senter, wat ook 9 duim breed is, maar wat skuins afloop 
na die punt van die blaar, `n groenerige-goudkleur het. Die stingel 
van hierdie plant is aan sy onderkant so dik soos `n uitgegroeide 
eikeboom op aarde en het `n donker glinsterende gepoleerde 
goue kleur en word ligter soos wat jy hoër teen die plant opgaan. 
Die blomkroon, wat dikwels takke het wat 6 tot 9 voet uitsprei, lyk 
soos `n kroonkandelaar met die mees skitterende, pragtig gesny-
de kristalle. Die rede vir hierdie voorkoms is omdat alles op 
Saturnus op `n aansienlik groter skaal is. Sou julle die mielieblom 
onder `n goeie mikroskoop bekyk, sal julle dieselfde skittering 
bemerk, waar dit andersins net soos witterige stuifmeel lyk. 
4. Op `n groter skaal kom die vrug van die plant ooreen met `n 
mieliekop, maar nie in smaak en gebruik nie. Op Saturnus proe 
hierdie vrug die heerlikste, gaan deur as `n lekkerny en kan in 
hierdie geval vergelyk word met `n pynappel. Wanneer hierdie 
vrug ryp is, kan die individuele bessies baie maklik verwyder en 
dadelik geëet word; - dit is nie melerig nie, maar inteendeel baie 
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sappig, soos druiwe op aarde. Die gewig van een van hierdie 
bessies, volgens aardse maatstaf, is tussen twee en drie pond. 
Een kop verskaf maklik enigiets van 300 tot 500 bessies en `n 
enkele plant produseer 20 tot 30 sulke koppe; dit gee vir julle `n 
idee hoe ryk so `n oes kan wees. 
5. Maar waar stoor die inwoners dan so `n oes? Julle het geleer 
van die goeie houers wat die tregterboom verskaf. Dit is waar die 
bessies gestoor word, sowel as die uitgeperste sap van die 
bessies. Die vrugte groei vier keer per jaar en is uiters gesond en 
versterkend. Die sap versterk die harte van die inwoners van 
Saturnus net soveel, indien nie meer nie, as die druif en sy 
versterkende nektar op aarde. 
6. Nadat die vrugte ge-oes is, word die plant net so in die lande 
gelos totdat dit droog is. Dan dryf die Saturniete hulle groot trek- 
en pakdiere in hierdie velde in, waar hulle die blare eet, maar die 
stamme onbeskadig laat. Die inwoners sny dan hierdie stamme 
met `n spesiale saag. Hulle maak dan groot hope oral op die land 
en steek dit aan die brand en dit gee die grond die nodige 
bemesting vir die toekomstige groei en bewerking van plante. 
7. Indien hierdie vrugte wil floreer, moet die grond klam wees. 
Maar aangesien dit baie selde reën en aangesien daar nie dou in 
hierdie matige klimaat voorkom nie, soos op ander plekke op die 
planeet waar die matige klimaat oorheersend is en aangesien 
lentes nie baie volop op die platteland is nie, wat staan die 
inwoners nou te doen? Hoe besproei hulle dan nou sulke lande? 
Hierdie lande beslaan gewoonlik 30 tot 40 vierkante geografiese 
myl. Sien, Ek, die Skepper het hierdie probleem opgelos met `n 
ander plant wat die besproeiing versorg. Hierdie plant word 
tussen die bruikbare plante geplant. 
8. Hierdie plant word die vloeiende vaatjie genoem en hy het `n 
groot ooreenkoms met die gewone pampoen op aarde, maar op 
Saturnus word hierdie pampoene so groot dat selfs die Saturniete 
sukkel om oor hulle te kyk. Die plant self groei etlike duisende 
vadems (meters) vêr en wyd op die grond en sy ranke is 6 voet 
dik. Dit spruit voort uit sy wortels en ontwikkel honderde 
uitloopsels in alle rigtings. Die blare kom ooreen met die 
pampoenplant op aarde, maar is etlike honderde kere groter en 
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die kleur is nie groen nie, maar in heeltemal violetblou. Hierdie 
blare het merke op soos silweragtige sterre wat die hele blaar 
oordek. Die stingel van die blaar is 12 tot 18 voet lank, rond en 
verskeie vadems (meter) in diameter. Die binnekant van die 
stingel is hol en in die dik wande van die stingel is daar baie 
duisende pypies in die rigting van die blaar en hulle voed die 
blaar met `n soeterige sap. `n Deel van hierdie vloeistof drup van 
die menige porieë aan die onderkant van die punte van die blaar 
af tot op die grond en benat die aarde op hierdie manier soos 
standvastige ligte reën. Die hoof besproeiingsfunksie van hierdie 
plant word egter verkry deur die eintlike vrug. Sodra die vrug 
halfryp is, maak hy in die nag sy porieë oop op die oppervlak en 
ook die kleinerige pypies wat uitsteek bokant die oppervlak, vir 
hierdie spesifieke doel, waardeur `n soet helder vloeistof gepers 
word en wat soos `n fontein versprei. So ontvang die grond 
konstante en genoegsame besproeiing elke nag. 
9. Nou kan die vraag geopper word: Waarvandaan kry die vrug 
dan hierdie water? Die antwoord is dat hierdie plant `n ware 
kunstige artesiese waterput boorder is; hy stuur sy wortels vêr en 
diep na onder totdat hy iewers `n ondergrondse put vind. Daar 
trek hy die water wat hy gevind het, met die grootste ywerigheid 
opwaarts en stuur dit dan deur die beste waterpype, heeltemal 
gesuiwer, in al die rigtings van sy buite- en vinnig groeiende en 
uitgebreide area. 
10. Gebruik die inwoners van Saturnus hierdie vrug vir enige 
ander doel as vir besproeiing? Ja, hulle gebruik hierdie vrug 
wanneer hy ten volle ryp geword het. Hulle sny hom in die lengte 
reg deur die middel. Die sade en vlees van die pampoen word 
verwyder; die sade word gehou en gebruik vir toekomstige 
aanplantings en die vlees van die pampoen word gebruik as 
voedsel vir die koeie, skape en bokke op Saturnus. Die vel of skil 
van die pampoen, wat 6 voet dik is, word gedroog, waardeur dit 
`n groot stewigheid verkry. Wanneer dit heeltemal droog is, word 
die onderste helfte van hierdie vrug algemeen gebruik as `n soort 
watervaartuig, waar die boonste helfte, wat poreus is met baie 
pypies, op `n baie eenvoudige manier gebruik word as `n soort 
wa. 
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11. `n Gat word in die middel van beide sye geboor en deur 
hierdie gate word `n sterk en goed voorbereide as gesteek en 
aan beide kante word `n wiel gemonteer. `n Ander gat word in die 
voorkant geboor waardeur `n sleepstang gesteek word wat na die 
as lei en word daar met `n spyker geheg. `n Dwarsbalk word dan 
aan die voorkant van die trekstang geplaas. Op die wyse is die 
wa byna gereed vir gebruik, behalwe vir die wiele. Hierdie wiele 
hoef nie deur mensehande gemaak te word nie, maar word 
gevorm deur die kunstigheid van die natuur, naamlik van 
dieselfde plant. Niks meer word verlang, anders as die volmaakte 
ronde stingel van hierdie pampoen nie, waaruit die wiele met `n 
saag afgesaag word. Hulle meet gewoonlik 18 tot 24 voet in 
diameter, maar sommige van hierdie wiele het `n diameter van 30 
tot 36 voet. 
12. Dit voltooi die werk aan hierdie wa. Al wat oorbly is om `n os 
aan die dwarsbalk vas te maak, óf, vir vinniger vervoer, word `n 
trekhond of trekbok ingespan en hierdie wa is gereed vir diens. 
So `n wa dra gemaklik vier Saturniete. 
13. Hierdie tipe wa word slegs gebruik as `n ligter voertuig; - 
natuurlik het die Saturniete baie swaarder en groter waens, wat 
hulle kunstig uit hout vervaardig en net soos julle waens op 
aarde, word hulle ywerig toegerus met buigsame en kragtige 
metaal bybehore. Hierdie metaal kom ietwat ooreen met julle 
yster; alhoewel dit suiwerder, meer duursaam is en glad nie roes 
nie. Dit behou altyd `n goudglans op die oppervlak. Die kleur van 
hierdie metaal is soos platinum, wat `n mengsel is van suiwer 
goud en suiwer yster. Op aarde sal `n chemikus skaars daarin 
slaag, al volg hy chemiese prosedures, om so `n mengsel voor te 
berei. 
14. Noudat ons van hierdie twee plante geleer het, sal ons ons 
aandag vestig op `n ander, wat baie amusant en terselfdertyd 
baie bruikbaar is. 
15. Niemand op die aarde het al ooit van so ’n plant gehoor nie 
en daar is geen plant op aarde wat naastenby met hierdie plant 
ooreenkom nie, want die sogenaamde “lopende blaar”* van Suid-
Amerika is inderdaad `n dier, eerder as wat dit `n plant is. Die 
plant op Saturnus wat ons nou gaan bespreek, is `n werklike 
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lopende plant, selfs al loop dit van plek tot plek soos `n dier. Die 
motiveringskrag lê in sy wortel, wat die vorm het van `n 
misvormde menslike voet, maar natuurlik het dit nie enige 
ontwikkelde tone of `n hakskeen of enigiets anders wat `n deel 
van die menslike voet vorm nie. Die hele ding is 60 voet lank, het 
`n wortelsteel in `n reghoek gevorm wat `n groot aantal wortels 
aan alle kante het wat opvang soos tentakels en suigwortels. 
Hierdie wortels klou orals, soos die hegranke van `n varing, maar 
met een verskil; - hierdie wortels bly slegs op een plek, solank as 
wat hulle genoegsame voeding vind. Nadat hulle al die vogtigheid 
uit die grond getrek het, maak hulle hulself los van die grond en 
strek hulself verder uit na vore en beweeg oor die grond totdat 
hulle `n ander vogtige plek kry. Daar boor hulle ywerig in die 
grond in en omstrengel die vogtige lae grond en ander kruie en 
grasse. Deur hierdie omstrengeling dra hulle die hele plant saam 
met hulle. Deur die aktiwiteit van die lopende voetwortels, kan 
hierdie tipe plant `n redelike aantal geografiese myl in die loop 
van `n jaar aflê, in ooreenstemming met julle aardse mates. 
*Phyllium, `n genus van orhopterous insekte; deel van die Phasmida familie 

16. Hoe lyk hierdie plant inderwaarheid? Die plant het `n stam 
wat 24 tot 30 voet hoog is en die takke en uitloopsels begin om 
vanaf hierdie stam te groei op `n hoogte van 6 voet vanaf die 
grond. Sommige van hierdie takke groei in alle rigtings afwaarts 
en op hierdie wyse keer hulle dat die plant omval. Hierdie takke is 
gewoonlik sonder blare; slegs die wat opwaarts groei in hul 
veelsoortige kromminge vanaf die stam, produseer blare, 
bloeisels en vrugte. In `n sekere mate kom hierdie plant ook 
ooreen met julle druiweplante, alhoewel die blare heelwat groter 
is met `n ligblou kleur en die onderkante is oortrek met klein rooi 
vratte. Die vrugte kom ooreen met die druiwesoort wat julle 
Gaisdutte noem, behalwe dat die kleur nie blou is nie, maar so 
geel soos `n lemoen en gedeeltelik deurskynend, soos groen 
druiwe. Daar is ook `n verskil in die grootte van hierdie druiwe-
korrels. Die meeste van hulle produseer een liter van die 
suiwerste sap, een tros het gewoonlik 50 tot 100 bessies en 
meeste plante produseer 10 tot 20 van hierdie trosse. Die smaak 
van hierdie vrug is gelykstaande aan die muskadeldruiwe 
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wanneer hulle heeltemal ryp is. 
17. Hierdie is die eienaardigste plant op Saturnus! Dit het `n groot 
voordeel, omdat dit nie bewerking of arbeid verg nie. Hierdie plant 
sien om na sy eie behoeftes, sodat daar onder die inwoners van 
hierdie planeet geen dispute sal wees aangaande die eiendoms-
reg met betrekking tot hierdie populêre plant nie, sou dit gebeur 
dat hy die eiendom van van die buurman betree (eiendomsreg 
word streng toegepas op Saturnus). Om hierdie rede plant die 
inwoners hierdie plant meestal in die middel van hul eiendom of 
rondom hul reënbome. Wanneer hierdie plant rondom die 
reënbome geplant word, bly hy daar en beweeg nie verder nie, 
omdat die wortels genoegsame voeding vind. En sou hierdie 
plante geforseer word om om een of ander rede te beweeg, sal 
hulle nie dadelik die eiendom van die buurman kan betree nie, 
omdat dit baie moeilik is, as gevolg van die afstand vanaf die 
middel van so `n eiendom na die buurman se eiendom. Soos wat 
Ek voorheen gesê het, hierdie eiendomme is dikwels twee maal 
so groot as sommige lande op aarde. 
18. Die sap van hierdie bessies word deur die Saturniete vir 
dieselfde doel gebruik as wat julle op aarde doen. Hierdie sap is 
natuurlik baie sterker as die sap wat Ek voorheen genoem het. 
Dit word ook nie in dieselfde houers as die ander sappe gehou 
nie; dit word eerder in `n houer gestoor wat `n vrugtebottel is, 
spesiaal geskik vir hierdie tipe sap wat ook ooreenkom met die 
pampoenbottel. Hierdie vrugtebottel is egter heelwat groter as die 
gebruiklike wynvate (die sogenaamde Heidelberg wynvate). As 
so `n pampoenbottel volgroeid is, kan dit baie maklik `n duisend 
van julle houers vat. Hierdie vrugtebottels is ongelooflik solied. 
Die wand het `n dikte van 3 tot 6 voet. Sodra hierdie houers 
heeltemal skoongemaak is, wat deur `n Saturnusdier gedoen 
word, is dit gereed vir gebruik. 
In die volgende hoofstukke sal Ek, die Skepper, meer beskryf van 
hierdie eienaardige plante en kruie. Daarom, vir vandag sê Ek, 
Amen. 
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Hoofstuk 7 
Saturnus se rykdom in die groente koninkryk 

Saturnus se primêre kleur – blou 

Aromatiese genesende kruie 

Die goue struik, metaalplante, blou gras 

Vorm veranderende veldblomme 

Geurige alg mos 

Saturnus se berge en vlaktes 

1. Ons het reeds geleer van sommige van die meer bruikbare 
plante. Ons sal die ander plante in `n meer algemene opsig 
behandel, omdat, - indien ons al die eienaardige plante op 
Saturnus in detail moet bespreek, dit te veel tyd in beslag sal 
neem en nie die beoogde doel sal dien nie, veral as in ag 
geneem word dat ons nog ses-en-sewentig van hierdie groot 
lande sal moet besoek, sowel as verskeie honderde eilande en 
die gehele enorme groot suidelike- en noordelike areas wat met 
ys bedek is; en dan die selfs groter lande op die Ring en ook die 
sewe mane. Daarom kan ons slegs raak aan dit wat vir ons die 
eienaardigste is en ons sal by enigiets anders moet verbygaan en 
slegs daarvan melding maak, indien dit `n ooreenkoms toon met 
die produkte op die aarde. Herrifa, die land waarmee ons nou 
besig is, het ontelbaar baie plantspesies wat gedeeltelik 
ooreenkom met dit wat op die aarde groei; maar aan die ander 
kant is daar baie spesies wat hoegenaamd geen ooreenkoms het 
met enige op aarde nie en daar is weer plante wat slegs inheems 
tot Saturnus is en nêrens anders bestaan nie. 
2. Aangaande die plante wat `n ooreenkoms toon met dié op 
aarde: Die basiese verskil is dat die plante op Saturnus dié op 
aarde met honderde kere oortref wat grootte, hoogte en groei 
aanbetref. As gevolg van hul grootte, kan jy hul volle grootsheid 
met die naakte oog sien, waar julle op aarde `n mikroskoop 
daarvoor moet gebruik. 
3. Die tweede verskil is die kleur; want op Saturnus word die 
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groen meestal vervang met `n vars en opgewekte blou in al sy 
skakerings, dieselfde soos in Amerika, waar sommige plante 
meer blou as groen is en die groen self nader is aan blou as aan 
geel. Geel is inderwaarheid die kleur wat die vêrste wegstaan van 
die kleur van lewe. 
4. `n Derde verskil is dat die bloeisels van hierdie plante heelwat 
groter, meer volop is en hul kleur versmelting word versterk deur 
iets wat lyk soos ’n gepoleerde metaalbasis wat deurskyn. 
5. Deur die vrugte van die plante op Saturnus met dié van die 
aarde te vergelyk, is `n enkele pit van `n mieliekop op Saturnus 
die grootte van `n honderd en by sommiges selfs `n duisend van 
dié op die aarde. Verder produseer `n plant tien- of selfs `n 
honderd keer meer pitte. Hierdie hoë opbrengs is noodsaaklik 
omdat, op Saturnus, `n halwe oesjaar ooreenstem met vyftien 
jaar op aarde. Dit is ook waarom `n tien jaar oue kind op Saturnus 
byna driehonderd jaar oud sal wees op aarde. 
6. Dit is die essensiële verskille van daardie plante wat op `n 
kleiner skaal ook op aarde groei. As julle julle fantasie wil 
aanwakker, kyk dan na so `n plant op aarde en verbeel julle al die 
dele van die plant is `n honderd keer groter; en verbeel julle 
daarby die kleure wat so `n plant op Saturnus het, sowel as al die 
ander prag wat hierdie plant besit, indien dit deur `n mikroskoop 
bekyk word. Indien julle dit op hierdie manier sal benader, sal julle 
`n idee hê van die plantegroei op Saturnus. 
7. In die hoër bergagtige streke van Saturnus groei buitengewone 
genesende kruie en hulle eteriese aromaties genesende kragte is 
so ontsaglik en vêrreikend. Nie net hou hulle die Saturniete in die 
beste gesondheid nie, maar hul genesende effekte bereik 
afstande van meer as `n duisendmiljoen geografiese myle deur 
die eter sodat, by voorkeur deur `n voorbeeld, die ouer struike, 
jenewerbome (Juniperus communis) en ander genesende kruie 
met dorings* `n aansienlike hoeveelheid van hul eteriese 
genesende aroma ontvang vanaf die plante vanaf Saturnus. 
*Meidoring, haagdoring, distel, ens.. 

8. Daar is een spesie van `n bergkruid op Saturnus wat Ek in 
meer detail wil beskryf. Hierdie krui is bekend as hellatharinaga 
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wat, as dit vertaal word beteken; “die duisendblaar goue struik.” 
Hierdie struik groei direk op kaal rots en die stam word 18 tot 24 
voet hoog. Om die stam kronkel daar ongeveer `n duisend ligte 
rooi blare in `n spiraalvorm; hulle vorm is `n langerige oviform 
(eiervormig) en gewoonlik 5 tot 6 voet lank en 3 voet breed. 
Vanaf die kante van hierdie blare steek daar nege duim lange 
uitsteeksels uit, sodat vanaf die stingel van die blaar tot aan die 
end daarvan, daar 100 van hierdie uitsteeksels is; die blaar het 
dus 100 van die uitsteeksels aan die eenkant, sowel as 100 aan 
die anderkant – dus `n totaal van 200. Hierdie punte het `n 
donkerblou kleur wat ligter word in die rigting van die punt. 
Hierdie aar, wat in die middel die langste is, het heel voor aan sy 
punt `n bondel penne wat net so rooi is as die blaar self. Die 
bokant van die blaar is soos ’n rooiwarm yster of brandende 
steenkool wat met `n blaasbalk aan die brand gesteek is en 
hierdie blare produseer inderdaad so `n skitterende voorkoms. 
Die onderkant van die blaar is versier met 4½ duim lange hare 
wat al die kleure van die reënboog produseer vanaf die blaar en 
selfs op `n afstand sal julle `n glinsterende reënboog onder elke 
blaar kan sien. Hoe nader julle aan hierdie blare kom, hoe meer 
neem die sierlikheid van hierdie reënboë toe, omdat die 
kleurespel meer gekonsentreerd word vir die oog. Die stam of 
stingel van die plant lyk soos dof gepoleerde goud en rys 
gewoonlik tot drie voet bokant die bos blare uit waarop daar 
verskeie ontluikende bloeisels is waarop nuwe knoppe 
voortdurend hergroei. 
9. Die bloeisel het niks in gemeen met enige blom op aarde nie. 
Haar vorm is soos `n rooigoud sfeer met `n omtrek van 3 voet 
waaraan welgevormde menslike arms aangeheg is en aan elke 
arm, in plaas van vyf vingers van verskillende groottes, is daar 
tien stekelrige ligstrale in `n kleur soortgelyk aan goud. Dit lyk 
byna asof iemand `n uitgestrekte hand wou skilder en, in stede 
van om `n vinger te verf, hy `n halwe son geskilder het wat tien 
strale uitstuur. Daar is vyf kroonblomme rondom een blomknop 
wat in `n reguit lyn groei vanaf die omvang van hierdie ronde 
knop, sodat die helfte van die ronde sfeer in die blomkelk 
gevestig is. In die middel van hierdie halfsfeer steek daar twee 
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meeldrade uit, een wat die dikte het van `n halwe mansarm, 
terwyl die ander een `n diameter van een duim het. Die dunner 
een is die vroulike en die ander is die manlike; die vroulike is wit 
van kleur, waar die man s’n pienk is. Beide helmdrade steek drie 
voet verby die kelk en hang ondertoe na die grond, maar raak nie 
die grond nie. 
10. Aan die einde van die vroulike meeldraad is daar `n tregter 
wat na agter gebuig is* waarop die manlike meeldraad met sy 
opening** ook na ondertoe buig. Die manlike meeldraad sal van 
tyd tot tyd `n heerlik geurende vloeistof laat drup in die tregter van 
die vroulike meeldraad.*** Dit is inderdaad die bestuiwing of die 
paring van hierdie blom. Die vroulike meeldraad absorbeer 
hierdie vloeistof binne in haarself en hierdeur dra sy die hoogs 
kragtige sade van hierdie plant, terwyl die manlike meeldraad 
hierdie eteriese vloeistof ontvang van die blomkroon en die 
blomkrone ontvang die vloeistof vanaf die blare van die stam. 
*Merkteken 
**Soortgelyk aan `n helmknop 
***Stigma (merkteken) 

11. Die kleur van die bloeisel is wit. Natuurlik maak dit elke blom 
se meeldrade wit, selfs witter as die wit van julle lelies. Die 
kraagskyf aan die einde van die blomkrone lyk soos `n 
gepoleerde robyn wat ietwat getand is, soortgelyk aan `n plat 
hand aan die end van `n arm. Die strale lyk egter soos deursig-
tige goud. 
12. Hierdie blom, of eerder genesende krui, blom en groei 
regdeur die jaar en is daarom te alle tye beskikbaar. Wanneer 
daar hier en daar een gepluk word deur die inwoners, groei daar 
`n nuwe een in sy plek. Wanneer hierdie plant in volle blom is, 
gee sy `n reuk af wat julle nie vir julleself kan indink nie, want 
daar is niks op aarde wat eers naby kom hieraan nie. Die geur 
van julle rose is bejammerenswaardig in vergelyking hiermee. 
13. Indien hierdie helende krui, wanneer in volle blom, maar slegs 
eenkeer op die aarde kon gegroei het, sal sy intense 
buitengewone geur `n hele land, soos Styria* kon versadig het. 
As dit nie die geval was nie, hoe kan die aromatiese genesende 
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krag van so `n plant dan die vêrste berge van ander planete 
bereik? Dat dit die waarheid is, kan bevestig word deur `n 
persoon wat mediale kragte het en wanneer so `n persoon `n 
astrale wisselwerking met so `n planeet het, sal hy of sy julle 
sonder voorbehoud kan vertel dat die effekte van hierdie 
genesende krui op hierdie verre planeet as voordelig 
waargeneem kan word. 
*Steiermark ‐ `n provinsie in suidelike Oostenryk 

14. Die inwoners van Saturnus beskerm hierdie plant baie 
versigtig en hulle vergader of oes dit baie weinig, omdat die 
versterkende effek van hierdie plant primêr gesetel is in die lug 
wat hierdie plante omring. Slegs wanneer so `n plant `n ryp 
ouderdom bereik het en verdorring begin intree (wanneer die 
hare op die blare wit begin te word), dan gebeur dit dat die stam 
versigtig afgesaag word en die sade word dan op die rotse 
gesaai. Die sade van hierdie blomme is baie klein en stem 
ooreen met geurige stof, in plaas van sade. Hierdie stof word 
ingetrek deur die porieë van die rots en hier en daar sal daar 
plante begin uitkom. 
15. Daar is nog een ding wat ons moet aanraak en dit is hoe so 
`n plant wortels kan skiet op so `n kaal rots. Die wyse waarop dit 
gebeur, is dat die plant sy wortels regoor die kaal rots versprei, 
soortgelyk aan die lewermos (Hepatica) op aarde. Van die groot 
wortels wat oral oor die rots versprei, groei daar `n ontelbare 
hoeveelheid fyner veselagtige worteltjies en hulle boor in die 
porieë van die rots in en hou die stam van die plant stewig vas, 
sodat geen menslike wese in staat sal wees om dit van die rots af 
te trek nie. Die vraag kom nou na vore: Wat trek hierdie wortels 
nou vanuit hierdie harde rots? Die antwoord is eenvoudig. Hulle 
trek `n tipe van ’n klipolie daaruit. Hoe onttrek hulle dit vanuit die 
rots? Dit gebeur deur `n inherente krag, wat hulle eie smeltvuur is 
en hy maak homself bekend in klein elektriese vonkies, wat vir 
die naakte oog onsigbaar is. Die wortels het egter genoeg krag 
om die aangrensende atome van die rots op te los in eteriese 
olie, wat onmiddellik opgeslurp word deur die wortels en gelei 
word, min of meer gesuiwer, na die stam in die blare en die blom 
se kroonblare en uiteindelik na die eteriese sade. 
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16. Hierdie is die mees essensiële punte wat julle moet weet 
aangaande hierdie hoogs eienaardige plant van hierdie hemel-
liggaam. Selfs hier, - laat julle fantasie vir `n oomblik rondswerf en 
indien julle die voorskrif van hierdie plant volg, sal julle in staat 
wees om haar te fantaseer en in julle gees begin te geniet en julle 
sal bekoor word deur haar genesende krag, prag en heerlikheid. 
17. Natuurlik is dit nie die enigste genesende krui of plant nie. 
Daar is baie verskillende soorte plante wat `n genesende en 
voordelige effek het en wat hierdie effekte eteries na ander areas 
op ander planete stuur 
18. Veral merkwaardig is die metaalplante. Op Saturnus staan 
hulle bekend as kibri. Deur hierdie plantsoort verkry die 
Saturniete hulle suiwerste metale van allerhande soorte, sonder 
die noodsaaklikheid van chemiese versmelting- of suiwerings-
prosesse. Hierdie metaalplante kom voor in verskeie areas van 
die berge in die mees fantastiese vorms. Op aarde is daar ook 
plante wat metale bevat; maar nêrens sal julle `n aardplant vind 
waar die wortels, stamme en blare heeltemal uit metaal bestaan 
nie. Julle mag in staat wees om so-iets soortgelyk kunsmatig te 
produseer, indien julle `n stukkie sink neem en dit in opgeloste 
lood plaas en binne `n kort tydjie sal die sogenaamde Saturnus 
boompie homself vorm. Dit word ook ‘die Loodboom’ genoem. 
Wat ookal `n groot poging op aarde verg en wat slegs kunsmatig 
verkry kan word en onder die mees eensydige en somtyds 
arbeidsame en armste van omstandighede, werk die skeppende 
kragte van die natuur in `n wye, ryklike en grootse manier op 
Saturnus, - vry en sonder die geringste hulp vanaf die menslike 
wetenskap. Dit is waarom die antieke sagas hierdie planeet 
‘Saturnus’ noem. Saturnus in julle taal beteken `n ‘versadigde’ 
ster. Dit beteken ook ‘versadiging’ in al die fundamentele tale. 
19. Sien, dit is hoe dinge floreer op hierdie planeet, wat in elke 
aspek `n ryklik bedeelde hemelliggaam is. 
20. As julle die groei van gras op aarde vergelyk met dié van 
Saturnus, is die groei op Saturnus weliger en groter. Die kleur 
van die gras is regdeur blou, maar gaan oor in `n violet kleur. Die 
saadhalm is draadagtig en bereik baie keer `n hoogte van 12 voet 
bokant die grond en is merendeels `n skitterende wit en 
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sporadies groenerig. Die are aan die stam is meestal `n ligte 
groen. In ooreenstemming met die verskeidenheid van grassoorte 
is daar `n buitengewone verskil in die samestelling van die are, 
sowel as in die kleur en vorm van die blare. 
21. Die weilande is `n absolute skat van die grootste verskeiden-
heid, met die manjifiekste blomsoorte. `n Entoesiastiese botanis 
sal nie al die verskillende soorte op een vierkante geografiese 
myl weiland in vyftig jaar kan tel nie. 
22. Besonder eienaardig op Saturnus is die Briden. Dit is `n tipe 
grasvlakte blom wat haar vorm en voorkoms tien keer in een jaar 
verander. Want so dikwels as wat Saturnus se hoogste maan sy 
roete voltooi het en die ander mane dieselfde verskeie kere 
gedoen het, is dit dan hoeveel keer wat hierdie plant haar vorm 
verander. Sy neem slegs weer haar oorspronklike vorm aan 
wanneer al die mane hulle oorspronklike posisies ingeneem het 
en dit gebeur nagenoeg tien keer in een Saturnus jaar. Dit is 
waarom hulle die naam gegee was wat ‘maanblomme’ beteken. 
23. Behalwe al die verskillende spesies grasse en veldblomme, is 
daar nog die vele soorte Alpe mos wat noemenswaardig is. Op 
Saturnus word dit Tirbi genoem. Hul verguld letterlik `n boomlose 
berg so pragtig, dat julle skaars daarna sal kan kyk wanneer dit 
verlig word deur die sonlig. Hierdie mos groei buitengewoon naby 
aan mekaar in hulle verskillende variëteite, ongeveer 30 duim 
hoog bokant die klipperige berggrond. Dit lyk regdeur soos `n 
wisselkleurige goue sanderige tapyt, gepaardgaande met die 
allerheerlikste Alpe geure. In hierdie berge sal die Alpe 
bergklimmer homself voortdurend in baie welriekende lug bevind; 
soos wanneer iemand op die punt staan om `n balsem woud 
binne te gaan in die Ooste in Lebanon wanneer hulle in blom is. 
Enigeen wat hierdie bloeisels oes, sal voel asof hy in die 
ontvangsaal van die hemele is. 
24. Ons het alreeds melding gemaak van die hoogte van die 
berge op Saturnus. Daar is nog een ding wat genoem moet word 
– selfs die hoogste pieke is in staat om een of ander plante daar 
te laat groei, wat nie op aarde moontlik is nie, as gevolg van die 
noodsaaklike lae lugvlak. Ook het die berge op Saturnus nie 
sulke skuins hellings nie, maar styg geleidelik soos gewone 
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piramides. Hulle vorm ook nie ononderbroke rye of kettings nie, 
maar styg bokant die laagliggende lande soos `n weiland waarop 
julle gesnyde gras soos hooimiede op mekaar gepak het. En 
hierdie berge word hoër en hoër nader aan die middelpunt van 
die land of eiland. Indien iemand die hoogste van hierdie berge in 
die middel van so ’n land sou klim, sal hy in staat wees om bo-oor 
al die ander berge te kyk. 
25. Nou en dan vind julle rotsformasies in hierdie berge, maar 
hulle is nie so ru soos op aarde nie. Hulle styg aan die kant van 
die berg in `n teenaanliggende posisie soos suikerbrode, waarvan 
sommiges hoogtes bereik van 30,000 tot 100,000 voet, alhoewel 
`n ten volle uitgegroeide Piramideboom so `n rotsformasie in die 
skande sal steek, omdat die toppe van hierdie Piramidebome 
hoogtes bereik wat hoër is as die toppe van hierdie berge. Nou 
kan julle vergelyk, vanuit die inligting wat julle ontvang het, die 
hoogte van ’n piramideboom versus die hoogte van die berge en 
julle sal weet waarom hierdie boom eerder bekend moet staan as 
‘groeiende berg’ in plaas van `n boom. 
26. Hierdie land Herrifa is die bergagtigste land op die hele 
Saturnus, maar dit is ook die land met die grootste vlaktes wat in 
alle rigtings deurkruis word deur die pragtigste stil vloeiende 
riviere wat eindig in die groot Saturnus oseaan. 
27. In die hoofstukke wat sal volg, sal ons bespreek watter soort 
plantegroei op die walle van hierdie riviere of stroompies groei en 
hoe hulle andersins aangewend kan word. Maar vir vandag sê 
Ek, Amen! 
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Hoofstuk 8 
Die Skipplant, die Chaiaba 

1. Ons het alreeds die plante van hierdie land bespreek, asook 
die verskillende bome en struikgewasse. Maar voordat ons ons 
aandag gaan skenk aan die riviere en mere, sal dit nodig wees 
om te leer aangaande die plante wat oral op die oewers en walle 
van die riviere en mere groei, soos die riete, biesies en verskeie 
ander waterplante op aarde. Ons sal nou die Skipplant bespreek, 
wat op Saturnus bekendstaan as Chaiaba. 
2. Op Saturnus behoort hierdie plant aan die slinger varing soort 
en daarom ook aan die pampoen familie, maar daar is een 
verskil. Dit vorm saamgesmelte seksies waarby die stam 
voortdurend oor die oppervlak van die grond groei en op hierdie 
seksies groei daar `n groot hoeveelheid wit wortels in die grond in 
en op hierdie manier suig hulle nuwe vloeistowwe en voeding 
vanuit die grond . So word hulle kragtiger en is in staat om vêrder 
uit te brei, veral langs die oewers van riviere en mere. 
3. Hoe lyk hierdie plant? Wat se soort vrugte dra dit en vir watter 
doel? Wanneer dit uit die grond uitkom, lyk die plant soos `n 
uitloopsel, byna soos `n riet op aarde, die soort wat julle sou 
gebruik as pleister of as boumateriaal vir julle huise. Die 
uitloopsel groei tot `n hoogte van 90 tot 120 voet soos `n groen 
goue paal sonder blare. Aan die end van hierdie paal het die 
plant `n blou botsel knoppie wat stadig oopmaak tot `n eienaar-
dige soort bloeisel, net soos wanneer julle tien wit en ligrooi vlae 
aan die top van ’n ronde paal sou vasmaak. 
4. Hierdie vlae is vasgeheg aan 12 voet lange, witgeel reguit lang 
stingels waarvan hulle uitrol; en wanneer hulle ten volle uitgegroei 
is, is hulle 24 tot 30 voet lank en hang en fladder vanaf hierdie 
stingels. Die bloeisel wat vanuit hierdie stingels groei, is op so `n 
manier gestruktureer dat dit ook gereken kan word as `n vrug, 
een wat nie verlep nie, maar wat vir jare ferm en permanent kan 
bly. 
5. Die paal, wat inderwaarheid die stam is, het gewoonlik `n 
diameter van 30 tot 90 duim onder. Die binnekant van die stam is 
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hol; alhoewel dit die fermheid van metaal het. Wanneer die stam 
die helfte van sy volwassenheid bereik het, kom daar uitloopsels 
in die wortels tevoorskyn wat vinnig en weelderig op die grond 
begin te kronkel. Hierdie uitloopsels het ook `n goudgroen kleur, 
slegs effens ligter. Hierdie ronde uitloopsels het baie hoë stingels 
met groot breë blare wat by die laste van elke seksie groei. 
Hierdie stingels is blougroen, rond en hol en het `n lengte van 
ongeveer 12 tot 18 voet. Die blaar is stomp en ovaalvormig en 
het `n lengte van 30 voet en `n wydte van 18 voet. Die blaar is 
rooi, so rooi soos die pragtigste rose op aarde. Die kante is 
ongeveer 60 duim wyd en het die kleur van `n lieflike ligte 
reënboog. Sy oppervlak skitter soos gepoleerde goud en die 
rante skitter in majestueuse glansrykheid. Die onderkant is totaal 
donkerblou en oortrek met nege duim lange hare wat die voor-
koms het van die pragtigste sy en wat in kleur ooreenkom met die 
suiwerste indigoblou op aarde, net `n bietjie ligter. Die blaarstele 
van die plant is groengoud, asof julle gepoleerde goud sou 
toedek met `n dun lagie groen. Die blaarstele is glad en het `n 
diameter van 30 tot 60 duim by die stingel. Waar die blaarstingels 
by die stingel uitspruit, word dit omring deur `n soort punterige 
kroon, maar daar is verskeie puntjies en hulle is gerond aan die 
ente en gee `n verblindende wit kleur af. By ongeveer die derde 
seksie groei `n besondere bloeisel aan `n lang en sterk blom-
stingel. Hierdie bloeisel lyk soos `n baie groot klok aan die 
buiterand en aan die oop kant het hierdie bloeisel `n diameter van 
24 tot 30 voet, maar waar die stingel aan die geslote kant `n 
diameter van 6 tot 9 voet het. 
6. Hierdie blom is perfek gerond in al sy dele, asof dit deur `n 
draaibank gemaak is. Dit verskil slegs in een opsig van die vorm 
van `n klok deurdat sy wye rand opwaarts gestu is met 9 duim 
lange puntjies wat saamgevoeg is in `n kamagtige wyse, met 
reëlmatige intervalle. Die kleur van die bloeisel is liggeel en die 
punte is helderrooi. 
7. Uit die middel van hierdie kelkvorm van hierdie klok kom `n 
verblindende wit kolom tevoorskyn, twee keer hoër as die klok 
bloeisel plus die puntjies; met ander woorde, dit groei verby die 
rand. Hierdie kolom is die manlike voortplantingsorgaan, die 
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stempel en die puntjies by die rand is die werklike stampers van 
hierdie bloeisel. Wanneer die stempel ten volle ontwikkel is, begin 
dit klein skitterende sterretjies uit te strooi wat hulle soos 
elektriese vonke vasheg aan die puntjies op die rand. Dit is dan 
die eintlike bestuiwing van hierdie plant. 
8. Sodra die bestuiwing genoegsaam volbring is, verlep hierdie 
massiewe bloeisel en val vanaf haar blomsteel sonder om haar 
vorm te verander, waar hulle ook dikwels bymekaargemaak word. 
Sy het die sagtheid van `n kussing en word ook vir daardie doel 
gebruik. Die puntjies word afgesny en omdat hulle so stewig is, 
word hulle as spykers gebruik. 
9. Hoe groei so `n vrug? Ek kan julle net sê dat dit die 
eienaardigste vrug in die wêreld is. So eienaardig as wat dit vir 
julle lyk, produseer dit uiteindelik `n werklike skip. Maar moenie 
aanneem dat hulle soos bote of skepe op aarde is nie, wat kan 
strand met bemanning en vrag nie. Dit is `n onmoontlikheid vir 
hierdie skepe wat geplant word. En julle sal leer waarom dit so is, 
sodra die struktuur van hierdie vrug aan julle verduidelik word. 
Nadat die bloeisels afgeval het, wat soos die pampoen bloeisels 
op aarde lyk, begin die onderliggende vrug baie vinnig en 
ontsaglik groot te ontwikkel op die volgende wyse: Indien julle `n 
groot eier sou wou bou uit dun plaatmetaal en dit dan induik aan 
die bokant, met een sykant in die ander een (nie een pool in die 
ander nie) op so `n wyse dat die ingeduikte kant nie die onderste 
kant raak nie - met ander woorde sodat daar `n spasie is tussen 
die twee kante – dan is dit wat die vrug voorstel. 
10. Pas nou hierdie vorm op ons vrug toe, want ons vrug groei in 
hierdie ingeduikte eiervormige vorm en wanneer dit ten volle ryp 
is, het dit `n lengte van 180 tot 240 voet en `n wydte van 90 tot 
120 voet. Die spasie tussen die ingeduikte opperste kant en die 
onderste kant is gewoonlik tussen 6 tot 9 voet. Wanneer die vrug 
heeltemal ryp is, het elkeen van hierdie kante ’n dikte van 5 tot 
7½ voet en die fermheid van metaal. Wanneer die vrug ryp is, 
maak sy haarself los van die stingel waarin die werklike saad is 
op `n sirkelvormige wyse. In die vrug self is daar niks behalwe ’n 
baie suiwer tipe lug nie. Dit is ook waarom hierdie vrug so maklik 
opgetel kan word, - selfs `n kind kan dit met baie min moeite 
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doen. Die kant is omring deur `n baie besondere dekoratiewe 
band wat vir ongeveer 12 voet uitsteek oor en bo die vrug en het 
die voorkoms van die vinne van `n vis op aarde. Dit is egter aan 
alle kante gelykvormig, straalvormig en elasties stewig, sodat 
niemand enigiets kan afbreek nie, behalwe as hy `n spesiale 
poging sou aanwend. 
11. Die vrug word in die water geplaas soos wat sy is en word as 
`n skip gebruik wat nie maklik verwoes kan word nie. Die 
Saturniete stuur hierdie skip met `n sterk uitloopsel of riet,* en 
hulle stuur dit soos wat julle jul rivierbote sou stuur. Die uitloopsel 
of rigtingroer het die voordeel dat dit baie lig is en omdat dit hol is, 
is dit nie nodig om die bodem met die roer te raak nie, want die 
water self word die teenpool, omdat die kubieke inhoud van die 
water gou swaarder word as die hol spasie van hierdie roer. Op 
hierdie wyse weerstaan die water self die stukrag van so `n roer. 
Die vlae wat ook in paragraaf 3 genoem was, word afgesaag en 
daarmee versier die inwoners die relings van hierdie natuurlike 
skepe. 
*Soos genoem in paragraaf 3 van hierdie hoofstuk 

12. `n Ander tipe van water voortdrywing op Saturnus word verkry 
deur die voorgenoemde pragtige blare van die plant te neem en 
seile daarvan te maak. Al wat gedoen moet word, is om so `n 
blaar saam met sy steel af te saag, sowel as die gepunte kroon 
met sy punte en gom hierdie blaar met die sap van `n ander plant 
tussen die vlae, wat dan opgestel word aan die rand van die skip. 
Selfs `n orkaan op aarde sal nie in staat wees om enige skade 
daaraan te berokken nie. Hierdie skip is in staat om tien Satur-
niete te akkommodeer en in ’n geval van nood, tot twintig. 
13. Die Saturniete koppel baie kunstig `n hele paar van hierdie 
bote aanmekaar om `n groter boot te maak wat een van julle 
groot oseaanskepe op aarde soos `n speelding sal laat lyk. Op 
hierdie wye strome, groot mere en uitgestrekte oseane, word 
duisende van hierdie skepe dikwels aanmekaar gekoppel om een 
groter boot te maak. Op hierdie bote word pragtige liggewig 
geboue gebou, sodat so `n drywende skip in der waarheid meer 
soos `n stad as `n skip lyk. 
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14. Nou het Ek julle alles vertel van hierdie eienaardige vrug! 
Maak julle fantasie wakker en julle sal aangenaam verras wees. 
Die enigste ding wat Ek moet byvoeg is die kleur van die vrug, 
wat baie onaantreklik is. Die buitekant lyk soos die skubbe van `n 
snoek en is ook dieselfde kleur. En vir vandag sê Ek: Amen! 
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Hoofstuk 9 
Bykomende inligting aangaande die Skipplant 

Die strome van Saturnus en hul eweredige afdaling 

Die  sferiese  dopvormige  struktuur  van  Saturnus  en  al  die  ander 
hemelliggame. 

Die rykdom van Skeppingsvorme 

Die vier hoofstrome van Saturnus. 

1. Noudat ons geleer het van hierdie besondere plant in die 
laaste hoofstuk, is die enigste ding wat oorbly om te sê hoe volop 
dit is en hoe baie van hierdie skipvrugte so `n plant kan 
produseer. 
2. Die plant groei oorvloedig op die rivieroewers en strande van 
die mere, asook op die groot strande van die oseane. In een 
Saturnusjaar produseer hierdie plant twee keer vrugte en elke 
plant produseer 400 tot 500 vrugte met elke oes. Maar niemand 
op hierdie planeet, of liewer in Herrifam, het eiendomsreg op 
hierdie vrugte nie. Op Saturnus, net soos op aarde, geld `n 
antieke klousule van die wet, naamlik “Primo accupantijus*”! Wie 
ookal een of meer plante benodig, oes die vrugte en wat hy ookal 
oes, is sy eiendom. Niemand sal dit bestry nie en dit word gedoen 
om die hoogste morele rede, want elkeen op Saturnus beskou 
homself as die minste en die onbeduidendste. Dit sal later in 
meer detail bespreek word wanneer ons die menslike wesens op 
Saturnus beskrywe. 
*Die een wat eerste besit, het die regte. 

3. Nou sal ons kyk na die waters van Saturnus, veral in Herrifa. 
4. In Herrifa is daar etlike duisende groot en wye strome wat, 
byna sonder uitsondering, hulle oorsprong in die middel van 
hierdie land het, naamlik vanaf Girp, die hoogste berg in Herrifa. 
Om die moontlikheid van so-iets te verstaan, moet julle nie dink 
dat die voet van hierdie berg so klein is soos die berge op aarde 
nie. Inteendeel, die voet van Girp bedek, in alle rigtings, `n area 
byna groter as die hele Europa kontinent. Nou kan julle begryp 
hoe so `n enorme berg soveel waterbronne kan bevat. 
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5. Ten spyte van sy hoogte en uitgebreidheid, is hierdie berg 
gevorm soos `n byna perfekte kegel. Hierdie vorm word slegs 
verander by die rotsformasies wat hier en daar gevind kan word 
en ook deur die skeure wat gevorm word deur die talle fonteine. 
Dit is dus logies af te lei dat die fonteine wat uit so ’n berg 
ontspring, in alle rigtings sal vloei en wanneer hulle `n sekere vlak 
van hulle neerstroming bereik het, word hulle vergroot deur ander 
belangrike strome van ander berge, waarop hulle dan hul koers 
kry na die oseaan. Die verskil tussen die riviere of strome op 
aarde in vergelyking met dié op Saturnus, is dat die strome op 
Saturnus almal dieselfde watervloei of val van water het, want op 
Saturnus is daar nêrens `n hoogland te vinde nie; - daar is slegs 
berge, kleiner en wyer valleie en baie enorme grasvlaktes wat 
geleidelik, sonder uitsondering, opstyg vanaf seevlak. En aange-
sien die landstyging vanaf die oseaan tot halfpad teen die berg 
op, oral dieselfde is, naamlik 6000 voet bokant seevlak, sal alle 
strome, as gevolg van hierdie matige styging, veroorsaak dat die 
val van die water, wat spoed en vloei betref, dieselfde sal wees. 
6. Van die baie riviere en strome sal ons slegs vier beskryf, want 
hulle is die grootste en hulle rigting na die oseaan is so reguit 
soos wanneer julle `n reguit lyn sou trek op `n tekenbord. 
7. Wanneer hierdie riviere of strome ontspring, is hulle alreeds 
groter en wyer as die Donau waar hy in die oseaan invloei. En 
hierdie strome neem toe in wydte soos wat hulle verder vloei. 
Teen die tyd dat hierdie strome die oseaan bereik, is elkeen van 
hulle ongeveer 200 geografiese myl breed. Hierdie strome of 
riviere is anders as die op die aarde, omdat hulle `n rivierbedding 
het wat deurlopend dieselfde diepte het. Daarom is `n stroom op 
Saturnus nêrens dieper of vlakker nie, want hulle is dieselfde bo-
op die berg as by die voet. Alhoewel die rivier op sy roete na die 
oseaan die water van baie ander strome inneem, sal dit wyer 
word, maar nie dieper nie. 
8. Julle sal wonder nou hoe dit moontlik kan wees. Ek sal julle 
vertel: Daar is geen makliker verklaring hiervoor nie, as die feit 
dat die fondament oral en regdeur `n egalige kontinue rotsbodem 
is, waarop `n grondlaag van dieselfde dikte lê en wat die water 
bietjie vir bietjie wegneem. Onder hierdie omstandighede, hoe 
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kan daar `n verskil in diepte wees van die rivierbedding. 
9. Omdat hierdie omstandighede (rakende die riviere se 
konstante diepte) nog steeds ’n bietjie onverstaanbaar kan wees, 
is dit nodig om `n kort verduideliking te gee, sodat julle dit beter 
kan verstaan en meer aandag daaraan sal gee. Gedurende die 
verwoesting van die planete gedurende Adam se val*, wat Ek aan 
julle verduidelik het en waarvan julle geleer het, het Saturnus 
ongedeerd in haar primêre struktuur gebly, alhoewel sy verskeie 
kere groter was voor dit. 
*Sien die Huishouding van God Boek 1, Jakob Lorber. 

10. Die aanvanklike grootte van Saturnus word verteenwoordig 
deur haar huidige Ring. Die oppervlak van die buitenste Ring was 
voorheen die oppervlak van Saturnus. In daardie dae was 
Saturnus regs en links gelyk gesny, op so `n manier dat die 
noordelike dop en die suidelike dop in die oneindige ruimte 
ingeslinger was, soos twee leë doppe, want die bose slang het `n 
uiters bose gebroedsel losgelaat op beide hierdie hemisfere. 
Slegs die warm binneste deel het suiwer gebly; daarom het dit 
behoue gebly as `n permanente herinnering dat die Groot Argitek 
van die Heelal `n hemelliggaam kan behou, alhoewel dit nie meer 
in sy primêre planetêre vorm bestaan nie. 
11. Nou sal julle natuurlik wil weet van waar die huidige, heelwat 
kleiner planeet vandaan kom binne so `n Ring? Ek sal julle vertel, 
maar maak julle oë en ore sovêr moontlik oop en julle sal `n 
innerlike kykie kry, nie net wat Saturnus betref nie, maar betref-
fende alle hemelliggame. Die huidige hemelliggaam, want nou 
binne hierdie Ring is, het bestaan voordat die suidelike en 
noordelike doppe weggeslinger was, net soos wat dit op die 
aarde kan gebeur en die doppe weggeneem word; sodat dit al sal 
wees wat oorbly. Met ander woorde; selfs binne julle aarde is 
daar `n kleiner aarde en in hierdie aarde, weer `n nog kleiner 
aarde, almal aanmekaar verbind slegs deur lug, water en vuur. 
Die huidige planeet Saturnus is egter alreeds die derde sfeer, 
omdat die Ring alreeds die twee sfere verteenwoordig, want dit is 
heeltemal in twee dele gedeel wat nie aanmekaar raak nie. 
12. En huidig, wanneer julle na Saturnus kyk, het julle die 
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geleentheid om `n hemelliggaam te bekyk, soos `n appel wat julle 
deur die middel in twee stukke gesny het. Die dele wat in die 
gesigsveld kom, toon aan julle die interne meganiese struktuur 
van ’n hemelliggaam. Maar sovêr as wat dit Saturnus in haar 
huidige vorm aanbetref, kan julle haar nie sien tot in haar senter 
nie. Die verhouding bly egter een en dieselfde. Wat ookal nou 
van Saturnus sigbaar is en vêrder aan tot in die binneste van 
hierdie planeet, is in dieselfde verhouding gevorm, soos wat 
gesien kan word vanaf die oppervlak van die heel buitenste Ring 
regdeur tot by die planeet self in haar huidige vorm. As die 
planeet weer ‘gesny’ gaan word, dan sal `n ander kleiner Ring 
tevoorskyn kom onder die groter Ring en daarbinne sal `n 
perfekte ronde hemelliggaam vry swewe, soos met die huidige 
een, binne die groter Ring. 
13. As julle julle redenasie- en waarnemingsvermoë bietjie 
inspan, sal julle dit meer en beter verstaan. Deurdink dit en julle 
sal besef hoe maklik dit vir My is, omdat dit binne My kragte lê, 
om indien nodig, so `n hemelliggaam óf te verklein óf te vergroot. 
14. Indien julle al die hemelliggame sou kon sien in die oneindige 
lugruim van die Skepping, - waarlikwaar, julle sal op skeppings 
afkom met vorms wat julle gees nie in staat sal wees om te 
begryp nie, selfs in die helderste lig! As julle menslike wesens, 
met julle beperkte intellektuele kragte, die vermoë het om julle eie 
moeisame skeppings `n betekenisvolle variasie van toepassings 
te gee, dan sal Ek tog in staat wees om dieselfde te doen in My 
uitgestrekte Skeppingsryke. In hierdie geval sal My groot fantasie 
sekerlik nie nodig hê om by julle skool te gaan, om daar `n 
estetiese instruksie kursus te loop, soos wat sommige van julle 
geleerdes dink nie! 
15. Die plante, diere en minerale op die aarde bewys die rykdom 
van julle Skepper se verbeelding op klein, onbeduidende en 
skamele wyse. Op Saturnus sal julle alreeds sommige van hierdie 
verskeidenheid ontdek en Ek kan julle sê dat dit baie groter op 
die Son is. As dit waarmee julle op Saturnus kennismaak, vir julle 
uiters wonderlik is, wat sal julle dan sê as Ek julle toelaat om `n 
kykie op die Son te kry? Ons is egter nou besig met Saturnus en 
daar is nog baie om te sien. 
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16. Hou in gedagte dat wat Saturnus betref, ons by nommer een 
sal begin. Julle weet dat Ek die beste wyn laaste bedien, nie soos 
slegte herbergiers op aarde wat die verbeelding van hulle 
dorstige gaste bedwelm met die eerste glas en, in plaas van om 
die beter wyn laaste te bedien, bedien hulle `n hoogs verdunde 
asyn. Verstaan daarom die betekenis van wat Ek sê: Ons begin 
met nommer een! Wanneer ons klaar is met hierdie hemel-
liggaam, dan sal daar `n aanduiding in julle verbeelding wees en 
julle sal ook `n beter konsep hê om selfs `n hoër vlak te bereik. 
Want by My het die hoër en altyd die hoogste tot in die 
oneindigheid nooit `n einde nie. En nêrens bestaan daar `n derde 
vergelykende vlak nie. Maar oral is daar altyd net `n tweede; dit 
is, daar is altyd een bo die ander en die een is manjifieker as die 
ander. En nêrens kan daar iets gevind word wat die manjifiekste 
is nie, wat nie verbygesteek kan word met iets wat selfs meer 
manjifiek is nie, omdat Ek Self die onbereikbare hoogste van alles 
is. Eers wanneer julle baie van die prag van die hemelliggame 
aanskou het, eers dan sal julle `n vae kykie in die hemele gegee 
word. En selfs hierdie glimpie, ongeag die snelheid daarvan, sal 
die gevolg hê dat julle al die heerlikhede wat tot nou toe aan julle 
op die hemelliggame gewys is, heeltemal sal vergeet. Omdat, 
selfs al is My werke oneindig verhewe, is hierdie hemelliggame in 
die dooie, vaste materie. Maar hoeveel te meer sal hulle nie in die 
gees wees nie, waar alles vol lig en lewe is? 
17. Maar laat ons nou terugkeer na ons hemelliggaam, die 
planeet Saturnus en laat ons die diepte van die riviere en mere 
meet, asook die van die oseane. En `n maatband met een en 
dieselfde lengte sal voldoende wees, met `n lengte van 3000 
voet. Die oseane op Saturnus het bykans oral `n diepte van 3000 
voet en slegs na die land se kant toe word hulle geleidelik 
vlakker. Die riviere het orals `n diepte van 60 voet in die middel 
van die rivierbedding en natuurlik word dit vlakker na die rivier-
oewers toe. Slegs by die riviermondings val die rivierbeddings 
geleidelik totdat hulle uiteindelik dieselfde diepte as die 
oseaanvloer bereik. 
18. Wat nou plaasvind, as `n gevolg van die eenvormigheid en 
diepte van die rivierbeddings, is dat elke rivier of stroom aan die 
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verbaasde oog `n volkome gelyke oppervlakte bied, waarin die 
omliggende areas in al hul heerlikheid op die oppervlak reflekteer, 
net soos `n baie stil meer op die aarde. En dit bied, veral in die 
nag, `n uiters pragtige uitsig wanneer die naglig reflekteer in `n 
byna onaangetaste glinstering van die riviere. 
19. Die vier hoofriviere verdeel hierdie groot land vanaf die 
sentrale berg in vier dele, sodat wanneer iemand op die top van 
die berg is, kan hy die grense van hierdie land sien deur net die 
vloei van hierdie hoofriviere te volg. Natuurlik sal `n persoon 
vanaf die aarde nie so vêr in die vêrte kan sien nie. Die Satur-
niete is egter in staat om dit te doen, want hul sig is beter as 
sommige van die beste teleskope op aarde. En op Saturnus is dit 
ietwat van ’n noodsaaklikheid, want indien `n persoon sy hele 
eiendom wil oorsien, moet hy goeie sig hê. Op `n helder dag het 
die oë van `n Saturniet die vermoë om die totale land te deursien 
vanaf `n hoog genoeg geleë berg en dit met die grootste gemak. 
Die Saturnus wese se sterkste sintuig is sy sig. Dit kan vergelyk 
word met die sig van `n arend op aarde, wat vanaf `n aansienlike 
hoogte, die kleiner diertjies met die grootste gemak kan sien! 
20. Enige ander eienskappe van wat hierdie riviere, mere en 
oseane mag hê, sal in `n volgende hoofstuk beskryf word. Vir 
vandag, Amen! 
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Hoofstuk 10 
Die mense wat langs die Môrestroom leef. 

Die boomhuise van Saturnus. 

Hoe die wilskrag van die Saturniete die natuur beheer 

Saturniete se kommunikasie met die geestelike wêreld 

Die nuttelose sendings van aardgeeste na Saturnus 

1. Van die vier hoofstrome, is daar een wat presies in die rigting 
van die môre vloei en dit is die wydste en digsbevolkte stroom. 
Maar moet nie dink dat julle stede en fortifikasies opgerig sal sien 
op die oewers van hierdie rivier nie, soos wat dit op aarde die 
geval is nie. Julle sal niks van hierdie aard op die hele planeet 
vind nie. 
2. Die wonderbaarlikste akkommodasie vir die Saturniete is die 
Sonbome. Op Saturnus word hulle Ghuba genoem en onder hulle 
baie takke en stamme woon hele huisgesinne. Die inwoners leef 
nie almal saam op een plek soos op aarde nie. ’n Deel van die 
bevolking bly op die vlaktes, by voorkeur op die rivieroewers, 
terwyl `n ander deel in die berge woon. Dit is waarom beide 
oewers van die Môrestroom dikwels met Sonbome beplant word, 
waaronder die Saturniete hulle permanente wonings het. Die rede 
waarom Ek “permanente wonings” sê, is omdat hierdie tipe boom 
nie wegkwyn na `n kort tydsduur nie. In plaas daarvan hou hierdie 
bome aan met groei, word groter en bereik so `n grootte dat 
onder baie van hulle ’n enkele familie woon wat, deur onderlinge 
verwantskap, dikwels 10,000 tot 20,000 tel! 
3. Die riviere, maar veral die Môrerivier, vervul veelsoortige 
behoeftes van die bevolking, in die volgende volgorde van be-
langrikheid: Eerstens is die inwoners van Saturnus groot vriende 
van persoonlike higiëne en dit is nie vreemd van hulle om tot 
sewe keer per dag te was nie. Tweedens hou hulle daarvan om 
te swem, omdat dit dien as `n besonder versterkende vermaak. 
Hierin is almal groot artieste in die water; - nie net swem hulle op 
die oppervlak soos die mense op aarde nie, maar hulle kan 
gemaklik op die wateroppervlak loop. Daarom is hulle in staat om 
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allerhande swem maneuvers uit te voer. As voorbeeld kan hulle 
plat op die oppervlak van die water lê, of hulle kan op die 
oppervlak sit en al in die rondte daarop draai. 
4. Sou hulle onder die water wou induik, kan hulle dit ook doen, 
maar dit is nie makliker vir hulle as vir die ganse op aarde nie, 
want in vergelyking tot die water, is die Saturniete 40% ligter is as 
die mense op aarde. Julle kan hierdie verhouding verstaan uit dit 
wat voorheen genoem was, naamlik dat die Saturniete hulself 
gemaklik kan maneuver in die lug, veral die jonger geslag. Maar 
selfs die ouer mense kan van die grootste hoogtes afspring, 
sonder enige fisies skade. Hulle hou egter nie daarvan om dit te 
doen nie, omdat hulle na so `n poging in die lug, gewoonlik deur 
’n nare duiseligheid oorval word. 
5. Derdens verkies die Saturniete om naby die water te leef 
omdat, soos voorheen genoem, die water `n besondere mooi 
glinsterende lig afgee in die nag. Vierdens adem hierdie strome 
`n besondere aangename verkoelende lug uit, waarvan die 
Saturniete groot vriende is. Vyfdens woon hulle op die oewers 
van die riviere vanweë hulle makgemaakte diere, wat makliker 
toegang tot water het, wat ons later sal bespreek. In die berge 
kan die groter diere nie aangehou word nie, as gevolg van die 
tekort aan genoegsame water, aangesien die fonteine op die laer 
liggende dele van die berge ontspring en die hoër dele moet 
maar tevrede wees met die Reënboom en die Watervrug wat die 
vloeiende vaatjie genoem word. Die grootste van die makge-
maakte diere vereis, volgens julle afmetings, 598,000 kwarte 
(566,000 liters) water op een dag, wat `n enorme hoeveelheid vir 
die mense op aarde is. Hierdie groot makgemaakte dier is dit wat 
julle op aarde `n koei sal noem. Hierdie dier is so groot dat `n 
olifant op die rug van ’n Saturnus koei sou loop en sou nie groter 
gewees het as `n parasiet nie. As gevolg van die buitengewone 
nut van hierdie dier, verkies die Saturniete om op die oewers van 
die riviere, strome en mere te woon, sodat hierdie nuttige dier nie 
benadeel sal word nie, omdat sy die eienaardige eienskap besit 
om vyf keer meer water te drink as wat sy eet. Wat hierdie diere 
eet, sal later in detail verduidelik word, wanneer die eintlike diere 
beskryf word. 
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6. Selfs al bou die Saturniete nie stede of huise nie, weet hulle 
hoe om die Breëboom of die Muurboom te plant, wat in `n vorige 
hoofstuk bespreek is en op so `n kunstige manier dat, indien julle 
so `n woonplek sou sien, julle sal saamstem dat dit onbeskryflik 
en baie pragtiger is as die grootste, pragtigste stad op aarde. Die 
mure lyk asof dit gebou is van die blinkste skitterendste 
gepoleerde goud. 
7. Sesdens, die Saturniete hou daarvan om op die oewers van 
die strome te bly as gevolg van hulle liefde vir die see en seil. 
Hulle doen dit nie vir selfsugtige motiewe of vir wins nie, maar 
eerder vir plesier en gesondheidsredes. Ook wanneer sommiges 
onder hulle begeer om buur- of vêrafgeleë eilande en lande te 
besoek, moet hulle gebruikmaak van dit wat regtig na aan hulle 
harte lê, naamlik seil met skepe! 
8. Julle mag vra waarom die Saturniete nog die moeite doen om 
skepe te bou, as hulle die vermoë het om op water te loop? Die 
antwoord op hierdie vraag is egter baie eenvoudig. Die Saturniete 
kan baie maklik op die water loop, solank as wat hulle nie `n vrag 
het nie. Maar sodra hulle iets dra, sal hulle sink, aangesien die 
verhouding van die water se kapasiteit om `n menslike wese te 
dra, fyn tot op `n haar bereken is. En wanneer die Saturniete op 
water loop, is dit `n stadige en versigtige prosedure en verg 
redelik baie oefening. Dit verg baie meer oefening as sierskaats 
op aarde, terwyl hulle met die skepe vinnig oor die water kan gly 
en gemaklik 30 tot 50 geografiese myl in `n uur kan aflê. Ook het 
hulle gladnie stoomgenerator, roeispaan of skepwiel nie. Hulle 
motiverende krag lê slegs in hul vaste wil en onwrikbare geloof. 
Dit is ook waarom hulle die relings van hulle skepe belyn met vlae 
of plantstingels wat hulle magnetiseer met hulle wil. Die gevolg is 
dat die skip getrek word in die rigting wat die wil van die seeman 
wat hy geplaas het op die “wilpaal” van hul bestemming. 
9. Kyk, so `n motiveringskrag is by verre beter en meer onfeilbaar 
as julle afgryslike stoomenjins, waardeur die natuurlike lewe van 
die mens in volgehoue gevaar verkeer! En as Ek Myself nie 
voortdurend ontferm deur beskermingsengele beskikbaar te stel 
nie, sal daar aansienlik meer ongelukke deur vrygestelde stoom 
gewees het as wat daar alreeds is. Niks is meer dwaas as `n 
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mens wat die kragte van die natuur aanwend waarvan hy nie 
geringste kennis het nie. Dit is nie genoeg om slegs deur ervaring 
te weet dat die vrygelate stoom `n groot saamgeperste krag besit 
nie, maar dit is ook baie belangrik om te weet wat lê agter hierdie 
vrygelate stoom en wat veroorsaak hierdie groot saamgeperste 
krag. 
10. Dooie kragte is nie kragte nie, maar effektiewe kragte wat 
vrygestel of losgelaat is, is lewende kragte. Maar wie weet 
hoeveel krag hierdie vrygelate geeste in die stoom besit? 
Werklikwaar, indien hulle nie bedwing was deur die engele nie, 
sal dit nie lank duur voordat al hierdie arrogante en verwaande 
stoomenjin ingenieurs ontdek hoe absoluut belaglik die basis van 
hulle berekeninge werklik is. Want vrygestelde geeste van slegs 
1,837 liters water, wanneer nie bedwing nie, kan binne `n 
oogwenk hele bergreekse in stof verander. Dit behoort julle te 
vertel hoeveel hemelse beskerming aanhoudend benodig word, 
sodat hierdie dwase mense met hulle dwase ondernemings, nie 
vernietig word deur hierdie soort ongelukke nie. 
11. Die Saturniete is onbewus van enige sulke dwaasheid en ten 
spyte van alles, is hulle onvergelykbaar wyser as al daardie 
geleerde, super-intelligente stoomenjin ontwerpers, ingenieurs en 
oorwinnaars van die oseane op die aarde. Afgesien van al hierdie 
voordele, het die Saturniete nog een onskatbare voordeel, 
naamlik dat hulle gedurende hulle lewe verskeie kere self 
persoonlik met My kan assosieer en ook met die engele in die 
hemel, waardeur hulle meer kan wen in `n kort gesprek in hulle 
wysheidsfeer en waarnemingsvermoë, as deur al die oormatige 
dom retoriek van geleerdes. 
12. In verband hiermee wil Ek graag in die verbygaande noem 
dat geeste van julle aarde dikwels hiernatoe kom om die Satur-
niete te besoek, wat hulle te alle tye toegestaan word, veral 
wanneer hulle hierdie behoefte sou hê. Wat gewoonlik gebeur, is 
dat hierdie aardgeeste, wat hulleself as baie geleerd beskou, 
deeglik deur die Saturniete uitgelag word. Hulle word berispe oor 
hulle buitengewone dwase denke, want hulle weet nie eers dat 
die Meester, as die Skepper van die Hemel en al die 
hemelligame, volkome mens is nie. Hierdie feit is slegs bekend 
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aan `n paar mense en Christene op aarde en daarom het baie 
van hierdie geeste die mees lagwekkende en absurde idees oor 
My. Dit is ook waarom sommige van hulle sulke onsinnige 
skilderye van My verf. 
13. In sommige skilderye word Ek voorgestel as `n aartsbiskop, 
terwyl ander My as halfnaak voorstel, sittende op `n wolk met `n 
kruis in die een hand, gewoonlik in die regterhand van hierdie 
aartsbiskop. Ander stel My weer voor in die vorm van `n vlieënde 
duif, waar Ek dan altyd bokant twee persone onder My moet 
fladder, naamlik bokant die aartsbiskop en bokant die naakte, 
kruisdraende Christus. En ander stel My weer terselfdertyd in al 
drie van hierdie fasette voor, waardeur Ek `n matematiese onsin 
word, omdat Ek as drie persone voorgestel word, waar slegs 
twee met `n menslike vorm voorgestel word en die derde word 
die vorm van `n dier gegee. En weereens moet hierdie drie ver-
skillende personaliteite slegs één heilige persoon voorstel van 
een aartsbiskop, een naakte Christus en een duif! 
14. Op die hele planeet Saturnus bestaan daar egter nie één 
mens wat `n ander konsep van My het, anders as dat Ek `n 
volledige mens is nie, net soos enige ander mens, maar met een 
verskil: Ek is die volledigste en perfekste mens, dus is Ek `n 
mens waarin die volheid van die Godheid liggaamlik lewe. Indien 
julle enige probleem het om dit te verstaan, verander julle na 
materie, want dit sal julle vertel waar dit (die materie) vandaan 
kom en wat dit is. En dit hét julle ook al vertel. Dan sal dit nie so 
moeilik wees om te verstaan en te snap wat dit beteken dat in 
My, as die mees volledigste menslike wese, die volheid van die 
Godheid liggaamlik lewe nie! 
15. Kyk, wanneer die Saturniete, om dit so uit te druk, die rekord 
regstel, word hierdie verwaande aardse geeste verskriklik vererg 
en kwaad en in weerwraak wil hulle die Saturniete aanval en met 
geweld `n ander geloof op hulle afdwing. Maar die Saturniete 
toon hulleself onverwyld uiters deemoedig, maar terselfdertyd 
uiters ferm in hulle geloof, sodat die geeste van die aarde baie 
mislik en miserabel begin voel, as gevolg van hul hoogmoed, kan 
nie meer langer die sfeer van die Saturniete verdra nie en 
verwyder hulself vrywilliglik. 
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16. Ek sal sulke tonele in meer detail beskrywe wanneer ons die 
sneeu- en ysdele van Saturnus besoek waar die heengegane 
Saturniete meestal vertoef en waar hulle aktief is. Julle moet weet 
dat die geeste van elke hemelliggaam, veral as hulle nog nie 
heeltemal gesuiwer is nie, meestal in die gebied van die planeet 
vertoef wat hulle met hulle fisiese liggame bewoon het. 
17. Maar nou sal ons weer aandag gee aan die strome. 
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Hoofstuk 11 
Die pragtige rivieroewer landskap 

Die Noordstroom 

Die Aandstroom 

Die Middagstroom 

1. As julle so `n stroom behoorlik vir julleself wil voorstel, stel dan 
vir julle `n groot, kalm wateroppervlak voor wat na die oseaan 
uitbrei in `n reguit lyn, onmeetbaar vêr vir julle oë. Verbeel julle 
daarby dat hierdie stroom deur `n yslike groot vlakte vloei wat 
sporadies onderbreek word deur gereelde bergformasies wat 
alreeds aan ons bekend is. Voeg daarby die oorvloedigste 
vrugbaarheid van hierdie rivieroewer streke en verbeel julle dat 
tussen die berge hele lane van Piramidebome groei en pragtige 
tuine met Spieëlboom lane en `n uitgestrekte woud langs die 
oewers van hierdie strome, met Tregterbome en allerhande ander 
soorte weelderige bome, struike, plante, kruie en grasse. Verbeel 
julle die hoogs eienaardige dierebevolking en al die uiters groot 
uiteenlopende en manjifieke watervoëls wat dikwels rondvlieg in 
`n skare in alle rigtings bokant die uitgestrekte oppervlak van 
sulke strome en bedink dat alles ondergeskik is aan die wil van 
die Saturniete. Onder hierdie families, veral hulle wat op die 
rivieroewers woon, sal julle baie dikwels hemelse besoekers daar 
vind soos engele en af en toe sal julle My ook daar vind. 
2. Indien julle dit alles saamvoeg, sal julle ongeveer `n idee hê 
van die heerlikheid van so `n oewergebied. Soos voorheen 
genoem, moet spesiale aandag gegee word aan die stroom met 
sy wye oewers wat na die môre vloei. Maar moet nie die idee kry, 
veral wat die plantegroei aanbetref, dat alles in groot wanorde 
groei nie, - inteendeel, alles groei in `n perfekte beplande orde. 
Nie net was alles gedoen vir die dierlike behoeftes deur `n 
sogenoemde toevallige plantegroei nie, maar Ek het die grootste 
sorg aan die dag gelê in soverre dit die ordelikste versiering 
aanbetref. Julle sal tot hierdie gevolgtrekking moet kom deur die 
beskrywing van die plante en die algehele plantegroei. 
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3. Die oorblywende drie riviere is op dieselfde manier 
gestruktureer as die Môrestroom, maar hulle het nie die wydte 
nie, ook is hulle nie so dig bevolk nie. Desnieteenstaande is hulle 
prag nie in verhouding minder as dié van die Môrestroom nie. 
4. Die stroom wat na die noorde vloei is aan sy oewers, wat julle 
op aarde sou noem “romanties”, want die vallei waardeur dit 
vloei, word dikwels omgrens deur berge en aan die kante van 
hierdie berge sal julle ontelbare hemelhoë skitterende wit 
rotstorings sien wat dikwels versier is met die genesende plant 
wat bekendstaan as hellatharianga of die “duisend-blaar-goue-
struik”, wat vroeër beskryf was. Hierdie streek is die beste gebied 
vir hierdie plant, alhoewel dit elders gevind kan word, maar is nie 
daar so volop nie. 
5. Verbeel julle dieselfde lewendige oewers by die Noordstroom 
as by die Môrestroom, met dieselfde dinge, op een uitsondering 
na: Die Piramideboom groei nie goed op rotsagtige grond nie. 
Nou het julle `n volledige prentjie van hierdie rivier en sy oewers. 
6. Die Aandstroom is die stroom wat na die weste vloei en is 
beroemd vir sy talle harmonieuse singende voëls. As dit vir julle 
moontlik was om `n aand daar deur te bring, sal julle so bederf 
word deur `n konsert soos hierdie, tot so `n mate dat die musiek 
op aarde, selfs al was dit deur `n groot komponis soos Händel 
gekomponeer, gespeel deur die mees manjifieke Filharmoniese 
Orkes, met niks meer vergelykbaar sal wees as die gekwaak van 
paddas in `n poel nie. 
7. Want sien, Ek is die musiekonderwyser vir die voëls op 
Saturnus! Wees verseker dat selfs julle beste vokaliste, wanneer 
hulle so `n geveerde singer van hierdie planeet slegs eenkeer 
hoor, hy dit nie sal waag om ooit weer `n enkele noot te sing vir 
die res van sy lewe nie. (N.B. Musiek is `n baie gewilde vorm van 
vermaak vir die Saturniete; die enigste ding is dat hulle geen 
musiekinstrumente het nie. In stede daarvan is hulle uitstekende 
sangers en hulle prys en dank My met daardie talent gedurende 
hulle geestelike dienste. Alles hieroor sal bespreek word wanneer 
ons die eintlike Saturniete, hul verhoudings en omstandighede 
bespreek). 
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8. Die stroom wat vloei na die suide, die Middagstroom, is 
beroemd vir die glans van sy water. Die oppervlak van die water 
glimmer voortdurend, veral gedurende die dag, net soos groot, 
pragtige goed geslypte diamante op aarde. Die rede hiervoor is 
dat hierdie water besonder suiwer is, veral by die oppervlak. 
Alhoewel alle water op Saturnus suiwerder is as die suiwerste 
fonteine op aarde, is die water van hierdie rivier so helder dat jy 
enige voorwerp kan sien, selfs op die grootste diepte, soos wat jy 
dit sou sien in normale daglig en dit is waarom die oppervlakte so 
pragtig glimmer, veral as daar `n klein golfbeweging is. Julle het 
nie `n idee van die glans nie - `n reënboog op aarde is maar iets 
eenvoudig vergeleke met hierdie skouspel. 
9. Wat betref die bevolking op die oewers van hierdie rivier, is 
hulle sonder twyfel die armste. Die rede hiervoor is dat die 
plantegroei nie so welig groei nie, as gevolg van die harde water. 
Alhoewel die water uiters skoon is, is dit harder as die water van 
al die ander riviere. Omdat dit ook op die aarde van toepassing is, 
is dit ook op Saturnus van toepassing: Hoe skoner en kouer `n 
fontein water na die oppervlak bring, hoe harder en minder 
vrugbaar is die water. Hierdie feit moet julle nie lei tot ’n 
gevolgtrekking dat die oewers van hierdie rivier ’n woestyn is nie; 
nee, dit is egter aansienlik weliger as die vrugbaarste op aarde, 
maar nie op dieselfde vlak as die ander plekke op hierdie planeet 
nie, veral die van die Môrestroom. 
10. Nou het ons die vier hoofstrome van die sentrale berg bekyk. 
Maar hierdie is nie die enigste streke wat bewoon of bevolk is nie. 
Die berge, sowel as al die oewers van die oorblywende riviere, is 
nie minder bevolk nie. Hierdie ander riviere vloei gedeeltelik met 
verskeie draaie en meanders na die oseaan, maar die meeste 
van hulle vloei in die bogenoemde hoofstrome en ander sytakke 
in. 
11. Wat nou oorbly, is `n beskrywing van die baie groot 
binnelandse mere, hulle bruikbaarheid, hulle prag en die 
bewoonbaarheid van hulle uiters vêr uitgestrekte gelykvormige 
strande. Dit sal met die volgende geleentheid bespreek word. Vir 
vandag, Amen. 
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Hoofstuk 12 
Die binnelandse mere op Saturnus. 

Die manjifieke platteland en die groot bevolking by die strande 

Skakels tussen riviere, strome en mere 

Groepe klipkegels as plekke van vermaak 

Swaanritte 

1. Die binnelandse mere wat in die vorige hoofstuk genoem is, is 
heelwat anders as die binnelandse mere op aarde, wat 
vergaderplekke van staande water is met onreëlmatige dieptes. 
Op Saturnus vergader die fonteinwater ook in die groot holtes van 
die vlaktes wat van allerhande kante van die berge af kom. 
Hierdie mere het `n heelwat vlakker bodem as die riviere. Dit is 
raar dat `n meervloer dieper as 36 voet is, wat baie vlak is, 
gemeet teen Saturnus standaarde. Enige Saturniet kan maklik 
deur so `n meer stap, omdat dit so vlak is. Die water sal skaars 
tot bokant sy knieë kom. Dit is nietemin diep genoeg om hulle 
skepe te dra. 
2. Die vraag kan gevra word: Wat se doel dien hierdie mere? 
Inderwaarheid dien hulle dieselfde doel as die mensgemaakte 
kanale op aarde. Hierdie binnelandse mere het dikwels tot `n 
honderd uitvloeiende strome of selfs breë aflope wat vloei na 
verskillende ander riviere en word so sytakke. Hierdie binne-
landse mere maak dit moontlik vir die Saturniete om die vier 
hoofstrome deur middel van hierdie waterweë te bereik, wat 
maklik uitvoerbaar is op die volgende wyse: As voorbeeld: Indien 
daar so `n landmeer is tussen die Môrestroom (oos) en die 
Middagstroom (suid), sal dit ten minste een, indien nie meer van 
hierdie sytakke hê wat lei na die Môrestroom, asook na die 
Middagstroom. Julle sal ook `n landmeer vind tussen die Middag-
stroom en die Aandstroom (wes) en ook tussen die Aandstroom 
en die Middernagstroom (noord) en tussen die Middernagstroom 
en die Môrestroom. Op hierdie wyse word die verbinding op water 
nie net eenkeer gevestig nie, maar honderde kere. Op hierdie 
manier word die verbindings tussen die binnelandse mere en die 
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hoofstrome gewaarborg. Daar is ook `n verbinding tussen al die 
kleiner riviere en strome, sodat daar geen rivier en byna geen 
meer in hierdie groot land is wat nie maklik deur water bereik kan 
word nie. 
3. Hierdie binnelandse mere beslaan groot areas, die kleinste wat 
so groot is soos die Kaspiese see (424,300 km²) in Asië, die 
grootste meer op aarde! Daar is verskeie mere wat groter is; 
sommiges beslaan `n area wat gelykstaande is aan die Middel-
landse see (2496,000 km²). Maar daar is nie so baie mere van 
hierdie grootte nie. Die areas waar hierdie mere voorkom, is 
gewoonlik in die streke wat naby die oseaan lê. Daar is egter `n 
redelike aantal van hierdie kleiner binnelandse mere nader aan 
die middelpunt van hierdie land, omdat, waar jy ookal `n vlakte in 
hierdie groot land vind, sal jy ook in sy omgewing `n landmeer 
van betekenis vind. Indien jy op `n sekere verhewe punt sal 
staan, word hierdie uitsig so pragtig, of, soos wat julle sê, 
“prentjie perfek”, sodat julle vir julself op aarde beswaarlik so `n 
pragtige uitsig sal kan indink. 
4. Alhoewel julle op aarde gebiede het met binnelandse mere, is 
hulle vorm nie uniform nie, maar meer lukraak en so is die 
omgewing ook. Daar kan verweerde rotse, of ’n beboste gebied, 
of vuil vlaktes en baie ander dinge wees wat nie veel sê nie en 
wat ongevorm die gebiede van die water of mere omring. Dit kom 
nie op Saturnus voor nie, want op Saturnus is die mere altyd min 
of meer ellipsvormig. Hierdie mere het redelike groot uitlate wat 
gelykmatig in alle rigtings uitvloei in ander binnelandse mere, 
strome of riviere in. Verbeel jou nou so `n kalm wateroppervlak, 
waarvan die kleinste `n oppervlak het van 10 tot 100 vierkante 
geologiese myl, dan vanaf 100 tot `n 1,000 en van 1,000 tot 
ongeveer 30,000 vierkante geologiese myl, ooreenkomstig julle 
vierkante meting en dit sal julle `n idee gee van die afmetings van 
hierdie mere. Dan, as toevoeging, kyk na die talle wye uitlope wat 
ontspring vanuit hierdie binnelandse mere, meeste van hulle in `n 
reguit lyn en julle sal waarlikwaar die prag van so `n landmeer 
waardeer, veral as julle weet dat hierdie uitlope enigiets tussen 2 
tot 40 geografiese myl wyd is. 
5. Dit is nie alleen die groot afmetings wat die prag van hierdie 
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meer areas aanvul nie, maar dit is eintlik die oewers wat dig 
bewoon word rondom hierdie binnelandse mere. Nêrens 
ontwikkel die prag van die plantegroei in sulke grootse ontplooiing 
as hier by die strandoewers van hierdie mere nie. Hierdie is die 
omgewing vir die Piramidebome, wat, vanuit julle oogpunt, tot 
ongelooflike hoogtes groei en hulle toppe is dikwels hoër as 
sommige van die hoogste berge op Saturnus. 
6. Die Saturniete plant ook die Skipplant om die oewers te 
versier. Agter hierdie lande, waar die Skipplant groei en floreer, 
word die Muurbome geplant en verbou wat baie dikwels die 
hoogte in die vorige hoofstuk aansienlik oortref. Op sommige 
oewers groei die goue walle van hierdie bome tot `n hoogte van 
3,000 voet. Die Saturniete het so `n bekwaamheid ontwikkel in 
die kuns van inenting, sodat wanneer `n muurboom `n paar voet 
gegroei het, dan sny hulle dit en ent dit oor in `n klowing wat hulle 
in `n ander muurboom gemaak het en hulle maak die enting toe 
met grond. Hierdeur, as die boom aanhou groei, is die stam van 
hierdie boom al met een helfte hoër. Hierdie prosedure word so 
lank as moontlik volgehou en dit word `n lieflike versiering vir 
hierdie oewers, want hierdie boomstamme groei tot asem-
rowende hoogtes, vêr bo hulle natuurlike hoogte. Agter hierdie 
walle kweek die Saturniete gewoonlik die kolomagtige Mengel-
moesboom wat julle alreeds ken en wat, op grond van sy 
uitstaande veelsoortigheid, `n groot deel bydra tot die verfraaiing 
van die geleidelike dalende oewerstreke. 
7. Toe ons die Môrestroom, die inwoners en hulle verblyf 
bespreek het, was dit genoem dat julle nêrens `n stad, `n skans 
of enige ander woning op enige plek op hierdie planeet sal kry 
nie, behalwe vir hierdie boom. Dit is ook van toepassing op die 
strande van die binnelandse mere. Daar is geen ander wonings 
buiten hierdie eerste hoofboom* wat ons bespreek het. Daar is 
egter nog een ding wat genoem moet word; wanneer hierdie 
boom groei in die streke van die strande van hierdie binnelandse 
mere, oortref hulle in omtrek en hoogte dieselfde boomspesie wat 
naby riviere, strome en berge groei aansienlik en daarom 
voorsien hulle vir meer familielede permanente woonplek. 
Die sonboom, gliuba, hoofstuk 3 
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8. Al die ander bome, kruie, plante en grasse word ook versigtig 
in `n goeie toestand gehou. Daarom lyk hierdie strande soos `n 
perfekte paradys in die ware sin van die woord. Aangesien die 
sonboom die enigste tipe woning is, moet daar nie gedink word 
dat die bome op hierdie strandstreke reg langs mekaar groei nie, 
inteendeel, dit neem `n geruime tydjie om van een boom na die 
volgende te reis. Die kortste afstand tussen hierdie Sonbome is 
ongeveer 10 tot 20 geografiese myle, maar meer waarskynlik 
enigiets tussen 50 tot 100 geografiese myle, aangesien hierdie 
eiendomme dikwels die grootte beslaan van `n hele land (in 
Europa) en so `n eiendom het dikwels nie meer as een van 
hierdie bome op en op die meeste miskien 5 tot 10. Slegs 
wanneer al die gesinslede nie meer genoeg spasie onder so `n 
sonboom het nie, sal `n ander een daar naby geplant word. 
9. Wanneer dit sou gebeur dat sommige lede van die familie moet 
trek as gevolg van oorbewoning, kan dit gebeur dat hulle na die 
berge sal trek, selfs al hou hulle nie daarvan nie. Maar voordat 
iemand sy woonhuis boom op ’n berg sal plant, sal hy alles in sy 
vermoë doen om `n plek langs `n rivieroewer of strand te vind. 
Slegs wanneer dit onmoontlik is om iewers in sy onmiddellike 
omgewing `n plek te vind, sal hy na die berge trek. Natuurlik sal 
hy na areas in die berge soek waar daar een of meer fonteine 
ontspring en waar die Reënboom (briura) en die vloeiende vaatjie 
sal kan floreer, wat `n ander manier is om water te voorsien. Ook 
sal die inwoners van Saturnus nie langer meer hulle groot koeie 
op die berge kan hou wat aan hulle warm melk verskaf nie. 
Daarom moet hulle tevrede wees met die melk van die 
makgemaakte bergbokke wat nie so soet is nie. 
10. Indien hulle begeer om die melk van die groot koei te geniet, 
het hulle geen ander keuse as om na die vlaktes te gaan om hulle 
familielede te besoek om hierdie kosbare melk te bekom nie, in 
ruil vir bergkruie of andersins vir arbeid. Dan plaas hulle dit in 
bogenoemde houers en stap of ry huis toe. Julle sal die waens 
onthou wat hulle het wat ons vroeër in hierdie boek bespreek het, 
die waens wat so maklik gemaak word van die vloeiende vaatjie 
wat die inwoners van die vlaktes die “bergskip” noem. 
11. Hoewel hierdie bewoonbare bome volgens jul aardse 
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waardes `n redelike afstand van mekaar is, is hulle naby genoeg 
vir ’n Saturniet, omdat hy sy buurman se bewoonbare boom kan 
sien, ongeag die groot afstand as gevolg van sy uitstekende 
sigvermoë. Daarbenewens sal sy lang bene hom minstens 10 
geografiese myl in net 15 minute kan dra en dit met die grootste 
gemak. En as sy buurman verder van hom af bly, sal hy per skip 
reis. Die snelheid van hierdie skepe was voorheen al genoem.* 
*Hoofstuk 10, para 8 

12. Die enigste ding wat oorbly om te verduidelik is of die water 
van sulke binnelandse mere stagnant of vloeiend is, maar dit is 
alreeds gesê dat dit vloeiend is. Die water het so `n sterk 
stroming dat dit in elke moontlike rigting vloei. Die beweging van 
die water in die mere is egter ’n bietjie minder as dié in die riviere 
en strome. As julle begeer om julle te verbeel hoe die water in 
hierdie mere vloei, verbeel dan dat dit vloei vanaf die middel van 
die meer op `n straalvormige wyse na soveel kanale as wat dit 
voed, waardeur dit aansluit met die ander binnelandse mere, 
riviere en strome. Maar hier het ons te doene met `n ander 
eienaardigheid of verskil in vergelyking met die kanale op aarde. 
Die water van hierdie kanale, wat aansluit by ander binnelandse 
mere, vloei op die volgende manier: As voorbeeld, in die kanale 
wat die binnelandse mere verbind, sal die stroom in Meer A deur 
die kanaal vloei aan die linkerkant tot in Meer B in `n lang 
draaikolkagtige beweging en keer terug vanaf Meer B na meer A 
aan die regterkant terug na meer A. Daarom kan `n bootsman 
aan die linkerkant vanaf meer A roei na die oggend (oos), waar `n 
ander bootsman aan die anderkant op die regteroewer van meer 
B kan vaar vanaf meer B tot meer A in `n stroom wat in die 
teenoorgestelde rigting spoel. Ek dink dat julle hidro-meganikusse 
baie groot probleme sal hê om dieselfde soort van 
waterbeweging te produseer. Maar wat die uitvloei betref wat 
invloei in `n rivier of stroom, is daar geen teenstromende 
beweging nie, maar in plaas daarvan vloei dit, óf van `n binnel-
andse meer na `n rivier, óf van ’n rivier na `n binnelandse meer. 
Dit benadeel geensins die navigasie van die bote nie, omdat alle 
waterbeweging op Saturnus baie kalm is en die vinnigste stroom 
beweeg op geen plek vinniger as 60 voet per minuut nie, waar ’n 
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normale vloei tussen 6 en 30 voet per minuut is. Ook het hierdie 
beweging niks te doen met navigasie nie, maar het meer te doen 
met die aanhoudende beweging daarvan, sodat die water nie 
stagnant en vuil raak nie; en deur hierdie aanhoudende beweging 
gee hierdie water `n voordelige lewensadem af. 
13. Die prag van hierdie binnelandse mere word geweldig 
verbeter deur die baie wit klipkegels wat merendeels in die middel 
van die mere gevind kan word. Die rede daarvoor is dat die water 
van die mere in die middel die kalmste is en dit kan baie maklik 
stagnant raak en verrot. Daar word nou so gesorg dat die water 
deur hierdie klipkegels opwaarts kan beweeg om daardeur `n 
wrywing op te wek om sodoende die inherente elektrisiteit te 
verlewendig. Hierdie kegels word baie dikwels oorgroei met `n 
helende krui wat aan ons bekendstaan as hellatharianga, die 
duisend-blaar-goue-struik. Deur sy buitengewone verhewe 
geurige eteriese uitstraling van lewe, maak hierdie struik die 
oppervlak van die mere oneindig versterkend. Dit is waarom die 
Saturniete dikwels `n besoek aan hierdie kegels bring. 
14. Soms is daar groepe van duisende van hierdie kegels in die 
mere, wat uitermatig manjifiek in voorkoms is. As julle dit kon 
sien, sou julle geglo het dat julle na een van die grootste stede op 
water kyk; selfs Venesië sal maar net `n speelding wees 
vergeleke hiermee, want die meeste van hierdie kegels het `n 
omtrek van 2 tot 3 geografiese myl en `n hoogte van 12,000 tot 
24,000 voet. Daar is genoeg spasie op `n afgeknotte kegel om `n 
stad te bou! Verbeel nou vir julle `n paar duisend van hierdie 
kegels en dit sal julle `n idee gee van so `n kegelstad in die meer. 
15. Die inwoners van Saturnus werk ywerig met hul beitels om 
een of meer van hierdie kegels bewoonbaar te maak deur trappe 
tot reg boaan die top te kap. Hier geniet hulle hulleself dae lank 
op die kegels wat hulle op hierdie wyse voorberei het. Baie groot 
kegels word so uitgekerf sodat hulle uiteindelik verskeie 
bewoonbare vlakke het. Toegang na die boonste vlakke word 
verkry deur uitgekerfte spiraal trappe aan die buitekant van die 
kegel, waardeur hulle die boonste vlakke kan bereik. Maar slegs 
daardie kegels word uitgekies wat hoegenaamd geen plantegroei 
op het nie. Die kegels wat plantegroei op het, word gereken as `n 
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heiligdom en die Saturniete reken dat dit `n sonde is om `n beitel 
op hulle te plaas. Af en toe word hulle deur die engelgeeste 
ingelig dat dit nie `n sonde is om so `n beitel op die kegel te lê nie, 
maar dat dit inteendeel onverstandig is om so `n edel plant met `n 
beitel te vernietig. Daarom spaar die Saturniete die kegels waarop 
plante voorkom vanuit omsigtige nederigheid. Die toppe en die 
kante van kegels wat vir bewoning voorberei word, word smaakvol 
versier met allerhande soorte blare en die vlae van die chajaba 
plant. En dit is waarom so `n groep klipkegels in die middel van ’n 
stil wateroppervlak inderdaad `n pragtige gesig is, selfs vir die 
Saturniete. As die mense van die aarde so `n panorama kon 
aanskou, sou hulle vir `n geruime tyd sprakeloos gewees het. 
16. Die skoonheid van so `n wateroewer, of liewer waterkegelstad, 
word verhoog deur die baie skepe wat teenwoordig is en daarvoor 
is daar redelik baie familie vergaderings. Ook die groot 
verskeidenheid watervoëls, wat soortgelyk is as swane op aarde, 
net met `n groot verskeidenheid van kleure, verlewendig die 
wateroppervlak tussen hierdie kegels met hulle pragtige verskil-
lende liedere. Maar moet nie dink dat hierdie voëls dieselfde 
grootte is as die swane op aarde nie – so `n swaan is so groot 
soos `n kleinerige skip. Dit is waarom die mense van Saturnus op 
die rue van hierdie watervoëls ry as `n tipe vermaak; en hulle word 
redelik vinnig deur die voëls vir `n hele rukkie oor die water 
vervoer. Die Saturniete rig hierdie voëls af as trekdiere en span 
hulle voor hulle skepe in. Indien julle so `n reis sou sien, sou julle 
dit beskryf het as `n feëverhaal skouspel, wanneer daar voor so `n 
skip `n paar honderd van hierdie voëls voor die skip swem en trek. 
So `n reis is slegs vir die genot daarvan en die Saturniete sal nie 
toelaat dat dit ontaard in `n uitbuiting van hierdie diere nie, want 
die Saturniete is barmhartig teenoor alle skepsels. Daarom sal 
hulle hul nie vir harde arbeid gebruik nie, want die krag van hulle 
wil en hulle geloof is genoegsaam vir alle dinge. 
17. Dit dek nou alles rakende die binnelandse mere. Ons sal nou 
met die diereryk begin, naamlik met die wonderbaarlik gevormde 
waterdiere. Ook hier moet julle verbeelding die vrye loop neem en 
julle sal getuies wees van baie wonderwerke. Vir vandag sê Ek 
Amen. 
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Hoofstuk 13 
Die strande van die oseane. 

Gevaar van stormvloede. 

Die mane en die ringe as oorspronge van oorstromings. 

Die laer spesies van oseaan diere. 

Die reusagtige blou mossel. 

1. Tot hier het ons bykans alles geleer aangaande die geaardheid 
van die land self, die welige plantegroei, die waters en hoe dit 
alles behoorlik gebruik kan word. Nou sal ons wegdraai van die 
koninkryk van die elementêre metaalagtige plantaardige- en 
water sfeer, wat die primêre basis vorm van die dierlike 
koninkryk, na die dierlike koninkryk self. 
2. Voordat ons na die werklike diere gaan kyk, sal dit nodig wees 
om die oseaanstreke te gaan inspekteer, wat die grootste gebied 
is waar die grootste verskeidenheid van diere voorkom. Op aarde 
is die kusgebiede van die see die digsbevolkte gebiede, met `n 
paar uitsonderings, as gevolg van die toegang tot die water en 
omdat dit baie geriefliker is om besigheid te doen en `n vervoer 
sisteem op die oewers van die oseane en waterweë te hê, op 
voorwaarde dat hierdie streke nie op hoë rotse, riwwe, sand of 
modder geleë is nie. Maar aan die oewers van die oseane op 
Saturnus is dit heeltemal anders gestel. Op Saturnus leef geen 
mens nader as 40 geologiese myl vanaf die oewers nie. Die rede 
hiervoor is dat die laaglande nie bewoon is vir tot 40 myl 
binnelands nie, want niemand is veilig teen skielike vloede nie. 
Op aarde is die oseane onderhewig aan periodiese hoog- en laag 
gety; en dit is soveel te meer die geval op so `n groot planeet. 
Hierdie gety styg in dieselfde verhouding as in alle dinge op 
aarde en alles wat op haar is. 
3. Die rede waarom die gety op Saturnus nie altyd tot dieselfde 
vlak styg nie, is as gevolg van die sewe mane van Saturnus wat 
almal `n aansienlike invloed uitoefen op die planeet self. Hierdie 
invloed gebeur wanneer al sewe mane aan dieselfde kant van die 
planeet is, as gevolg van hul verskillende omwentelingsnelhede 
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in hulle wentelbane; daarom styg die water hoër as gewoonlik op 
daardie kant van die planeet. Maar in julle geval is daar net een 
maan wat om een planeet wentel en dit sal onverstandig wees 
om die hoog- en laag gety aan die maan toe te skryf, want die 
invloed van die aarde se maan is onbeduidend en die invloed van 
die maan dra nie eers 1 duim by wat die natuurlike opstyg van die 
vlak van die oseaanwater tot op 6 voet hoogte is nie. Op `n 
planeet soos Saturnus is die natuurlike opstyging van die oseaan 
egter `n bepalende faktor; tel hierby die feit dat een maan die vlak 
van die water met 1 duim laat opstyg en sewe mane met 7 duim. 
Hierdie duime moet in verhouding toegepas word, want alles op 
Saturnus is in verhouding tot die aarde. Julle sal gou tot die 
gevolgtrekking kom dat 7 duim, nadat alle ander gewone 
veroorsakende faktore afgetrek is, die water sal laat opstyg met 
420 voet! Tel hierby die natuurlike opstyging van Saturnus se 
oseaan tot 360 voet gedurende gety en dit sal julle vertel hoe 
hoog die water van die oseaan rys op sekere tye in die omgewing 
van die strande. 
4. As die Ring bokant die oseaan nie so `n voordelige effek 
gehad het op die water van die oseaan nie, sou die laaglande en 
sommige van die vlaktes in gevaar verkeer het om vir duisende 
myle oorspoel te word. Maar `n eienaardige verskynsel vind plaas 
gedurende die hoogwater gety deur die aantrekkingskrag van die 
Ring – die inkomende water gaan selde verby die 40 myl merk 
binnelands, omdat gedurende die getye vorm die water wesenlik 
berge van water onder die ringe. Dus trek die water saam om 
hierdie berge te vorm asof dit nie te vêr binnelands wil oortree 
nie! 
5. Hierdie berge van water kom grootliks ooreen met die water 
geysers op aarde, maar met die verskil dat, as gevolg van die 
aantrekkingskrag van die Ring, die water baie dikwels ontsaglike 
hoogtes van 100 geografiese myl bereik. Daarom is navigasie 
gedurende hooggety feitlik onmoontlik. Want wanneer `n skip 
gegryp word deur so `n groeiende berg water, word dit opgelig 
met so `n onbeskryflike felheid en spoed, dat sodra die hoogste 
piek bereik is, dit neergewerp word met so `n krag dat jy nie kan 
praat van `n gelukkige en ongedeerde terugkeer nie. Dit gebeur 
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tog, maar baie selde dat die water in sommige areas so hoog 
opstoot dat dit byna die Ring raak! 
6. Desnieteenstaande is selfs die mees onbeduidende ophoping 
van die oseaan baie gevaarlik vir ’n skip en sy bemanning. Want 
wanneer hierdie opeenhopings gebeur, kolk die oseaanwater met 
`n onbeskryflike spoed. Indien enige skip binne die bereik van 
hierdie dansende berge van water kom, word die skip boontoe 
gepluk na die waterkruin in die beginstadia terwyl die kolking nog 
stadig is. Hierdie kolking neem toe soos wat die water hoër en 
hoër styg en dit is hoe dit gebeur dat `n skip wat meegesleur 
word, in so `n ongelooflike diepte geslinger word, of andersins 
vernietig word deur die krag van die kolkende water. Die 
deursnee van so `n berg water, mediumgrootte, is enigiets vanaf 
20 tot 50 geografiese myl by sy basis, 10 tot 20 geografiese myl 
in die middel en 1 tot 2 geografiese myl aan die bokant. Die 
kolking van die water in die middel van so `n berg het so `n 
spoed, dat een omwenteling vier tot vyf minute neem, waar dit 
aan die bokant enigiets van een tot een-en-`n half minute neem. 
Nou kan jy vir jouself indink wat die dryfkrag van hierdie berg is. 
Indien `n skip op die oppervlak van die oseaan is en, net onder 
die skip, begin die piek van so `n berg water te vorm, sal die skip 
na afgryslike hoogtes gevoer word. Indien die skip egter in die 
kolkende stroom van die berg water beland, sal dit dan opgelig 
word tot `n vlak van `n spesifieke watergolf en sal so vêr na 
benede afgedruk word. 
7. Hierdie verduideliking was absoluut nodig, voordat ons kan 
begin met die beskrywing van die diereryk, omdat ons geleer het 
dat, as gevolg van hierdie omstandighede, die strande en oewers 
van die Saturnus oseane nie leefbaar is nie. Wat egter getoon sal 
word in hierdie groot daad van die natuur, is die eerste generasie 
(abiogenesis – spontane generasie) van die diereryk, omdat 
hierdeur `n fenomenale paringsdaad plaasvind, waardeur die 
atomiese eterdiertjies toegang kry tot die water waar hulle 
vermenigvuldig van klas tot klas, totdat hulle `n vlak bereik wat 
julle op aarde die amfibieë koninkryk noem. Op hierdie 
hemelliggaam vorm hierdie klas dier `n ordelike oorgang van 
waterdier tot landdier. Daarom is die strandgebied die eerste vlak, 
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as gevolg van die behoorlike opeenvolging van stadia’s, 
betreffende die voortdurende ontwikkeling waarop die waterdiere 
kan oorgaan vanaf die water na die land. Indien ons die diereryk 
op Saturnus wil ondersoek, moet ons daarom in die orde begin 
waar dit eintlik sy oorsprong het. 
8. Daarom is die water van die oseane die eerste habitat van die 
diere. Watter soort dier sal ons eerste op hierdie hemelliggaam 
ontdek, naamlik in die oseaan waters? Selfs daar is die orde 
dieselfde as op aarde. 
9. Die eerste klas van diere bestaan uit ontelbare hoeveelhede 
klein wit wurmpies, wat so klein is dat miljoene genoeg spasie sal 
hê in `n normale druppel water. Die tweede klas is `n groter klas 
wurm wat alreeds toegerus is met twee arms. Selfs hulle is ook 
nie sigbaar vir die goeie oog van die Saturniete nie. Hierdie 
oerdiertjies van die tweede vlak verorber elke sekonde baie 
duisende van die eersteklasspesies en daardeur neem hulle hul 
lewe in hul eie lewens in. Die derde klas is `n tipe langwerpige 
grys wurm omtrent die grootte van `n nematode, naamlik die 
“anguillula aceti”. Hierdie diereklas is baie gulsig en voed hulleself 
op die twee laer klasse en inkorporeer sodoende hulle lewe in 
hulleself. Die vierde klas is `n wurmspesie met twee koppe en het 
alreeds `n lengte van 2.14 tot 2.25 mm. By die middel is hulle `n 
bietjie dikker, sodat hulle vorm soortgelyk is aan `n halfmaan. 
Hierdie diertjie vreet slegs hul voorgangers. Die volgende klas 
verskil alreeds van die voriges in geslag. In die voorafgaande 
klasse was daar geen verskil in geslag nie. Hierdie dier egter, as 
gevolg van sy twee koppe, is sodanig gestruktureer dat hy beide 
die manlike en die vroulike beginsel in homself verenig, wat 
aangedui word deur die twee koppe. Die volgende, of vyfde klas, 
bestaan alreeds uit `n soort vier-arm, rooierige skildvlerkige 
diertjie (’n coleopteran). Hierdie diertjie het `n sigbare lengte van 
4.28 tot 4.50 mm en ’n liggaamswydte van ongeveer 1.07 tot 2.12 
mm. Dit is `n gulsigaard, want hy vreet al die voorafgaande 
klasse in ongelooflike hoeveelhede op en inkorporeer sodoende 
hulle lewens is sy eie liggaam. Dit is hoe, in die geval van `n 
duisend sulke vlakke van sulke lewendige wesens, die een altyd 
die ander binnegaan, totdat hulle aanvaar word deur die klas van 
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die skaaldier. 
10. Die klas van die skaaldier is net so volop en wat eerste 
verskyn is die mossel en dan die slak. 
11. Onder die skulpvisse, is daar een wat genoem moet word en 
dit is die reuse bloumossel, wat baie dikwels `n grootte bereik, 
dat, indien julle dit iewers op aarde in die oseaan sou sien, julle 
sou dink dat dit `n eiland was wat `n area van 1 tot 1½ vierkante 
geografiese myl sou beslaan. Hierdie mossel verteenwoordig die 
finale vlak wat mossels aanbetref. Sy dood word veroorsaak deur 
klein slakke. Dié reuse mossel is hulle bron van voedsel en hulle 
eet hulleself van al die kante af daarin. Wanneer die mossel op 
hierdie manier verorber is, word die skulp, óf op `n kleiner eiland 
gegooi, óf op die strande van die vasteland deur hoog- en 
laagwater, waar die inwoners hierdie waardevolle skulpe 
bymekaarmaak. Hierdie mossels word op `n manier in die grond 
vasgemaak, dat verskeie reënbome tussen twee mossel-doppe 
geplant kan word en in hierdie groot mosseldamme word die 
reënboom se water op die mees ekonomiese wyse opgevang. 
12. Die buitekant van hierdie reuse mossel is nie juis mooi nie, 
want sy kleur is donkergroen, maar die binnekant is egter baie 
mooier. Dit is lyk soos helder, skitterende goud, bedek met `n 
pragtige hemelblou. As julle daarom na hierdie mossel waterbak 
sal kyk, is dit asemrowend mooi wanneer dit gevul is met water 
van die reënbome. Die mense van Saturnus hou daarvan om in 
hierdie water te bad, omdat die water die grootste suiwerheid het, 
want dit is deurtrek met eteriese geure. Die reuk is soortgelyk aan 
nardusolie op aarde, wat dan ook onder die geurigste op aarde 
gereken word. 
13. Julle sal waarskynlik vra: Hoe vervoer die Saturniete so `n 
reuse mossel? Dit word op `n baie eenvoudige manier gedoen. 
Die mosselskulp is nie so swaar as wat julle sou dink nie, want 
aan die onderkant van die Ring is voorwerpe nie so swaar as op 
enige ander area van Saturnus nie, hetsy in die noordelike of in 
die suidelike halfrond. Wanneer die inwoners van Saturnus so `n 
mossel vind, maak hulle dit oop deur gebruik te maak van wîe en 
hefbome. Hulle maak die skulp versigtig skoon, maak dit weer toe 
en gom die openinge reg rondom met `n spesiale tipe water-
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pasta. Dan wag hulle met hulle skepe vir `n ligte gety wat dan die 
mossel optel, wat hulle met `n sterk tou aan hulle skip vasgemaak 
het en hulle begin hulle tog na die binneland op een van die 
riviere met `n spoed waarvan julle geen konsep het nie. Onder 
hierdie omstandighede gebruik die Saturniet sy magtige wilskrag 
tot die uiterste. Daarom moet julle nie verbaas wees dat die 
Saturniete voorwerpe van plek tot plek vervoer wat julle nie durf 
vervoer as gevolg van hul grootte en gewig nie. Dit sal uitgewys 
word op `n duideliker manier wanneer geleenthede opduik! 
14. In die volgende hoofstukke sal ons die diereryk van naderby 
ondersoek, maar vir vandag sê Ek, Amen! 
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Hoofstuk 14 
Die Stokslak 

Die Piramideslak 

Die  Skyfslak  wat  salwe  en  tuinornamente  produseer  vir  die  patriarge  se 
jasse. 

1. Na die reuse bloumossel, sal ons nou die slak behandel; 
eerstens met hulle wat in die waters is en dan met, na aanleiding 
van hulle liggaamsbou, die wat meer ontwikkel is en op land leef. 
2. In die water is daar duisende verskillende spesies slakke wat 
agtereenvolgend in so `n orde voorkom, in `n biologiese 
verhouding, dat die een vanuit die ander voortkom, alhoewel dit 
beter sal wees om te sê; ‘m.b.t. voortplanting van lewe’. 
3. Sovêr as wat dit die voorafgaande spesies van slakke betref, is 
hulle van minder belang vir julle nuuskierige oë, alhoewel ’n mens 
volumes boeke kan skrywe oor hierdie spesies. As julle egter `n 
poging wou aanwend, sou julle nooit in staat gewees het om 
almal te lys nie. Daarom sal ons slegs daardie skaaldier spesies 
beskryf wat op die hoogste trap van ontwikkeling staan en wat `n 
spesiale belang by julle sal wek. Ons sal die vyf hoogste spesies 
beskryf, as gevolg van hulle wonderbaarlike statuur. 
4. Die eerste hoogsontwikkelde slakspesie is die Stokslak. Dit is 
`n besonderse eienaardige tipe slak, omdat die winding van die 
skulp `n langwerpige skroef voorstel. Dit is dieselfde as om `n 60 
voet lange stomp tot `n skroef te kerf, of, in `n beter beskrywing, 
om `n lang tou rondom hierdie stomp te draai, op so `n manier dat 
`n ander winding stewig vanaf die top af ingeskroef kan word tot 
op die bodem van hierdie stomp. Moet nie dink dat hierdie stomp 
te dun is nie, want aan die onderkant het die dikste deel `n 
diameter van 5 voet en van daar af loop dit na `n spits en die 
winding word ook in verhouding dunner. Op aarde kan julle so `n 
slak `n soort van kronkelende obelisk (gedenknaald) noem. Die 
rede waarom ons dit `n ‘Stokslak’ noem, is omdat dit so deur die 
Saturniete genoem word. 
5. De buitenste kleur van hierdie slak is absoluut pragtig. Die 
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dikste gedeelte is heeltemal roosagtig rooi, asof julle `n fyn lagie 
gepoleerde silwer daaroor gedek het. Nader aan die punt word 
die rooi donkerder, met dieselfde metaalagtige uitstraling, sodat 
die roosagtige verkleuring begin met `n baie fyn rooi en eindig in 
die donkerste rooi. Maar die kleur is nie die prag van hierdie slak 
nie –daar is nog die rand van die skroefdraad. Die lang draaiende 
maagband van hierdie slak is regdeur versier met die pragtigste 
kleure, met groter en kleiner pêrels. Die groef wat tussen die 
windings loop is versier met `n goue lint wat pragtige arabesk 
afbeeldings toon. Dit is hoe die huis van hierdie slak versier is. 
6. Die dier wat binne-in hierdie skulp leef, is minder interessant; 
dit is meer `n poliepagtige wurm wat toegerus is met vier slurpe. 
Sy voedsel bestaan uit klein slakke en kleiner mossels, wat hy 
met sy laer tentakels gryp, dit fynkraak en die fyngekraakte 
voedsel in sy onderste slurpe plaas. Met die ander twee slurpe 
voel hy sy weg om hom heen met die doel om iets te soek om te 
eet en om te bepaal of daar nie dalk ander opponente in die 
nabyheid is wat hom wil aanval nie. Indien dit so is, trek hy 
homself in sy pragtige skulp terug en sluit die uitgang met `n 
witterige kors. Maar baiekeer is hierdie voorsorgmaatreël totaal 
vergeefs, omdat sy vyande die swaardkrewe is, wat Ek later sal 
beskryf. Die swaardstert skaaldiere (van die xiphosura orde) het 
die vermoë om hierdie kors te penetreer. Hulle gaan hierdie 
hulpelose en weerlose slak se skulp met krag binne en verorber 
hierdie weerlose dier bietjie vir bietjie, totdat daar niks oorbly nie. 
Dan word hierdie krewe ook die prooi `n ander groter slak, wat 
ons later sal bespreek. 
7. Die inwoners van Saturnus vergader die skulpe van hierdie 
Stokslak en versier hulle tuine daarmee. Soms gebruik hulle 
hierdie skulpe as waterpype op die volgende manier: Waar daar 
ookal fonteine in die berge is, vang hulle die water op met die 
bekgedeelte van die skulp, maar sny eers die punt van die 
nouerwordende gedeelte af en dit veroorsaak `n opbou van 
drukking sodat die water met krag uitstroom deur die dunner 
gedeelte. Onder hierdie een plaas hulle weer `n ander skulp wat 
weer die water met die groot bek opvang en so gaan dit voort 
teen die berg af vir verskeie myle. Dat so `n waterpypleiding `n 
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baie indrukwekkende skouspel afgee, kan julle wel vir julself 
indink. 
8. Die volgende slakspesie is die Piramideslak. Sy kleur is 
deurgaans `n goue grasgroen, die buikgord gedeelte is 
proporsioneel versier met groot sneeuwit elliptiese vorms en die 
kante is op so `n wyse afgewerk, asof julle `n wit marmerplaat 
wou raam binne `n gladde gepoleerde goue raam. Hierdie slak is 
baie groot. As julle sy grootte met iets op die aarde wou vergelyk 
en sy wydte wou meet, sal hy heelwat hoër wees as julle 
StadtschloBerg.* Die kleur van die dier wat hierbinne lewe is 
donkergrys en dit het `n slurp, so groot soos `n enorme groot 
olifant s’n. Hierdie slurp is vêrreikend en ongelooflik sterk. Aan 
beide kante van hierdie slurp is daar twee addisionele slurpe wat 
heelwat swakker is en aan die ent van elkeen van hierdie slurpe 
is daar `n skerpsiende oog. Aan die onderkant van die slak is `n 
sterk paar witagtige paddavoete wat die slak in staat stel om 
redelik vinnig oor die ysoppervlakte te beweeg, wanneer die 
oseaan se oppervlak ookal mag vries. Wanneer hierdie slak op 
die oseaan beweeg, word sy huis opwaarts gekeer en indien julle 
hierdie bewegende slak vanaf `n afstand sou beskou, hy soos `n 
swemmende piramide sou lyk. 
* `n koppie (475 m hooog) in die dorp Graz, Styra 

9. Hierdie slak het `n gewelddadige natuur en val mense aan 
deur sy slurp om sy slagoffer te kronkel, vergruis hom en plaas 
hom in sy groot bek. Maar die Saturniete is goed bewus daarvan 
en is daarom voorberei wanneer hulle so `n slak wil vang. Hulle 
gooi `n vangstrik oor sy groot slurp en trek dit vinnig styf en die 
slak is dan so goed as gevang. Omdat die slak `n lug 
asemhalings dier is en sy lug deur die uitstekende slurp intrek na 
binne, sterf hy vinnig wanneer hy nie meer lug deur sy slurp kan 
inasem nie. Die Saturniete weet wanneer die slak dood is, deur 
die `n wit vloeistof by sy mond uitkom, want die wit vloeistof is 
alreeds `n eerste aanduiding van sy interne ontbinding. 
10. Die mense van Saturnus vang hierdie wit vloeistof op, as 
gevolg van sy buitengewone geur, wat by verre dié van amber-
grys* op aarde oortref. Sodra die dooie slak ophou om die 
vloeistof uit te skei, laat hulle hom oor aan die natuur. Vinnig 
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neem die aasdiere van die oseaan oor en verorber die hele slak 
binne `n paar dae, dit is, slegs die slak self, nie sy harde en ferm 
skulp nie. By sy wye opening is die dikte van die skulp baie 
dikwels enigiets van 24 tot 30 voet. Sodra die skulp op hierdie 
manier skoongemaak is, verwyder die Saturniete tydens 
laagwater die skulp uit die oseaan en dit word na sy bestemming 
gebring op dieselfde manier as die groot mossel. 
*’n wasagtige  substansie wat sy oorsprong het as  ’n uitskeiding  in die derms van die 
spermwalvis,  wat  in  tropiese  oseane  gevind  word  en  wat  in  die  vervaardiging  van 
parfuum gebruik word. 

11. Die slak se hoofdis is die swaardstert skaaldiere wat vroeër 
genoem is, wat uit verskeie groottes en in groot hoeveelhede 
bestaan. Nie een is groter as die sogenaamde seekrap nie 
(makrocheirie), maar die meeste van hulle is heelwat kleiner, 
dikwels nie eers groter as `n sprinkaan op aarde nie. Maar hoe 
maak hierdie tweede slakspesie, hierdie Piramideslak, `n groot 
vangs van hierdie swaardstert skaaldiere? Hierdie slak vang sy 
prooi wanneer hierdie skaaldiere op hulle besigste is, naamlik 
wanneer hulle aandag gevestig is op hulle eie verorbering van die 
Stokslak. Wanneer die Piramideslak in aanraking kom met `n 
Stokslak wat gevul is met hierdie skaaldiere, slaan hy sy groot 
slurp rondom die slak en neem hom na die oewer en plaas die 
slakhuis op so `n manier dat die wye kant ontbloot is. Sodra 
hierdie skaaldiere uit die water is, begin hulle uit te beweeg, die 
een na die ander en dit is dan die Piramideslak se kans om hulle 
op te vreet. Hierdie skaaldiere is daarom terselfdertyd `n 
lewesopnemer middelklas dier, waardeur die lewe van die een 
slak versterkend oorgaan in die lewe van ’n ander. Tussen twee 
groter diereklasse is daar altyd `n kleiner diereklas wat 
kwaadgesind is teenoor die vorige groter klas, maar wat spoedig 
verorber word as `n sappige happie deur die groter klas wat volg. 
12. Die derde tipe seeslak op Saturnus is die Skyfslak. Hierdie 
slak kom in `n sekere mate ooreen met die Nautilusslak* op 
aarde, maar met die verskil dat julle nautilus natuurlik baie kleiner 
is, maar baie dikker in verhouding tot sy platforms op beide kante, 
as die slak op Saturnus tot sy platforms. Die skyf van hierdie slak 
het baie dikwels `n diameter van 600 tot 720 voet, maar die totale 
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dikte van onder tot bo is selde meer as 18 voet. Ten tye van 
hooggety is hierdie slak op die bodem van die see, maar tydens 
laaggety swem hy altyd op die oppervlak. 
*Baie groot roofdier in die see van die Ordovician Periode, 510 miljoen jaar gelede. Dit 
word gevind in die tropiese waters van die Indo‐Stille Oseaan. 

13. Wanneer die slak op die seebodem is, stoot hy sy geweldige 
groot slurp vêr bokant die oppervlak van die water uit, met die 
doel om asem te haal. Sy posisie kan dan maklik hierdeur bepaal 
word en hy word gewoonlik gevang wanneer hy in hierdie posisie 
is. Dit moet natuurlik verstaan word dat dit net gedoen kan word 
gedurende medium gety, omdat gedurende hooggety geeneen 
van die inwonende Saturniete dit sal waag om op die see te gaan 
nie. Hierdie dier kan nie gevang word terwyl op die oppervlak nie, 
want hy beweeg teen `n geweldige spoed en kan nie sonder 
groot inspanning gevang word nie. En indien iemand hom wel 
sou vang, sal niemand in staat wees om aan sy skyf vas te hou 
nie, want hierdie andersins saggeaarde kreatuur sal by die 
geringste aanraking al sy uiterlike tentakels onmiddellik terugruk 
en, deur middel van een van sy paddapote wat tot in die water 
strek, so vinnig teen so `n spoed in die rondte begin tol sodat 
niemand dit sal waag om hierdie sneldraaiende skyf aan te raak 
nie. 
14. Hoe lyk hierdie baie uitsonderlike slak dan nou eintlik? Ek sal 
julle inderdaad nou vertel en julle kan julleself in allerhande 
soorte van wonderlike fantasieë dompel, maar julle sal nie daarin 
slaag om die skoonheid van hierdie slak behoorlik vir julleself 
voor te stel nie. En dit is die rede waarom die Saturniete begeer 
om so `n wonderbaarlike slak te besit, heel dikwels onder uiterste 
omstandighede en tot groot gevaar vir hulleself. 
15. Wat sy huis aanbetref, vorm die slak `n volkome sirkel waar 
die opening grens langs die plat warrel en beslaan omtrent een 
derde van die totale sirkel. Die opening waardeur die Skyfslak sy 
liggaam en sy wonderlike uiterlike ledemate willekeurig projek-
teer, is nie wyer as 3 voet nie en die tregtervormige rand van die 
verlengde opening is so pragtig en fyn gerond, dat dit die totale 
skoonheid van die huis enorm verhoog, in plaas van om dit `n 
gedisorganiseerde en onvolledige voorkoms te gee. 
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16. Hoe lyk hierdie huis? Kyk self en wees verstom in julle 
verbeelding! Wat die buitekant van die huis aanbetref, het dit `n 
wonderlike voorkoms. Dit kan vergelyk word met `n huis waar `n 
baie kunstige en bekwame juwelier dit versier het in ’n mees 
veelsoortige, goed geordende fatsoen met al die verskillende 
soorte kosbare edelgesteentes. Daar is een ry van diamantagtige 
edelgesteentes reg rondom, met `n gewig van een pond elk. `n 
Ander ry wat volg is `n ry robyne met dieselfde gewig en die 
ander een met smaragde en so aan, met al twaalf hoofsoorte van 
die kosbare edelgesteentes. En tussen elke ry is `n klipgrens – `n 
vrye spasie – wat die voorkoms het van `n wye goue lint! Hierdie 
lint bevat, in `n verhewe vorm, die wonderlikste tekeninge van die 
vorige groep dierspesies, wie se lewe in hierdie slak verenig is en 
wat hier getrou uitgebeeld word . 
17. Die einde van hierdie slak se huis is afgewerk met `n gallery 
van regopstaande klein goue kolomme van 6 voet in hoogte. Dit 
lyk asof `n bekwame beeldhouer so `n reling rondom die skyf 
uitgekap het, wiel of rondeel, en waar die stawe kunstig uitgekap 
is, is daar klein Stokslakke wat op die top verbind is met fyn 
omgesoomde boë. Hierdie kolomme is in ooreenstemming met 
hul soort, - hulle is goudkleurig, soos die goud van die Stokslak 
self. Die boogwindings het `n uiters pragtige afwerking van 
skitterende gepoleerde goud. Bokant elke boog sal julle in 
kunstige vorm ’n miniatuur Piramideslak met sy eiesoortige kleur 
vind. Die reling begin laer by die begin van die opening van die 
skulp en verdwyn uiteindelik heeltemal waar die dier se 
hoofledemate uitsteek vir `n afstand van ongeveer30 voet. 
18. Dit is hoe die boonste gedeelte van hierdie slak lyk. Soos 
voorheen genoem, is die kantmure nie hoër, wyer of dikker as 18 
voet nie en dit lyk soos `n kolonnade van kolomme van 12 voet 
hoog. Die kolomme is deurgaans wit en het nie `n basis of `n 
pilaarkop nie. Inderwaarheid rys hulle vanuit die laer uitstekende 
oppervlakte tot by die boonste plafon. Die agtergrond agter die 
kolomme is ook liggies gekleurd en stel `n reënboog voor. Die 
langwerpige kanaal, of eerder die langwerpige opening van die 
slakskulp, is totaal rooi, soos wat die wolke soms met 
sonsondergang op aarde rooi gekleur word en terselfdertyd het 
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dit sy eie fosforagtige skittering wat, veral in die nag, nie minder 
verlig is nie en dit lyk soos `n wolk wat verlig word deur die 
aandson. 
19. Hoe lyk die uitstekende dele van die slak? Hierdie slak steek 
`n soort ronde seil uit, net soos `n pou met sy lang oogvormige 
regopstaande vere. Wanneer daar `n wind op die oppervlak van 
die oseaan is, dan dien die seil om die slak op die oppervlak 
vorentoe te laat beweeg teen uiters vinnige snelhede. Gedurende 
`n kalm wind waai die slak die lug met sy groot wielagtige seil so 
vinnig dat dit snel oor die oppervlak van die oseaan beweeg. 
Hierdie beweging word versnel deur die laer uitstekende dele wat 
onder die water is. 
20. Wanneer hierdie wielagtige seil uitgesteek word, is dit baie 
pragtig. Sy kleur is ligpers (violet). Die rand reg rondom is 
skitterend rooi en self verligtend, soos wolke in die gloeiing van 
die ondergaande son. Die hele wiel is in kompartemente verdeel 
met gereëlde intervalle, elkeen versier met `n uitstekende 
tekening van ’n Stokslak, met die spits toelopende gedeelte wat 
na onder wys. Hierdie kompartemente is op die agterkant versier 
met die swaardstert skaaldiere, in `n volmaakte orde, vanaf die 
kleinste tot die grootste en hierdie tekeninge is in die pragtigste 
goud-karmynrooi kleur. Elke kompartement vorm sy eie boog by 
die rand. Aan die voorkant word hierdie boog versier met `n ware 
reproduksie van die Skyfslak en ook aan die agterkant op `n 
ligblou agtergrond, die van die Piramideslak. Die buitekantste 
rand van die boog op die agterkant is `n skitterende wit en het 
ook sy eie aandrooi wolk se glimmende skynsel, net soos aan die 
voorkant. 
21. Die lang slurp wat die slak gebruik om mee asem te haal is 
ook heeltemal wit, maar met `n kronkelende rooi band en al langs 
die middel van hierdie band is daar klein liggroen sterre. Hierdie 
slurp dien ook as `n arm vir die slak om aan hom sy voedsel te 
verskaf. Die slak se voedsel bestaan uit `n soort seegras wat op 
die strande groei. In die gras is daar ontelbare klein goue 
wurmpies wat vir die slak dien as aanvullende voedingstowwe. 
Deur hierdie aanvullende voedingstowwe bekom die slak die lewe 
van al die voorafgaande dierspesies. 
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22. Hierdie slak is alreeds in besit van sy eie kragtige instink en 
produseer somtyds genoeg intelligensie sodat daar deur mense 
in sekere lande `n goddelike verering aan hierdie slak geskenk 
word. Dit word veroorsaak deur die feit dat hierdie slak, wanneer 
hy nie uitgelok of vervolg word nie, `n voorwerp sal red wat per 
ongeluk in die see beland, hetsy die voorwerp nou `n dier of `n 
mens is. Wat hierdie slak nou ookal hulpeloos op die oppervlak 
van die water vind, sal hy met sy sterk slurp optel, dit plaas op sy 
pragtige en ruim skyf en sal daarmee na die naaste land seil en 
die voorwerp met sy slurp op die land neersit. Dit is ook waarom 
hierdie uiters pragtige waterdier soveel verskillende name gegee 
word deur die Saturniete in die verskillende lande. Sommiges 
noem hom die ‘oseaan-veër’, want hy verdra nie dat daar iets op 
die oppervlak van die water moet dryf nie; ander noem hom 
‘lewensredder’; ander weer ‘oseaan-lig’; ook ander die ‘lewende-
skip’ of die ‘wonderwiel’ en daar is nog baie ander toedigsels vir 
hierdie dier. 
23. Behalwe vir die mens, het hierdie dier nagenoeg geen ander 
vyande nie. Sodra dit `n sekere ouderdom bereik, sterf hy. Maar 
wanneer hy sterf, verloor die huis die meeste van sy prag. 
Daarom probeer die Saturniete om hierdie dier lewendig te vang 
en dan dood te maak, sodat die prag van hierdie huis behoue kan 
bly. Wanneer hierdie dier doodgemaak word, dryf hy op die 
oppervlak van die oseaan. Die inwoners neem hom nou vinnig 
met hul bote op een van die riviere na hul woning. Sodra hulle 
daar aankom, verwyder hulle die vleis versigtig en bedrewe, 
sodat die kompartemente van die groot waaier of seil nie 
beskadig word nie. Die seil word dan versigtig van die stewige 
liggaam van dier slak verwyder en word versigtig uitgesprei. En 
wanneer dit behoorlik uitgedroog het, word dit behandel met 
kragtige geurige olies waardeur dit sag en buigsaam word. 
24. Hulle verwerk hierdie seil tot `n soort jas. Maar hierdie jasse 
word slegs gedra deur daardie Saturniete, veral in Herrifa, wat 
hoog in aansien gehou word soos die patriarge. So `n waaier 
behou al sy kleure en tekeninge, maar verloor sy eie ligkrag. 
25. Die oorblywende vlees is byna alles ghries, daarom kook 
hulle dit uit. Hierdie vet word dan gemeng met geurende kruie en 
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die Saturniete berei `n buitengewone voortreflike salf wat slegs 
deur die patriarge gebruik word. 
26. Maar wat gebeur nou met die pragtige huis? Dit word 
versigtig op die land getrek en word stewig horisontaal geplaas 
op `n grondwal wat spesiaal vir hierdie doel gebou word en 
meestal in die tuin van een van die patriarge. Dit is `n baie 
aangename gesig. Baie Saturniete geniet dit om daarna te kyk en 
by spesiale geleenthede loop hulle selfs daarop. Om egter op die 
huis van die slak te loop, word baie selde gedoen, omdat die 
meeste patriarge `n hoë agting vir so `n tuinversiering het, omdat 
rykdom op Saturnus bepaal word deur die prag van jou tuin. Om 
die prag van so `n tuin te verhoog, word die skulp van `n 
Piramideslak aan die kant van die dop van die Skyfslak geplaas. 
Dit is nie ongewoon vir `n patriarg om tot eenhonderd van hierdie 
versierings in `n reguit lyn in sy tuin te hê nie, - dit is dieselfde 
aantal van beide spesies! 
27. Dit behoort voldoende te wees om aan julle te sê dat al wat 
julle hoef te doen, is om die krag van julle verbeelding te laat 
ontwaak en julle sal verstom staan deur die grootsheid en prag 
van so `n tuin. Want een ry van hierdie diamante waarmee die 
oppervlak van `n slakhuis mee versier is, is meer werd is as die 
hele skatkis van `n keiser op aarde, om nie eers die ander 
kosbare edelgesteentes en skitterende goud, asook die ander 
prag wat in so `n tuin van die patriarge is, te praat nie. 
28. Ons sal die ander twee slakke bespreek in die hoofstukke wat 
sal volg. Vir vandag sê Ek egter, Amen. 
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Hoofstuk 15 
Die Seweslak 

Praktiese benutting van sy skulp 

Gewigverhoudinge op Saturnus 

1. Die vierde slak kan nie in prag vergelyk word met die Skyfslak 
nie, alhoewel hy hom grootliks in grootte oortref. Die mense van 
Saturnus noem hom gewoonlik die ‘groot Seweslak,’- nie omdat 
sy skulp sewe individuele slakke huisves nie, maar omdat die 
skulp van hierdie slak uit sewe regop toringhoog spitse bestaan 
wat verrys as `n uitgroeisel van die slak se elliptiese skulp. Die 
hoofbehuising van die slak is heeltemal ovaal in vorm, soos `n 
eier met die spitslopende ent altyd in die water, waar die stomp 
gedeelte altyd boontoe wys. Die winding is nie sigbaar op die 
behuising nie, omdat dit slegs aan die binnekant van die skulp is. 
Wat die winding egter aanbetref, sal julle `n uitgroeisel aantref 
van so `n toringspits waar dit ook een sirkel voltooi het. Hierdie 
uitgroeisels is op so `n manier gerangskik dat die grootste van 
hierdie toringspitse uitkom in die middel op die hoogste top van 
die skulp en die ander spitse omring die grootste een in `n kleiner 
wordende orde. Een van hierdie uitgroeisels lyk soos `n groot 
stokslang, maar met die verskil dat hierdie spitse heelwat langer 
is en dit het ’n baie dikker deursnee onder op die bodem teenaan 
die hoof behuising. 
2. Die opening van die skulp is heeltemal rond en is in `n goeie 
verhouding tot die totale immense grootte van hierdie skaaldier. 
Die liggaam vul die groot skulp sodat die uitgroeisels na willekeur 
deur die dier teruggetrek kan word. Die slak projekteer sy 
uitgroeisels uitwaarts wanneer hy verkies om onderwater te duik 
en as hy op die oppervlakte wil wees, trek hy homself in met sy 
uitgroeisels tot in die middelpunt van die skulp, waardeur hy dan 
opstyg na die oppervlak van die water. Die liggaam van hierdie 
slak wat deur die opening druk tot bo-op die oppervlak van die 
water, is heeltemal wit en kom ietwat ooreen met `n slak op 
aarde, behalwe dat hierdie slak `n groot lang slurp het aan die 
voorkant tussen sy vier groot voelers wat hy baie effektief gebruik 
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om sy voeding mee te vang. 
3. Sy voeding bestaan uit allerhande seekruie; somtyds eet hy `n 
seekat, wat hy met geweld losskeur vanaf die oseaanvloer en in 
sy groot bek plaas. Op die twee groot boonste voelers het hy 
skerpsiende oë wat, met behulp van die voelers, in enige rigting 
kan draai. Wanneer hierdie slak enige prooi ontdek, storm hy 
dadelik daarheen en vang dit onmiddellik, of dit nou ’n soort 
seewier of `n seekat is. Om te kan beweeg, het hy twee sterk 
paddapootagtige arms onder die opening waarmee hy die water 
vang en deur hierdie beweging druk hy homself vooruit. 
4. Hoe groot is hierdie slak? Hy het `n diameter van 3000 voet. 
Die uitgroeisel in die middel is hoër as die hoogste toring op 
aarde.* Die diameter aan die voetenent is dikwels enigiets van 
120 tot 180 voet en skuins af soos `n piramide na `n punt bo. Die 
kleur van hierdie skulp is `n tint tussen groen en blou. Vanaf die 
sentrale uitgroeisel loop witblou strepe wat die skulp `n tieragtige 
voorkoms gee. Daar is egter geen ander versierings nie. Wat die 
uitgroeisels aanbetref, lyk hulle soos ’n Stokslak, soos hierbo 
beskryf, - maar die opening van die slak is pers. 
*Hierdie boek is geskrywe in 1841‐42 

5. Hierdie slak word deur die Saturniete beskou as `n goeie 
vangs. Wanneer die vleis van die skulp verwyder is, word die 
skulp op die water beweeg, soos voorheen beskryf, na `n 
binnelandse bestemming en die puntgedeelte word in die droë 
sand versink tot by die vlak van die opening en dan word hierdie 
soort houer gebruik vir die stoor van saad of pitvrugte. 
6. Soms word openinge aangebring aan alle kante van hierdie 
slakhuis en aan die binnekant word `n vloer aangebring. Op 
hierdie manier word die skulphuis gebruik as `n uitstekende 
woning deur die kinders van Saturnus. Die rede hiervoor is dat so 
`n woonplek baie skoon gehou kan word, as gevolg van sy 
buitengewone interne gladheid. Die fondament van die vloer 
bestaan uit sand – met ander woorde, die vloer van die skulp 
word heeltemal opgevul met sand reg tot by die opening. Wit plat 
klippe word op die sand geplaas, altyd op `n besonderse mooi 
manier, want hierdie klippe is volop in Herrifa. Wanneer die vloer 
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geplaas is, is die gebou gereed en dit lyk soos `n groot koepel 
waarbo die welbekende toringspitse na bo reik. Die punte word 
afgesny sodat lig daar kan inkom, maar ook sodat die rook en 
gasse van die vure daar kan ontsnap. 
7. Aangesien hierdie slakspesie nie volop is in Herrifa nie, kan 
sulke huise slegs besit word deur die patriarge wat naby die 
oseaan oewers woon. As gevolg van sy grootte en buitengewone 
massiwiteit, is so `n slakskulp selfs te swaar vir die sterk reuse 
Saturniete om dit vêr binnelands te vervoer. Wat die massiwiteit 
van hierdie skulp aanbetref, is die dikte van die kante enigiets 
tussen 24 tot 30 voet. Wanneer julle dit in ag neem, kan julle `n 
idee van sy gewig vorm. 
8. Indien die swaartekrag verhouding op Saturnus dieselfde was 
as op aarde, sou dit heeltemal onmoontlik gewees het om so `n 
skulp te vervoer, selfs al was daar groter kragte as die van die 
Saturniete beskikbaar. Dit wat 100 pond op aarde weeg, weeg 
kwalik 1 pond onder Saturnus se Ring. Die Saturniete kan selfs 
hierdie gewig deur kunsmatige metodes verminder, naamlik deur 
die verdunning van die lug in die binnekant. Hierdie metode word 
veral toegepas met die vervoer van die skulp van hierdie slak. Die 
Saturniete gebruik die droë takke van die Piramideboom, wat ryk 
is aan harpuis en hulle druk dit deur die opening van die skulp 
terwyl dit brand. Deur hierdie ontbranding word die lug in die leë 
behuising so dun dat dit met gemak vervoer kan word. Die mense 
van Saturnus is groot meesters van die ewewigsleer. Alles 
hieroor sal in meer detail verduidelik word in die hoofstukke wat 
volg. 
9. Dit voltooi die hoofstuk oor die Seweslak! Ook hier moet julle 
die krag van julle verbeelding `n bietjie laat ontwaak en julle sal 
met groot verbasing na hierdie dier kyk, sowel as die 
gebruikmaking van sy huis vanuit die oogpunt van die inwoners 
van Saturnus en julle sal nog meer verbaas wees wanneer Ek 
julle vertel dat so `n huis of gebou onverwoesbaar stewig is. 
Sommige van hierdie skulpe op Saturnus is ouer as julle 
beskawing, want hoe ouer die gebou word, hoe sterker word dit. 
Dit is waarom die oudste van hierdie geboue in hoë aansien 
gehou word. Julle mag dalk verbaas staan hieroor, maar hou in 
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gedagte dat hierdie reusagtige diere van hierdie planeet slegs 
miniatuur skeppinge is in vergelyking met ander diersoorte op 
Saturnus. Maar op Jupiter is hulle selfs groter en ongeëwenaard 
in grootte met dit wat op die son bestaan. Oorweeg dit wat tot 
dusvêr gesê is en sien uit na dit wat in die vooruitsig lê vir julle! 
Vir vandag sê Ek, Amen! 
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Hoofstuk 16 
Die reuse verligte Straalslak 

Sy verskyning gedurende storms op die oseaan. 

1. Hierdie slak, die vyfde, is die laaste in die orde van die slakke; 
terselfdertyd is dit die grootste en in een opsig die eienaardigste. 
Hierdie slak word genoem ‘die Straalslak’. Dit word slegs deur die 
Saturniete gesien voor die mees verwoestende oseaan storms 
wat ons voorheen beskryf het. Sy vorm is die manjifiekste wat 
julle vir julleself kan indink. Ten einde ’n vergelyking te maak, is 
daar niks op aarde wat soortgelyk is nie. 
2. Maar om julle `n idee te gee, verbeel vir julle `n groot 
skitterende geslypte diamant; want hierdie slak is so hoekig, met 
die boonste gedeelte meer plat en meer puntig na die laer dele. 
Die hoeke wat by die boonste gedeelte verskeie duisende tel, is 
in die pragtigste orde gerangskik en elkeen daarvan is driehoekig. 
Hulle lyk soos gepoleerde goue strepe van drie voet wyd wat op 
alle plekke omsluit word met `n heeltemal gelykmatige 
driehoekige area. Die driehoekige plate meet 18 voet aan elke 
kant en nie een is groter of kleiner nie. Slegs aan die boonste top 
van die slak is daar `n groter area wat nie driehoekig is nie. Dit 
het 32 punte en lyk soos `n kompas-skyf wat aan sy buitenste 
kante ook afgewerk is met wye goue strepe. Hierdie plate is so 
deursigtig soos `n geslypte diamant en is net so hard. Al hierdie 
fasette het die vermoë om die lig van die son en die sterre te 
absorbeer en straal dit weer in die nag in verskeie refraksies uit 
wanneer dit donker begin word. 
3. Wat is die grootte van hierdie slak? Wanneer dit op die 
oppervlak van die oseaan is, kan dit gemaklik al die huise, strate 
en pleine van julle hoofstad akkommodeer*. Die skulp self is 60 
voet dik en van die top van die skulp tot aan die bodem is dit 
1800 voet! Sovêr die wydte aanbetref, is die diameter gewoonlik 
groter as een geografiese myl. Die opening van hierdie skulp is 
ovaal en het `n diameter van 420 voet. Die slak rek sy massiewe 
kop, wat baie ooreenkom met die van `n walrus, deur hierdie 
opening. Hy strek sy kop so vêr oor die oppervlak van die oseaan 
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en gewoonlik so reguit, veral gedurende storms, dat hy op aarde 
gemaklik oor hoë berge sou kon kyk. 
*Graz, die hoofstad van Styria in Oostenryk 

4. Ongeag sy ongelooflike grootte, het hierdie slak `n rustige 
geaardheid en berokken niemand skade nie. Sy voeding bestaan 
uit drie verskillende soorte. Eerstens, waterplante wat ook baie 
groot en volop is. Tweedens, die groot seewurms. Derdens voed 
dit op seevoëls, wat `n lekkerny vir hierdie slak is. Hy eet hierdie 
voëls slegs gedurende erge storms, want gedurende kalm water 
bevind hierdie groot dier homself gewoonlik in die dieptes van die 
oseaan. 
5. Op `n donker, stormagtige nag wanneer hierdie slak vanuit die 
dieptes van die oseaan opkom, straal hy dikwels so `n kragtige lig 
uit dat `n area van 100 vierkante geografiese myl van die oseaan 
heeltemal verlig is. Verbeel julle dat gedurende `n storm die talle 
berge water wat byna die lugruim reik en jy staan op `n hoë berg 
en oorsien etlike duisende vierkante geografiese myle van die 
oseaan, waar sulke Straalslakke hier en daar oprys met hulle 
ligte. Dit sal julle `n effense idee gee watter skouspel hierdie 
uitsig die mense van hierdie planeet bied. Dit word veral 
indrukwekkend wanneer verskeie van hierdie slakke groepe vorm 
en hulle lang nekke uit die oseaan optel terwyl hulle stormvoëls 
jag wat verbyvlieg. Egter vir julle, om julle terminologie te gebruik, 
sal so `n gesig grusaam, maar aan die ander kant verskriklik mooi 
wees. 
6. Hierdie slak word nie deur die Saturniete gevang nie, want 
gedurende die kalmte kom hulle nooit na die oppervlak van die 
see nie. Tweedens is die skulp te swaar om vir `n spesifieke doel 
na enige plek op land vervoer te word. Die slak bereik `n baie hoë 
ouderdom en lewe gewoonlik 30 Saturnus jare*. Wanneer dit 
sterf, val die totale skulp uitmekaar en verrot heeltemal met tyd. 
Die vleis word gewoonlik deur `n tipe vis verorber wat ooreenkom 
met die haaie in die aardse oseane, maar het eerder `n groter 
ooreenkoms met krokodille. 
7. Dit voltooi die hoofstuk oor die Straalslak. Ook hier moet julle 
die krag van julle verbeelding laat ontwaak en met behulp van die 
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inligting aan julle gegee, behoort julle in staat te wees om `n 
behoorlike begrip te vorm van hierdie dier. 
8. In die volgende hoofstuk sal ons die derde groep skaaldiere 
behandel, die beskrywing van hierdie spesie sal julle selfs nog 
meer verbaas as die mossels en die slakke. Vir nou sê Ek, Amen! 
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Hoofstuk 17 
Meer  inligting  aangaande  waterdiere,  die  grootste  walvisagtige  vis  – 
Bisorhiohiohio 

`n Transformeerder van die geestelike astraal van waterdiere  tot diere van 
die lug 

1. Tot hier toe was daar baie inligting gegee aangaande hierdie 
planeet en haar planetêre struktuur, asook oor die gebied of land, 
plante en diere en waar daar `n breek in die opeenvolging was, 
terwyl ons die uitstaande slakspesies beskryf het. Ons sal nou op 
`n kort en verstaanbare manier voortgaan met die beskrywing. 
Ons sal nie te lank stilstaan by individuele spesies nie, maar in 
plaas daarvan sal ons slegs die belangrikste sake bespreek en `n 
algemene oorsig gee van die ander dinge. 
2. Gevolglik sal ons in die verbygaan die diere beskryf wat oor die 
algemeen in die water lewe en onsself daarna wend tot die 
inwoners van die lug. Ons sal ook nie te lank by hulle stilstaan nie 
en dieselfde sal ook geld vir die landdiere, sodat ons gouer by die 
bespreking van die mense op hierdie hemelliggaam kan uitkom. 
Nou sal ons terugkeer na die waterdiere. 
3. Julle is ’n begrip gegee van die groot watermassas en 
ontsaglike oseane wat op hierdie planeet is en julle weet ook dat 
die grootste en magtigste diere op aarde in die water leef. Julle 
sal dieselfde omstandighede op Saturnus vind. Natuurlik sal die 
spesies en klasse baie verskillend wees en toon hulle min of 
geen ooreenkoms met die op aarde nie. Ons sal slegs `n paar 
noem, eerstens daardie wat behoort aan die enorme groot familie 
van visse. 
4. Die grootste van alle visse op Saturnus is die bisorhiohiohio. 
Hierdie vis is ongeveer op dieselfde vlak as die walvis op aarde; 
alhoewel, wat sy vorm aanbetref, is daar `n baie groot verskil. 
Hierdie vis het `n volkome ronde kop, 600 voet hoog. Daarom het 
hierdie kop `n voorkoms van `n bal met `n diameter van 600 voet 
en maak agterwaarts in die middel oop. Hierdie kop het nie tande 
of kieue nie; in beide die laer deel en boonste deel van hierdie 
immense ronde holte van die mond is daar twee volledige plat, 
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ronde, harde skywe. By die heel agterste gedeelte of ingang na 
die wye keel, is daar `n lang, buigsame dubbele tong, wat hierdie 
vis gebruik om die voedsel, wat hy vergruis het met die twee 
skywe, na sy keel te werk. En natuurlik is die groot hoofliggaam 
gekoppel aan hierdie yslike groot kop. `n Volgroeide volwasse vis 
het `n liggaamslengte van ongeveer 18,000 voet en `n hoogte 
van 9,000 voet, gemeet van die buikarea na die rugvin. Hierdie 
vis is maklik tot 6,000 voet in diameter by die grootste omtrek. 
Tesame hiermee het hierdie vis `n stert van 6,000 voet in lengte 
wat hy gebruik vir draaiing en beweging. Op die rug van hierdie 
vis is daar buitengewone sterk vinne wat dikwels oor die 600 voet 
in diameter is. By die maag gedeelte is daar twee swemarms 
soortgelyk aan die van seeleeus en walrusse op aarde. 
5. As julle `n prentjie in julle verbeelding het van hierdie 
bisorhiohiohio, sal dit duidelik word dat as hierdie vis iewers op ’n 
strand op aarde sou gelê het en as hy sy rugvinne moes uitsprei, 
dit sou kon meeding met sommige van die hoër berge op aarde. 
Selfs die Saturniete noem hierdie vis ’n swemmende berg, `n 
swemmende eiland, of `n swemmende land, sommiges noem 
hom selfs `n waterplaneet. 
6. Die vraag word geopper: Vang die Saturniete hierdie vis? Die 
antwoord is nee, want elke persoon op Saturnus het `n 
buitengewone respek vir hierdie vis. Wanneer hierdie vis iets sien 
wat hom op die oppervlak van die water nader, maak hy sy groot 
ronde kop oop en swem met `n groot spoed na die voorwerp toe 
en vergruis dit met die groot krag en gewig van sy kop en verslind 
dit so gou dit sy keel bereik. Gelukkig is die habitat van hierdie vis 
meestal die poolstreke, wat as gevolg van die permanente sneeu 
en ys, baie minder bereikbaar is vir die Saturniete as die 
poolstreke op aarde. Dit is daarom baie raar dat so `n vis deur 
iemand op Saturnus gesien word. Maar as dit in die noordelike 
dele gesien word, wat die habitat van hierdie vis is, word dit as `n 
gevaarlike voorbode beskou. As gevolg daarvan vlug die mense 
so vêr as moontlik die binneland in, omdat hulle van mening is 
dat hierdie vis deur die bose geeste van die ys gestuur is vir hulle 
ondergang. Op die plek waar so `n vis gesien is, sal niemand vir 
`n lang tyd kom nie. Dit is ook waarom die noordelike gedeeltes 
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van Saturnus baie yl bevolk is, indien enige. 
7 Julle mag nou vra: Wat is dan die eintlike doel van hierdie vis? 
Hierdie vis is die laaste orgaan van aanvaarding van alles wat 
geestelik astraal is in die waterdiere en hy versprei hierdie 
geestelike astraal na al die soorte diere van die lug, want nie net 
alleen ontwikkel `n toekomstige lugdier in hierdie orgaan 
ooreenkomstig met die geestelike-substansiële deel nie, maar die 
totale toekomstige spesie van lugdiere van hierdie hemelliggaam 
vind hulle oorsprong daarin en sal sonder hierdie vis uitsterf. In 
hierdie opsig verteenwoordig hierdie vis `n klein planeet eerder as 
`n dier, wat ook `n standhoudende organisme is waardeur ontel-
bare geestelike spesies deurgaan en ontwikkel, die een 
verskillend van die ander. Dit is ook van toepassing op julle 
walvis op aarde; alhoewel wat die algemene effek aanbetref, is 
die walvis baie vêr agter hierdie bisorhiohiohio, omdat die walvis 
op aarde slegs geveerde dierspesies voorberei van die 
poolstreke, waar die Saturnus walvis die hele planeet voorsien 
van geveerde inwoners van die lug - met ander woorde, binne 
hierdie vis word die siele van die waterdiere oorgeplaas na al die 
verskillende soorte siele van die geveerde inwoners van die lug. 
Hierdie vis is daarom die grootste en terselfdertyd merkwaar-
digste van hierdie totale planeet. Buiten hierdie vis is daar 
ontelbare klasse van vis en amfibieë van allerhande soorte 
denkbaar, verskillend van mekaar in grootte, vorm en gebruike! 
Buiten hierdie groot vis is daar ongeveer nog `n honderd soorte 
wat, betreffende grootte, maklik opweeg teen julle walvis op 
aarde. Ten einde hulle almal te noem en in detail te beskryf, sal 
nie die doel dien waarom Ek hierdie planeet aan julle openbaar 
nie. As julle egter geestelik meer op julle hoede was, sal dit vir 
julle baie maklik wees om selfs na die kleinste detail te kyk, nie 
net op Saturnus nie, maar ook op ander planete, sonder enige 
verduideliking van My kant af. 
Met hierdie hoofstuk het ons aan die einde gekom aangaande 
inligting van die waterdiere van hierdie planeet en ons sal nou 
ons aandag vestig op die inwoners van die lug, wat heelwat meer 
interessant vir julle sal wees as al die ander soorte waterdiere 
waarvan julle tot nou toe geleer het. 
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Hoofstuk 18 
Vlieënde insekte 

Die Saturnus vlieg 

Die vlieënde ster 

Die Reuse vlinder koring en die gebruikmaking van sy vere 

1. Wanneer julle ’n bietjie op aarde rondkyk, sal julle, behalwe die 
talle voëlspesies, `n selfs groter hoeveelheid klasse van spesies 
vind van daardie klein gevlerkte diertjies wat aan julle bekend is 
onder die algemene naam van vlieënde insekte. Sulke skeppings 
bestaan ook in groot hoeveelhede op Saturnus en in `n groot 
verskeidenheid van spesies en soorte. Soos op die aarde, is die 
vlieg een van die belangrikste insekte onder hulle. Dit is ook die 
enigste dier op Saturnus wat in elke opsig ooreenkom met die 
vlieg op aarde, alhoewel by die riviere en mere sal julle `n groter 
tipe vlieg in ontelbare hoeveelhede vind. Hierdie vlieg is blouwit 
gedurende die dag. Na sononder, wanneer dit gewoonlik baie 
aktief is, verlig dit soos `n ster, byna soos die vuurvlieg (genera 
Fulgora Laternaria) in Amerika en in ander suidelike tropiese 
lande. Natuurlik sal hierdie groter spesie van die Saturniniese 
vlieg al daardie op aarde se ligintensiteit oortref, want sy lig is 
heeltemal wit en dit is groter as enige vlieënde insek op aarde. 
Gedurende die nag geniet die Saturniete dikwels die spelerige 
vlug van hierdie insekte wanneer duisende van hulle kruis en 
dwars die naglug deurklief. 
2. Hierdie dier is opmerkenswaardig en behoort aan die klas van 
inwoners van die lug. `n Ander tipe insek wat tuis is op Saturnus 
en op geen ander planeet nie, is die ‘vlieënde ster’. Hierdie dier 
begin sy besonderse lewenskragtige aktiwiteit slegs in die nag. 
Sy habitat gedurende die dag is die welbekende Piramideboom. 
Snags, net na sonsondergang is dit `n opheffende gesig vir die 
Saturniete, wanneer duisende van hierdie verligte sterre teen 
skemering wegvlieg van die Piramideboom. 
3. Waarom is die naam ‘vlieënde ster’ aan hierdie insek gegee. 
Omdat hy aan elke kant van sy lang ronde liggaam driepuntige 
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piramiedagtige vlerke het wat wat baie helder skyn en wanneer 
hierdie vlerke uitgesprei word, gee dit aan die insek die voorkoms 
van `n sespuntige ster. Wanneer hierdie insek heeltemal 
volwasse is, het dit `n diameter van 9 duim en sy vlerke skitter 
besonder helder gedurende sy vlug. Aangesien die vlieënde ster 
dit nie vêr van sy blyplek af waag nie, neem hierdie reuse bome 
`n stralende voorkoms aan regdeur die nag wanneer duisende 
sterre in alle rigtings zoem. 
4. Afgesien van hierdie glimmende insek, is daar heelwat ander 
insekte wat snags in verskillende kleure gloei. Hulle lig is egter 
nie so sterk nie en hulle is heelwat kleiner. Dit is waarom die 
Saturniete minder aandag aan hulle skenk. Daar is ook verskeie 
groter voëlgroepe waarvan die vere in die nag `n baie skerp lig 
uitstraal, veral wanneer hulle in vlug is. 
5. Aangesien daar nie veel meer te vinde is in die koninkryk van 
die insekte wat van spesifieke belang is nie, sal ons dadelik ons 
aandag vestig op die koninkryk van die voëls. En terwyl ons op 
hierdie oorgangsbrug is, sal ons `n deel van ons aandag afstaan 
aan die skoenlappers. 
6. Net soos wat die skoenlappers op aarde die pragtigste kleure 
en merke op hulle vlerke dra, is dit soveel te meer die geval op 
Saturnus. `n Skoenlapper wat bekend staan as die ‘com’ is die 
grootste en pragtigste van al die skoenlappers op hierdie 
hemelliggaam. Wanneer hy sy vlerke oopmaak, dek dit 1,719 
vierkante jaarts. Sy liggaam is nagenoeg 120 voet lank en het `n 
diameter van byna 6 voet. Sy pote is sterker as die van `n olifant 
op aarde. Elke poot het 6 lede en is so gestruktureer dat dit 
verleng kan word wanneer nodig. Sy voelers lyk byna soos twee 
populierbome wat van sy kop af uitsteek. Sy voelers het takke 
wat in gereëlde intervalle regs en links van mekaar sit, net soos 
die rangskikking van sommige van die naalde op dennebome. Sy 
slurp is langer en sterker as `n olifant s’n op aarde. En dit is hoe 
hierdie skoenlapper lyk. Met betrekking tot sy liggaam is hy `n 
robuuste kreatuur; maar dit is glad nie die geval nie. Hierdie 
kreatuur is buitengewoon skugter en is baie moeilik om te vang. 
En hierdie moeite om te vang word grootliks vergroot deur sy 
vinnige vlug. 
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7. Die jong meisies op Saturnus is die beste gekwalifiseer en is 
die knaphandigste om hierdie dier aan te keer, omdat dit vir hulle 
baie minder inspannend is om deur die lug te sweef as die mans. 
Vir hierdie doel gebruik hulle `n paar kunsmatige vlerke en hulle 
volg die skoenlapper met ’n groot spoed. Wanneer hulle dit in die 
lug vang, is daar groot vreugde onder hulle, want hulle gebruik 
alles wat die skoenlapper voorsien om hulle klere mee te versier, 
want daar is geen planeet waar die vroulike geslag, veral die 
jonger geslag, meer waarde heg aan pragtige klere as hier op 
Saturnus nie! Om te kan verstaan waarom hierdie skoenlapper so 
waardevol is, sal dit nodig wees om sy skoonheid aan te toon. Dit 
sal egter ietwat moeilik wees om aan julle `n behoorlike konsep te 
gee van die bonatuurlike skoonheid van hierdie skoenlapper. Sy 
vlerke is heeltemal vierkantig, behalwe dat hulle `n spits 
toelopende punt aan beide kant naby die kop het, wat ongeveer 9 
voet lank is en wat baie ooreenkom met `n wye swaard. 
8. Die kleur van die boonste gedeelte van die vlerk lyk soos 
skitterende gepoleerde rooskleur goud. Op hierdie goue 
oppervlak hang daar `n groot hoeveelheid van die pragtigste vere 
van alle moontlike kleure. Hierdie kleure sprankel in `n gepoleer-
de metaalagtige uitstraling en verander met die geringste 
beweging. Die vere is aan die oppervlak van die vlerke op so `n 
manier vas, dat die pragtigste vorme en merke hierdeur 
tevoorskyn kom. Hierdie merke is nie van permanente aard nie, 
omdat hulle op die vlerke van die skoenlapper is; maar die orde is 
sodanig dat heeltemal verskillende en wonderlike vorms 
aanhoudend verskyn deur die verskillende bewegings waardeur 
die kleure verander. Die rante van die vlerke is met vere versier 
soortgelyk aan die sleep van `n pou op aarde, behalwe dat dit 
baie groter en meer vuriger sprankel in die opvlamming van kleur. 
Die onderkant van die vlerke is soos `n gepoleerde goue 
oppervlak, asof dit bedek is met `n baie dun lagie groen verf. Die 
pote van hierdie skoenlapper is ook geklee in die pragtigste vere, 
asook die hele liggaam. Die voelers is egter die mooiste deel van 
hierdie diertjie; sy hoofstingel is uiters lig en lyk soos deur-
skynende goud. As julle julself kan verbeel, dit reflekteer 
allerhande soorte verskillende kleure met elke beweging, 



101 

ongeveer soos `n gesnyde diamantstok waaraan dieselfde tipe 
vere wat aan die kante van die vlerke voorkom, aan beide kante 
geheg is. Die snuit is `n verblindende wit en spaarsamig met linte 
omgedraai wat `n reënboog se kleureprag by verre oorskry. 
9. Die wonderlikste ding is die oë van hierdie skoenlapper. Julle 
sal nie in staat wees om daarin te kyk nie, as gevolg van hulle 
ongelooflike sprankeling, net soos wat julle nie in die son kan kyk 
nadat dit opgekom of ondergegaan het nie. Wanneer die skoen-
lapper doodgemaak is, verdwyn die sprankeling dan ook. Daarom 
word die oë nie baie waardevol geag nie. Ongeag word die oë 
egter versigtig uitgehaal en die vloeistof word gedreineer. Deur 
knaphandige voorbereiding maak die vrouens `n tipe handsak of 
beursie daaruit, as gevolg van hul deurskynende duursame 
kwaliteit en word deur die elegante dames van hierdie planeet 
gebruik, soos die sogenaamde ridicüle (belaglikheid) op aarde, 
wat óf ’n netagtige sak óf ’n gebreide sak is. Wat hierdie 
skoelapper ookal kan voorsien, - niks word weggegooi nie, 
behalwe die nakende innerlike liggaam. Alles anders word op die 
mees sonderlinge manier vir een of ander versiering gebruik. 
10 Waarom het hierdie soort versiering so `n buitengewone 
waarde? Daar is drie redes daarvoor; eerstens hierdie pragtige 
diertjie, as gevolg van sy skaarsheid is sy baie moeilik 
bekombaar; ten tweede is die vere baie duursaam – die vrouens 
op Saturnus beskou hulle as onvernietigbaar; en derdens, is die 
vere ongelooflik lig en behou hulle kleur en glans. 
11. Daar is `n groep voëls wie se vere dieselfde eienskappe het 
as hierdie skoenlapper. Hierdie voëls se vere word deur sekere 
woekeraars op Saturnus aangebied as die ‘ware Jakob’, maar 
daar is ook goed opgeleide kenners wat kan onderskei tussen die 
ware vere en die valse, dieselfde as wat juweliers op aarde kan 
onderskei tussen `n nagemaakte en `n ware edelsteen, Maar 
bewaar die swendelaar wat in die hande van hierdie vrouens val 
aan wie hy sulke vals vere verkoop het – hulle maak die veerpen 
van die vals vere baie skerp en krap hom oor sy hele liggaam 
daarmee, sodat hy dit nooit weer in die toekoms sal waag om 
vervalste handelsware aan iemand anders te verkoop nie, maar 
verder sal niemand dan ook iets koop van `n handelaar wat 
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hierdie soort letsels dra nie. 
12. Dit is ons beroemde skoenlapper. Julle het geleer hoe hierdie 
dier gevang en waarvoor dit gebruik word. Dit is nie werklik nodig 
om te noem hoe die vrouens op Saturnus dit as versiering 
gebruik nie. Maar in die verbygaan kan ons net noem dat som-
mige vrouens wat baie ydel is, hulle hele liggaam bedek met die 
vere van hierdie skoenlapper, sodat wanneer julle na hulle kyk, 
hulle byna self soos ’n skoenlapper lyk. Dit behoort genoeg te 
wees, want dit is nie nodig om meer hiervan te weet nie en wat 
My aanbetref, is hierdie vertoon van ydelheid vir My nie meer 
aangenaam hier op Saturnus as op aarde nie. 
13. Julle kan wel aanneem, dat behalwe hierdie skoenlapper, 
daar nog tallose soortgelyke diere in talle kleure, soorte, spesies 
en groottes is en julle kan dit maklik aflei van die veelsoortigheid 
van alles wat op hierdie planeet is. 
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Hoofstuk 19 
Die verskillende soorte vlermuise 

Die vlieënde koei 

Die vlieënde lint 

Die juwele handel op Saturnus. 

1. Voordat ons begin met die eintlike voëlspesies, sal ons `n 
vlieënde dierspesie beskryf wat op aarde behoort aan die klas 
wat ons ken as vlermuise (‘chiroptera’) en ander soortgelykes, 
naamlik diere met aangepaste ledemate wat bedek is met `n 
membraanagtige vel wat as vlerke dien. Vind ons hierdie tipe 
diere hier op Saturnus? Baie beslis ja, en aansienlik meer as wat 
daar op aarde is. Daar is nie vlermuise in die ware sin van die 
woord nie, alhoewel daar kreature in groot hoeveelhede is wat 
wel sulke vlerke het. As julle elkeen van hierdie diere in die 
besonder wil beskryf, sal julle meer as 10,000 velle papier 
benodig. In hierdie geval dien dit egter geen doel nie. Daarom sal 
ons slegs `n paar van hierdie diere binne hierdie orde beskryf en 
die ander sal ons slegs in die algemeen bespreek. 
2. `n Besondere eienaardige tipe van hierdie diere word genoem 
die ‘vlieënde koei’. Sy is buitengewoon mooi en is ongeveer die 
grootte van `n uitgegroeide bees op aarde, behalwe na die stert 
se kant toe is sy 3 voet langer. Sy het 4 bene met pragtige 
skitterende wit kloue. Sy is rooi op die rug en liggroen by die 
pensarea. Die vel het `n blinkende glans, soortgelyk aan die 
fynste sy fluweel op aarde. Die kop toon `n groot ooreenkoms 
met die windhond, behalwe dat dit `n heeltemal ander kleur het. 
Beginnende by die nek tot die kop is dit ligblou en van die 
agterkant van die nek tot by die snoet, het dit `n rooi streep. Die 
laer deel van die kop verander geleidelik na donkerblou. 
3. In die area van die voorste pote is daar twee lang arms regs en 
links, wat, wanneer uitgestrek, `n diameter van 36 voet dek. 
Vanaf hierdie arms span `n sterk vel vanaf die agterpote. Dit word 
verstaan dat dit slegs voorkom wanneer die dier op die punt 
staan om te vlieg. Wanneer hierdie dier nie vlieg nie, is die arms 
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gevou. Elke arm het drie lede. Die arms pas so styf in tot die res 
van die liggaam, dat hulle skaars sigbaar is, al is julle digby. Maar 
wanneer die vlieënde koei egter haar vlerke uitsprei om te vlieg, 
het sy die pragtigste voorkoms. Die vel van die arms is ook 
skitterend wit. En elke arm het aan sy ent vier welgevormde 
vingers met sterk gepunte naels vir die doel om aan iets vas te 
klou. Die gevlerkte vel lyk soos die fynste gepoleerde goud en is 
versier met ligte rooi kolletjies en strepe met gereëlde intervalle 
wat inmekaar loop. Die kante van hierdie gevlerkte vel is 
afgewerk asof met `n skynende reënboog wat oral eindig in 
heeltemal skitterende wit bande, wat meer as 30 duim lank is en 
wat skyn soos glasdrade, meer as die fynste sy. 
4. Die oë van die vlieënde koei is ongelooflik skerp en lewendig 
en teen skemering glinster hulle soos diamante. Die snoet van 
hierdie dier is donkerrooi en haar bek het `n vars rooi kleur soos 
rose. Haar talryke tande lyk soos suiwer kristal. Haar tong is 
bloedrooi en verhoudingsgewys baie lank, sodat hierdie dier dit 
kan gebruik vir baie dinge, soos die was van haar gevreet en die 
skoonmaak van haar hele lyf; want hierdie dier het `n besonderse 
buigsame liggaam. Sy kan haar tong gebruik om te drink net soos 
`n hond op aarde. En wanneer hierdie dier haar tong lengtegewys 
oprol, wat sy die heeltyd doen wanneer sy die lug in is, bring sy 
deur hierdie buisagtige tong `n baie harde fluitgeluid voort wat 
baie vêr en wyd gehoor kan word. 
5. Hoekom noem hulle hierdie dier die ‘vlieënde koei’? Sy het `n 
vol en volledige uier met vier spene tussen haar twee agterbene 
en hierdie uier is gevul met ongelooflike heerlik smakende melk 
sodra haar kleintjies gebore word. Dit is waarom die Saturniete 
haar dikwels vang en in baie areas word sy makgemaak as `n 
hoogs voordelige huishoudelike dier en dit word makliker gemaak 
omdat hierdie dier baie sag en liefhebbend is. Wanneer die 
kleintjies gebore word, is daar slegs een manlike tussen ses 
vroulike kalwers. Wanneer hierdie manlike volgroeid is, verskil hy 
van die vroulike, want, in plaas van `n uier, het hy `n skrotum en 
op sy kop het hy een smal heeltemal wit horing wat effe na agter 
gebuig is tussen sy twee wit afhangende ore. 
6. Indien julle kan gebruikmaak van die krag van julle 
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verbeelding, sal dit nie moeilik wees om die skoonheid van 
hierdie dier vir julleself in te dink nie. Julle sal moontlik dink en sê; 
“Hoekom is hierdie dier so mooi en watse doel dien sy?” Maar Ek 
sê aan julle; as julle jul aandag vestig op die skoonheid van die 
blomme op aarde, sowel as op hul veelsoortige vorms en 
fatsoene, kan julle dan nie in hierdie geval ook vra; “Hoekom 
moet hierdie bloeisel so mooi wees”? Sal dit nie meer gepas 
wees vir so ’n eenvoudige saadkorrel om ’n baie minder 
indrukwekkende bloeisel te hê nie? Kyk, vir hierdie tipe vrae het 
die antwoorde nog nie ryp geword nie, want wat betref die 
skoonheid van sulke skeppings sal dit vir julle onmoontlik wees 
om die rede te verstaan, aangesien dit in die realm van My lig of 
wysheid lê. Wees daarom net tevrede om die algemene geldige 
rede vir al daardie soorte van vorms en fatsoene te aanvaar, 
omdat Ek, die goeie bo alle dinge en skeppinge en die wysste 
Skepper van alle dinge, weet waarom Ek al hierdie dinge en 
skeppinge op hierdie manier geskape het! 
7. Nadat ons `n blik op hierdie wese geneem het, sal ons kyk na 
ander vlieënde diere. Daar is een wat die Saturniete die ‘vlieënde 
lint’ noem, of by tye die ‘vlieënde tou’. Hoe kry hierdie dier sy 
naam? Sodra ons hom van naderby bekyk het, sal dit duideliker 
word waarom dit so is. Kyk, die liggaam van hierdie dier kom 
ooreen met die liggaam van `n welgevormde aap op aarde. 
Wanneer hy loop, doen hy dit op sy agterpote, net soos `n mens. 
Die voorpote is baie lank en toegerus met `n vlieënde membraan 
al langs die kant van die liggaam reg tot in die middel van die 
agterpote. Andersins gebruik hierdie dier sy voorpote op dieselfde 
manier as die aap. Wanneer hy regop staan, is hy 18 voet hoog 
en wanneer hy hurk, is hy die helfte van hierdie lengte. Die 
liggaam van die vlieënde lint het niks buitengewoons nie, 
behalwe dat sy pensgedeelte ligblou is en hy het donkerrooi wol 
aan die einde van sy rug. 
8. Na aanleiding daarvan, wat is dan eintlik uitstaande 
aangaande hierdie dier? Dit is sy lang stert wat hy slegs uitsprei 
wanneer hy vlieg. Wanneer hierdie dier rondloop, rol hy sy stert 
so behendig op dat dit tot rus kom reg bokant die stuitjiewerwel, 
asof iemand `n stewige ronde rol op sy rug het. `n Volwasse dier 
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het `n stert van ongeveer 540 tot 600 voet lank met `n naastenby 
wydte van 30 duim. Hierdie stert is egter so fyn wanneer dit 
opgerol is, dat dit skaars `n diameter van 18 duim het. Die hele 
stert het sogenaamde “interne voeldrade” wat die oprol van die 
stert veroorsaak. Omdat die stert geen benerige litte het nie, is dit 
slegs `n verlenging van die vel op die rug. Die stert het die kleure 
van die ligste reënboog en bo-op, sowel as onder, het dit uiters 
kort en fyn wol soos ongesnyde fluweelsy, sodat hierdie wol baie 
klein uiters ligte wolvratte vorm. Nou weet julle waarom hierdie 
dier die ‘vlieënde lint’ genoem word. 
9. Julle sal baie selde so `n dier vind wat nog in besit is van sy 
stert, veral in digbevolkte gebiede, omdat die Saturniete hulle in 
`n groot mate jag en hulle word maklik gedurende die dag 
gevang, omdat hulle nie in die daglig vlieg nie. Wanneer hy 
gevang word, sal niks anders met hierdie dier gebeur as dat hy sy 
stert gaan verloor nie. Die stert word baie naby sy rug afgesny en 
word deur die Saturniete gebruik, veral die aristokrasie, om hulle 
klere op te tower. Weer is dit die vrouens wat hulleself daarmee 
versier, nadat die stert met welriekende blomolies behandel is om 
dit buigsaam, duursaam en sterk te maak, soos julle leer op 
aarde. Gewoonlik word die stert as `n kopband gedra, maar dit 
word ook om die lendene as `n gordel gedra. Hierdie dier is altyd 
`n welkome gas by die Saturniete. En omdat die stert weer 
teruggroei, word hierdie dier makgemaak en as `n huisdier 
aangehou. 
10. Die juwelehandelaars op Saturnus teel hierdie diere en omdat 
die prys bepaal word deur die lengte van die stert, werk hulle 
gewoonlik twee of drie korter sterte aanmekaar en verkoop dit as 
een. Wanneer so `n bedrogspul aan die lig kom, straf die vrouens 
so `n juwelier baie hard. 
11. Op Saturnus is dit dikwels die geval dat die vrouens 
jurisdiksie het oor die mans, omdat die mans op Saturnus 
gewoonlik meer verlief is, net soos op aarde. Dit is die rede 
waarom mans meer toegeeflik is en word daarom gereeld bedrieg 
as gevolg van hul liefde vir hulle vrouens en daarom is hulle ook 
uitgelewer aan die genade van hierdie modebewuste vroue. Aan 
die ander kant, in vergelyking met daardie vroue op aarde, is 



107 

hierdie vroue onvergelyklik meer beskeie en huislik. Dit is 
waarom die mans so gek is na hulle en laat hulle graag 
allerhande voorregte toe. Wanneer ons egter die Saturniete gaan 
bespreek, sal ons hierdie aspek in meer detail ondersoek. Laat 
ons nou terugkeer na die diere. 
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Hoofstuk 20 
Die leër van vlieënde diere sonder vere 

Die koninkryk van die voëls 

Die waterhoender‐ 

Behor, `n groot reier spesie 

‘Hemelse boodskapper’ 

Die vlug akkoorde van hierdie voëls 

Sang en musiek van die Saturniete 

1. Soos alreeds genoem, is die talle spesies van vlieënde diere 
op Saturnus so uitgebreid dat dit meer as 10,000 velle papier sal 
neem om hulle name op rekord te plaas. Hulle verskillende vorms 
en fatsoene is baie meer bewonderenswaardig as hulle groot 
hoeveelheid. Feitlik alle vierpotige diere op Saturnus, sowel as 
die talle visspesies, vind ook `n aanpassing in hierdie vlieënde 
wesens. Die situasie is so dat indien al die mak en wilde diere op 
aarde, die amfibiese en waterdiere, vlerke sou gehad het soos 
die vlermuis, sou julle gevlerkte olifante, perde, beeste, leeus, 
tiers, hiënas ensovoorts gehad het regdeur die totale diereryk. 
Wat hierbo gegee is as `n voorbeeld vir aardse insig, is `n realiteit 
op Saturnus, met die verskil dat die vlieënde diere aansienlik 
kleiner is teenoor hulle wat geen vlerke het en wat die vaste 
grond of waters van hierdie planeet bewoon. Hierdie diere is 
natuurlik baie groter, sterker en magtiger. 
2. Teen hierdie tyd behoort julle al `n goeie idee te hê hoe 
lewendig alles op Saturnus moet wees. En die aangenaamste 
deel van alles is dat al hierdie wesens merendeels saggeaard is. 
Deur die krag van hulle wil is die Saturniete volhoubare meesters 
van die elemente, sowel as van die meeste diere. Daar is slegs `n 
paar diere wat die reputasie het van die bishorhiohiohio. (groot 
walvis) 
3. Aangesien ons nou gekyk het na die vlieënde diere op 
Saturnus, wat behoort aan die klas sonder vere en ons het geleer 
hoe groot hul getalle en hul veelsoortigheid is, moet die gedagte 
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opkom in die vorm van die volgende vraag: “Indien daar so baie 
vlieënde wesens op hierdie planeet is, hoe sal hulle almal in staat 
wees om te bestaan? As al hierdie diere skielik saam besluit om 
te vlieg, sal die totale lugspasie beset wees.” Hierdie 
bekommernis van julle kant af rakende hierdie groot planeet is 
egter heeltemal oorbodig. Dink slegs aan een feit, naamlik dat 
hierdie planeet oor `n duisend keer groter is as die aarde en soos 
julle weet, is daar oor die 70 kontinente, verskeie wat dieselfde 
oppervlakte het as van die hele aarde, selfs al was al die oseane 
en al die ander waters soliede land. Op aarde kan die mens 
rondloop, selfs deur die lug beweeg, op land, in die grond en in 
die water en oral is daar miljoene skepsels van allerhande soorte. 
En net soos die mense op aarde nie te veel gepla word deur die 
diere nie, is dieselfde van toepassing op die inwoners van 
Saturnus. Ongeag die feit dat daar so baie verskillende en 
eienaardige dierspesies op hierdie planeet is, sal julle nog minder 
diere vry sien loop of vlieg in die natuur as op aarde, waar alles in 
kleiner sirkels beweeg as op Saturnus. 
4. Ten einde julle `n idee te gee van die grootte en uitgestrektheid 
van hierdie planeet, moet Ek julle aandag vestig op wat Ek vroeër 
genoem het oor hierdie hemelliggaam, aangaande die afstand 
tussen die verskillende woonplekke van die inwoners van hierdie 
planeet. Wat die behuising van die inwoners aanbetref, is 
dieselfde van toepassing op alle ander omstandighede. Elkeen 
het sy genoegsame plek of spasie. Dit is waarom grensgeskille 
so goed as onbekend is op hierdie hemelliggaam. 
5. Hierdie feit moet vooraf genoem word, sodat julle nie die 
slagoffer word van ongeloof wanneer Ek julle `n verslag gee van 
al die geveerde inwoners van die lug en die diere wat die land 
bewoon nie. 
6. Nou sal ons ons aandag vestig op die voëls! Julle weet hoe 
veelsoortig hierdie spesie is, selfs op julle klein planeet, wanneer 
julle begin by die groot volstruis en so afgaan tot by die klein 
suikerbekkie. Maar hoe klein is die aarde se oppervlakte in 
vergelyking met die oppervlakte van Saturnus? Op Saturnus is 
daar duisende meer van hierdie tipe dierspesies as wat daar op 
aarde is. Indien julle begeer om te weet hoeveel spesies daar is, 
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kan Ek julle vertel: Indien daar op Saturnus slegs één manlike en 
één vroulike van elke spesie sou wees, sal daar 240 miljoen 
voëls wees. Natuurlik is daar nie een genus van voëls in een en 
dieselfde land nie, maar daar bestaan ook ander spesies in elke 
land. Die spesies wat die suidelike dele van ’n land bewoon, kom 
nie ooreen met die van die noordelike dele nie, selfs as hulle tot 
dieselfde spesie behoort. As voorbeeld is daar `n waterhoender 
of bleshoender wat baie bekend is op Saturnus. Dit lyk heeltemal 
anders in die suidelike waters as in die noordelike waters. Alle 
voëlspesies, mak en wild, is verskillend in vorm, kleur en 
nuttigheid – van Suid tot Noord, van Oos tot Wes, in een en 
dieselfde land. 
7. Vanuit dit wat tot dusvêr gesê is, kan julle verstaan dat dit 
onmoontlik is om al die name van al hierdie diere in een leeftyd 
op rekord te plaas. Julle moet ook verstaan dat dit selfs `n groter 
onmoontlikheid sal wees om elke individuele voël te beskrywe in 
ooreenstemming met sy spesie, al sy funksies, vorme en 
fatsoene, sowel as sy doel. Daarom sal ons slegs kortliks die 
eerste en grootste voël in die geveerde koninkryk van diere op 
Saturnus beskrywe. 
8. Die naam van dié voël is behor of ‘lugskip’. Julle kan glo dat 
indien hierdie voël op aarde was, dit meer spasie sou opgeneem 
het as die grootste passasierskip, sonder om eers die vlerkspan 
in ag te neem. Wanneer hierdie voël in vlug is, of wanneer sy 
vlerke uitgesprei is, volgens julle afmetings, sal die punte van die 
heel buitenste vliegvlerke `n goeie uur se afstand vanaf mekaar 
wees!* 
*3.75 km. 
Die penne van die vlugvere het `n groter diameter as die stam 
van die grootste eikeboom op aarde! En elk van die vere in die 
vlerke het ’n lengte vanaf die skag tot by die heel vêrste punt van 
die veer van ongeveer 4,800 voet. Hierdie voël het ook lang en 
sterk pote. Wanneer hy op die grond staan, is sy pote propor-
sioneel net so lank soos die van `n reier op aarde. Waarom het 
hierdie voël sulke disproporsionele lang bene? Omdat dit `n 
watervoël is en sy habitat daarom die seestrande is waar hy op 
vis lewe. Julle sal hom nooit op land sien nie – hy sal óf op die 
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water swem, óf laag oor die water vlieg; dit is waarom die 
Saturniete hom die ‘vlieënde skip’ noem. 
9. Is hierdie voël pragtig? Die antwoord is nee, dit is nie gepla 
met skoonheid nie. As julle vir julleself `n reier kan voorstel, maar 
op `n baie groter skaal, het julle ongeveer die vorm van ons 
vlieënde skip. Sy kleur is regdeur asgrys en somtyds donkerbruin. 
Sy bek kom ooreen met die van `n gans en sy kop is omtrent 
dieselfde, slegs proporsioneel groter. `n Vis in die waters op 
Saturnus so groot soos `n ten volle uitgegroeide haai op aarde, 
word met dieselfde gemak deur hierdie voël verslind as wat julle 
`n aarbei sou eet. Dit sal julle `n idee gee van die grootte en vorm 
van hierdie yslike voël. 
10. Sommige van julle sal vra: Is hierdie voël dalk op enige 
manier gevaarlik? Nee, glad nie! Die behor is baie vreesbevange 
en sal vlug wanneer hy deur `n mens genader word, selfs vir `n 
kind. Sy grootte is misleidend, omdat dit baie min te doen het met 
die voël se werklike krag. Slegs sy groot ellelange vere maak dat 
hy so groot lyk. As hy van sy vere ontneem word, sal hy nie eers 
soveel weeg as die swakste vrou op hierdie planeet nie. 
11. Nou het ons van een voël geleer, die grootste een op hierdie 
planeet. Hierdie voël is ook aansienlik verskillend by die 
verskillende oseane, met betrekking tot grootte, vorm en kleur. 
12. Die volgende voël in lyn en die eienaardigste op Saturnus, 
staan bekend as die ‘hemelse boodskapper’. Hierdie voël kom 
ooreen met `n wit duif op aarde wat sy vorm en kleur aanbetref, 
maar is 500 keer groter. Die Saturniete glo dat hierdie voël pal 
deur die lug vlieg, omdat niemand ’n ‘hemelse boodskapper’ al 
iewers op die grond gesien sit het nie. Die Saturniete is in een 
opsig reg. Omdat die ‘hemelse boodskapper’ nêrens op land rus 
nie, vlieg hy baie rustig, met tye baie hoog in die lug en met tye 
ook laag. Maar wanneer hy begin honger word, vlieg hy met `n 
groot spoed na die seestrande, waar hy in die mees afgeleë 
hoekies wegkruip en sy voedsel daar soek, wat bestaan uit `n 
soort vetterige wit kransmos 
13. Nadat die voël geëet en sy krag opgebou het, vlieg hy weer 
na die binneland tot ongelooflike hoogtes. Dit doen hy gewoonlik 
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vroeg in die oggend, net voor sonop en dit is ook een rede 
waarom sommige mense op Saturnus hom die ‘son boodskapper’ 
noem. 
14. Terwyl hy vlieg, sing hierdie voël die lieflikste liedere, in `n 
baie meer volmaakte manier as wat die nagtegaal op aarde dit 
kan doen. Dit is waarom hierdie voël ook die ‘vrolike 
oggendsanger’ genoem word, veral deur die Saturnus vroue. 
15. Alhoewel hierdie wit voël algemeen gesien en gehoor word in 
dele van die land wat naby die oseane geleë is, sal die mense 
stilstaan en hom dophou totdat hulle sig verloor in die vêrte. By 
tye word die Saturniete so deur hierdie voël aangegryp dat hulle 
goddelike ontsag aan hom sou wou verleen, indien die 
engelgeeste van hierdie planeet dit sou toegelaat het! 
16. Maar dit sal nie gebeur nie, want hierdie voël het `n ingebore 
instink. Daar is niks wat hulle meer vermy as die aanblik van `n 
mens nie. Indien `n persoon op Saturnus so `n voël onder oë kry, 
kan hy verseker wees daarvan dat hy spoedig die persoon se 
begeerte om hom te aanskou in die wiele sal ry. Dit is waarom 
hierdie voël plekke bewoon wat onbereikbaar is vir die aanblik 
van die Saturniete. 
17. Dit is veral noemenswaardig om te let op hierdie voël se 
somtydse ongelooflike vinnige vlug. Dit is ook nie maklik om `n 
korrekte konsep van sy spoed te vorm nie. Sodra hierdie voël `n 
sekere hoogte bereik het, vlieg hy gemaklik 1,000 geografies myl 
in `n uur!* Wanneer hierdie voël snags in vlug is, glinster hy 
regdeur met `n helderwit kleur. En omdat hy teen so `n hoë spoed 
vlieg, het hy byna die voorkoms van `n verskietende ster. Hy 
verkies om in die nag oorland te vlieg, wanneer dit `n groot 
skouspel word vir die Saturniete. Sommige Saturniete hou so van 
hierdie nagtelike verskynings, dat hulle in die areas waar hierdie 
voëls tuis is, op hulle rue gaan lê op `n koppie sonder bome om 
sodoende `n ongehinderde uitsig van so `n voël in vlug te hê! 
*Een geografies myl= 7.420 km.( Australiese myl= 7.586 km), 1,000 geografiese myl= 
7420 km 

18. Daar is een ander eienaardigheid: Wanneer twee of drie voëls 
in `n reguit lyn teen hierdie hoë snelhede vlieg, produseer hulle `n 
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suiwer klank wanneer hulle deur Saturnus se lug sny. Wanneer 
verskeie van hierdie voëls in dieselfde rigting deur die lug klief, 
produseer bykans elke voël ’n ander klank. Hierdie klanke vorm 
dikwels `n akkoord wat uitswel vanaf `n sagte noot (pianissimo) 
tot `n baie harde klank (fortissimo) en verdwyn weer in `n 
pianissimo, dieselfde as `n toon of akkoord op `n klavier. 
19. Dit is waarom hierdie voëls so `n buitengewone aantrek-
kingskrag vir die Saturniete het. Alhoewel die Saturniete baie lief 
is vir sang en veral harmonieuse klanke, is hulle nie baie 
musikaal nie. Hulle het die eenvoudigste en primitiefste musiek-
instrumente, maar hulle het baie beter sangstemme. Die vrouens 
sing gewoonlik die melodie en die mans slegs die akkoorde. 
Hierdie sangers vermaak hulle dikwels vir dae lank met een 
akkoord, as hulle gelukkig genoeg was om een te vind. Dit is 
egter baie moeilik vir hulle om `n ander goeie of harmonieuse 
akkoord te vind na `n onderbreking. Wat die Saturniete aanbetref, 
sal alle ander omstandighede op ’n klinkklare wyse aangebied 
word op die regte tyd. Omdat ons niks meer belangrik kan 
rapporteer oor ons hemelse boodskapper, die vrolike môresanger 
en sonvoël nie, gaan ons nou oor na `n ander geveerde inwoner 
van die lug. 
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Hoofstuk 21 
Die sangers bokant die riviere en mere 

Die meesters van die kuns van die fuga*’ 

Die noordelike sanger van die lug 

Die effektiefste musiek 

*Fuga – meerstemmige musiekstuk waarin een stem die hooftema aangee en om die 
beurt deur die ander stemme volgens reëls in die tema beantwoord word. 

1. Die voëlspesies wat ons nou gaan bespreek word genoem die 
‘sangers bokant die riviere en mere’. Hierdie voëls was al 
voorheen genoem, as gevolg van hul genotvolle sang. Ons sal 
egter so `n bietjie meer aandag aan hulle skenk en eerstens gaan 
kyk na hulle vorm. Hierdie voëls kom byna ooreen met die swane 
van die aarde, maar slegs 20 tot 30 keer groter. Die nek is in 
verhouding nie so lank nie, maar heelwat dikker. Die kop is ook in 
verhouding heelwat groter as die van die swaan. 
2. Hierdie voëls het baie buigbare larinks of stembande wat in 
kontak is met `n baie behendige tong en in verhouding tot die res 
van die liggaam het hulle baie groot elastiese longe met `n groot 
lug kapasiteit. Hulle is die ware musikante op hierdie planeet –
wat die musiek aanbetref, is hulle die kunstenaars. Hierdie voël 
herhaal nooit iets wat hy alreeds gesing het nie. Selfs al sing hy 
vir jare aaneen, sal hy nooit `n melodie herhaal wat hy alreeds 
gesing het nie! 
3. Dit is egter nie wat so verbasend is wat betref die musikale 
kuns van hierdie watersangers nie, maar wanneer verskeie van 
hierdie voëls vergader (wat gewoonlik gebeur, omdat hulle 
daarvan hou om in groepe te sing), sal julle nooit `n enkele 
disharmoniese akkoord hoor nie. Sou een van hierdie voëls begin 
sing, sal dit nie lank neem vir `n tweede, `n derde, `n vierde en so 
aan, om aan te sluit nie, maar dit sal nooit een en dieselfde 
melodie wees nie. Ten spyte hiervan sal elke voël sy eie 
besonderse melodie sing, maar en gelei deur sy baie sensitiewe 
gevoelens, sal die gesang van die ander voëls nooit in `n 
disharmoniese kontras wees nie, selfs al is daar dertig of meer 
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bymekaar. 
4. Die gesang van hierdie voëls sal `n fees vir die ore wees van 
elke vriend van die strengste en bekwaamste ‘fuga’. Nie net is 
daar `n deurlopende ontmoeting van nuwe idees nie, maar 
hierdie idees is gemoduleer en verander die fundamentele toon 
so skielik, dat selfs die grootste komponis op aarde nie in staat is 
om dit te bedink nie. En verbeel julle dat die suiwerste stemme 
hierby gevoeg word. Die stem van die beste sanger op aarde sal 
maar net ’n gegil wees in vergelyking hiermee. Dit sal julle `n idee 
gee watter genot hierdie voëls verteenwoordig vir die Saturniete, 
wie van geboorte af groot vriende van musiek is. Al wat Ek julle 
kan vertel is as dit moontlik was om slegs drie akkoorde van die 
keel van so ’n watersanger te hoor, sal alle musiek op aarde vir 
julle afstootlik wees vir die res van julle lewens. 
5. Hierdie watersangers is ook die rede waarom die Saturniete 
self nie baie geïnteresseerd is in die tema van musiek nie, 
alhoewel hulle groot vriende van musiek is. Hulle sê: “Wanneer 
vergelyk word met hierdie sangers, is ons kele niks anders as 
lomp hout nie. En die klanke wat ons kan voortbring, is so sleg in 
vergelyking hiermee dat jy nie daarna kan luister nie. En solank 
as wat die Groot Gees van Geeste ons toelaat om hierdie 
sangers te hê, het ons die manjifiekste musiek in oorvloed.” Die 
Saturniete wat op hierdie oewers van hierdie mere woon, beoefen 
hoegenaamd glad geen musiek nie, maar hulle wat verder weg 
woon van hierdie waters en hulle in die berge, doen dit wel. 
6. Kan hierdie voëls gevang en makgemaak word? Ja, dit kan 
gedoen word. Maar wanneer hierdie voëls in gevangenskap is, 
hou hulle op om te sing, selfs al is daar `n hele kudde. Maar 
sodra hulle losgelaat word en op die oppervlak van die water 
swem, begin die voëls weer te sing. 
7. Hierdie is die singende voëls wat vroeër genoem was. Iemand 
sal sekerlik wil weet of hierdie sangers tuis is in baie van die groot 
lande van hierdie planeet en of hulle habitat oorwegend in die 
suidelike, noordelike, oostelike of westelike dele is. Hierdie 
voëlspesie het hulle habitat op die grootste dele van die groot 
hoofland of kontinente. Maar in die lande self okkupeer hulle 
merendeels die suidelike streke. 
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8. Die noordelike gedeeltes het baie min van hierdie spesie, 
inteendeel maak ander spesies hul woning hier, wat op `n manier 
hierdie buitengewone groep sangers vervang. Hierdie noordelike 
sangers van die lug sing egter nie melodieë nie. Wanneer `n paar 
van hierdie voëls saamsing, klink dit soos die wind wat deur die 
snare van `n harp blaas en verwek dus so aanloklike klanke. In 
hierdie streke is dit raar dat hierdie swakker musikante `n 
harmonieuse akkoord kan opbring. Maar vir daardie Saturniete 
wat nie die voorreg het om die beter sangers te hoor nie, is die 
liedere van hierdie voëls heel verheffend. Selfs al sing hulle nie 
so pragtig nie, is hulle meer inheems. Wat hulle vorm aanbetref, 
is hulle by verre die pragtigste en manjifiekste voëlspesie op 
hierdie planeet. Ons sal hulle voorkoms in die volgende 
mededeling bespreek. Maar vir vandag sal dit genoeg wees. 
9. Hoe lyk hierdie noordelike sangers van die lug dan? Dit sal 
baie moeilik wees om `n behoorlike beskrywing aan julle te gee, 
want daar is geen voël op aarde wat met hulle ooreenkom nie. 
Ongeag sal ons probeer om aan julle `n idee te gee rakende die 
vorm van hierdie voël. Luister nou: 
10. Hierdie voël is so groot soos `n volgroeide bees op aarde. Sy 
liggaam is regdeur bedek met groengoud vere wat meer wolagtig 
is as glad. Die klein vere op die boonste rante van die vlerke, 
beginnende vanaf die liggaam na die einde van die vlerke, lyk 
soos gepoleerde goud waarop `n helder skitterende rooi 
karmynkleur aangewend is. Die buite vere van die vlerke is 
ligblou; waar die rante van hierdie vere soos dowwe goud lyk. Die 
penvere is `n skitterende wit wat in verskeie kleure vonkel soos `n 
goue perlemoenskulp op aarde. Die stert bestaan uit lang vere 
wat in twee dele verdeel is, soos die van `n swawel op aarde. 
Hierdie vere is nie met reguit donse bedek nie, maar met lang en 
vloeiende donse. Die vloeiende donse het kleure byna soos die 
donse van `n pou se stertvere. Op die vêrste punte hang `n ruie 
maanhaar van hierdie vloeiende donse, wat met tye 90 duim lank 
afhang van die vere. Maar dit is so lig dat die totale gewig, 
volgens julle afmetings, nie eers 9 gram weeg nie. Hierdie dons-
maanhare is multi gekleurd, sodat die kleure met elke beweging 
verander. 



117 

11. Die pote van hierdie voël is heeltemal wit en welgevorm, - 
hulle is nie soos die pote van die voëls op aarde nie. Die verskil is 
dat die pote van die aardse voëls gewoonlik kaal en baie dun is, 
terwyl die bene van die voëls op Saturnus, regdeur tot by die 
kloue, baie meer vleisagtig is en dit is bedek met die pragtigste 
veredos, wat presies so lyk soos die van die pensgedeelte, net `n 
bietjie ligter in kleur. Die sogenaamde klou aan die pote van die 
Saturniniese voëls het gewoonlik die vorm van die pote van `n 
welgeskape aap op aarde. Egter in hierdie geval het die voël `n 
poot wat soos `n regte menslike hand gevorm is, - behalwe dat 
die vingers tot by die gepunte naels bedek is met pragtige ligte 
vere. 
12. Dit is hoe hierdie voël lyk van sy liggaam tot by sy kop, waar 
die kop die mees besonderse deel is. Hoekom is dit so? Kyk, 
hierdie voël (glo dit of nie) het twee koppe, maar nie op dieselfde 
wyse as daardie aardse prente van die tweekoppige arend nie. 
Instede daarvan is hierdie twee koppe een bo-op die ander. `n 
Nek soos die van `n swaan met `n kop verreis vanuit die kroon 
van die laer kop. 
13. Die laer kop is redelik rond en het `n diameter vanaf die 
onderste gedeelte tot bo van ongeveer 2 voet en is 1½ voet wyd. 
Hierdie kop het `n vroulike, menslike gesig, byna soos die 
meerminne op aarde (wat natuurlik baie selde gesien word) en 
die bokant van die kop is bedek met die mooiste lang hare, wat 
oorgaan in `n donkerblou kleur. Vanaf die kroon van hierdie laer 
kop kom daar `n 30 duim lang nek uit met `n tweede kop wat in `n 
mate lyk soos die kop van `n swaan op aarde en wat hierdie voël 
op dieselfde manier dien as wat die slurp die olifant dien. 
14. Die voël neem geen voeding op deur die tweede kop nie, 
want hierdie nek het geen keel nie. Ten spyte daarvan het hierdie 
kop wel twee oë en aangesien die nek baie buigbaar is, kan 
hierdie voël oral sien met die oë van die boonste kop, maar kan 
nie sien met die oë van die laer kop nie. Aangesien die oë in die 
boonste kop baie skerp is, laat dit die voël toe om alles te 
onderskei tot op die vêrste afstande. Die gesig van die laer kop is 
nie naak nie, maar is ook bedek met baie klein bleekrooi vere. 
Slegs die lippe en die opening van die redelike plat neus is kaal, 
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die res is geveerd. Die oë van die laer kop is groot en ligblou en 
nader aan die voorkop gaan die tweede nek oor in `n 
verblindende wit kleur. Die nek van die boonste kop is ligpers, 
waar die kop heeltemal vuurrooi is. Die snawel is blouwit met `n 
baie sterk greep en goed toegerus om stewig aan voorwerpe vas 
te klou. 
15. Hoe neem hierdie voël sy voeding op en hoe drink hy dit? Dit 
word op `n baie eenvoudige manier gedoen. Hy verwyder die 
vrugte van die boom met sy boonste kop en hou dit voor die bek 
van die laer kop, wat met sy skerp tande, soos die monde van 
ape op aarde, deur die vrug byt en dit dan verorber. Wanneer 
hierdie voël wil drink, gebruik hy sy boonste kop soos `n 
drinkglas. Hy skep die water met sy boonste kop op en hou dit in 
die groot holte van die boonste kop en laat sak dit na die laer kop 
en die laer kop drink dan so die water vanuit die boonste kop. 
16. Dit was ons tweede sanger, maar ietwat onvolmaak, want hy 
kan slegs een toonhoogte sing. Maar hierdie toon is pragtig en 
melodieus. Dit sal die mense op aarde meer beïndruk as `n 
volledige orkes. 
17. En julle kan my glo wanneer Ek sê dat die musiek in die 
hemel, wanneer dit die aangenaamste is, nie bestaan uit `n 
konflik van baie klanke nie, maar is in plaas daarvan slegs een 
enkele toon. Hierdie musiek is die gevoelvolste en effektiefste. 
Bewys dit aan julleself. Wat verkies julle:?`n Enkele helder, 
pragtige noot van `n manlike of vroulike sanger, of `n deur-
dringende akkoord wat deur `n musiekinstrument gemaak is. 
Wanneer iemand `n uitstaande helder en melodieuse stem het, 
sal dit nie `n jammerte wees wanneer so `n stem oordonder word 
deur ander klanke nie? Daarom is dit nie `n kwessie van die 
veelsoortigheid van klanke nie, maar dit is die kwaliteit van die 
individuele toon wat daardie hartverskeurende effek van musiek 
het. `n Perfekte toon is op sigself alreeds die suiwerste harmonie, 
aangesien `n toon nie individueel self tot `n waarneembare of 
hoorbare manifestasie kom nie, in plaas daarvan, wanneer die 
fundamentele toon tot lewe kom, bestaan daar alreeds binne 
hierdie toon die korresponderende tone wat afgelei word van die 
fundamentele tone in die korrekte verhoudings, byna soos die 
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klank van `n suiwer klok. 
18. Dit is hoe julle vir julleself moet indink hoe die toon van 
hierdie Saturniniese sanger moet wees, maar in `n taamlike lae 
oktaaf, soos byvoorbeeld die G, A en B wat op aarde bekend-
staan as die groot oktaaf. Dit sal julle `n idee gee van die sang 
van hierdie voël. Wanneer hierdie voël sing, begin dit met 
pianissimo (sagte noot), so kragtig as moontlik en hy verhoog die 
toon sonder om in die geringste graad af te wyk, of met ander 
woorde, sonder om die toon te verhoog of te verlaag, tot so `n 
desibel vlak asof julle direk langs `n klok staan wat gelui word. 
Die voël hou hierdie desibel vlak vir `n paar sekondes. Dan laat 
hy dit geleidelik verdof totdat julle dit nie meer kan hoor nie. Sou 
daar dan nou twee, drie of selfs vier van hierdie voëls tesame 
wees en as hulle toevallig goeie harmonieuse stemme het, gee 
dit `n verbasingwekkende wonderlike melodieuse akkoord, wat so 
geniet word deur die Saturniete. 
19. Daar is egter nie `n verandering in die akkoord nie; met ander 
woorde, een en dieselfde akkoord bly oor. Al kan selfs hierdie 
musiek nie op enige wyse kompeteer met die musiek van ons 
welbekende hoofsangers op Saturnus nie, mis hierdie 
eenvoudige musiek nooit sy doel nie. Sou daar miskien twee 
Saturniete haaks wees met mekaar, wat op hierdie planeet maar 
selde gebeur, sal al wees wat nodig is, is om na hierdie 
eenvoudige gesang te luister en binne `n kort tyd word hierdie 
twee bittere vyande die grootste vredeliewende vriende. Dit is 
waarom hierdie voëls ook dikwels ‘die vredemakers’ genoem 
word. 
20. Hierdie voëls kan ook makgemaak word en ook na plekke 
gebring word soos die poue op aarde en word beskou as 
ornamentele voëls. Hierdie makgemaakte voëls het sterker 
stemme, maar hul toon is ietwat growwer, terwyl dieselfde spesie 
in die natuur `n hoër, suiwerder klank produseer. Die makge-
maakte spesies word somtyds na die suidelike streke geneem as 
`n rariteit, maar verloor daar hulle stemme as gevolg van `n 
verskil in die voeding wat hulle kry. Hulle word treurig en siek en 
sterf gewoonlik vinnig. Dit is waarom die noordelike mense nie 
graag afstand doen van hierdie voëls nie, as gevolg van hul 
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gehegtheid aan hulle. 
21. Die vroulike spesie baar haar kleintjies lewendig en voed 
hulle met baie vol borste wat onder die nek van die onderste kop 
sit, byna soos `n menslike vroulike wese; behalwe dat die borste 
van hierdie voël nie naak is nie, maar bedek is met ligte vere. 
22. Nou weet julle alles wat julle moet weet aangaande hierdie 
voël. Hierna sal ons gaan kyk na sommige van die makgemaakte 
voëls en vervolgens sal ons ook kyk na die landdiere en daarna 
sal ons die Saturniete bespreek. 
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Hoofstuk 22 
Die huishen 

Die goue sfeer 

Die reuse gans 

Die geaardheid en voordele van hierdie makgemaakte voëls 

1. Net soos op aarde, is die hen die gunsteling onder al die 
makgemaakte pluimvee op Saturnus. Die Saturniniese hen lyk 
egter heeltemal anders as die aardse hen. Op aarde sal julle 
verskeie tipes en spesies van hierdie soort pluimvee in die 
verskillende lande en streke van die wêreld vind en dit is ook die 
geval op Saturnus. Maar daar is `n voël wat dieselfde is waar julle 
ookal is en wat ook oral bekendstaan as die hen. 
2. Hoe lyk hierdie hen? Dit is ten minste `n honderd keer groter 
as `n hen op aarde. Al die henne het dieselfde kleur. Die vlerke is 
helderblou, terwyl die rug heeltemal wit is en oorgaan na 
helderrooi by die stert. Die pensgedeelte het die kleur van 
perlemoen, die pote is ligrooi en die nek is liggroen vanaf die kop 
tot by die pote, sodat die grootste deel van die liggaam agter die 
pote verbysteek. 
3. Hoe lyk die hen ten opsigte van haar vorm? Hier sal ons ’n 
bietjie probleme hê om `n behoorlike beeld aan julle te gee, 
aangesien daar op die hele aarde geen enkele voël bestaan 
waarmee ons hierdie hen kan vergelyk nie. Daarom het ons geen 
keuse om van die atipiese (onreëlmatigheid) gebruik te maak nie. 
As dit bekend is aan julle, sal julle geen probleme hê om die 
volledige voël te bedink nie. 
4. Die kop van die hen is baie groot, groter in verhouding tot die 
liggaam as wat die kop van `n groot naguil tot sy liggaam is. Aan 
beide kante van die kop is daar twee wit ore, gevorm soos die ore 
van `n olifant, maar hulle hang nie ondertoe nie. Aan die voorkant 
van hierdie ore is daar in verhouding twee groot skerp oë wat 
uitmekaar gehou word deur `n donkergroen geveerde kam. `n 
Klein entjie onderkant die oë is `n sterk, ietwat stomp grys bek, 
waaruit, tussen die twee neusgate `n tipe bloedrooi slurp hang, 
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net soos in die geval van die Indiese henne (kalkoene), maar 
hierdie voël hou haar slurp meer onder `n tipe self gewilde 
beheer. Die kop is aan die liggaam verbind met `n redelike lang, 
maar relatiewe dik nek. 
5. Sonder die vlerke en bene het die liggaam ’n totale 
ovaalvormige vorm. Die vlerke is in verhouding redelik kort en in 
plaas van vlerkvere, is daar slegs lang veerpenne wat met donse 
oorgetrek is. Die deel van die vlerk wat egter na die kop gedraai 
is, met ander woorde, die boonste deel van die vlerk, is 
deurgaans bedek met hierdie tipe vere, wat dieselfde is as die 
van die volstruis op aarde. 
6. As gevolg van die kort struktuur van die vlerke, is hierdie voëls 
nie baie vaardig as dit by vlieg kom nie. As gevolg van hulle baie 
lang sterk bene, het hulle die vermoë om baie vinnig te hardloop 
en dit kos die Saturniete nogal redelike inspanning om so `n voël 
te vang. Daarom, as `n persoon so `n voël wil vang, wend hy te 
alle tye sy ferm wilskrag aan. Hierdie wilskrag sal ter gelegener 
tyd meer in detail bespreek word. Die stert van hierdie voël is 
soos `n wiel, maar nie soos die van die kalkoen nie, maar soos 
die poue, alhoewel hierdie stert verhoudingsgewys groter en 
meer kompak is. 
7. Julle sal `n redelike goeie idee van die voorkoms van hierdie 
voël hê, indien julle al hierdie inligting wat aan julle gegee was, in 
die regte volgorde kan rangskik. Die enigste ding wat nog gedoen 
moet word, is, om by die kleure van die vere, `n metaalagtige 
glans by te voeg en dit sal vir julle ’n behoorlike prentjie van 
hierdie voël gee. 
8. Die mannetjie verskil slegs in grootte van die vroulike en 
somtyds in sy irriterende klinkende gesang, waar die hen slegs 
baie kort afgestompte klanke maak, wat ook nie aangenaam is 
om na te luister nie. Die Saturniete kwoteer die volgende spreek-
woord wanneer hulle iemand hoor wat nie kan sing nie: “Stop jou 
gesing, jy het `n stem slegter as die van `n hen!” 
9. Wat se voordeel kry die Saturniete uit hierdie dier? Baie 
dieselfde as wat die mense op aarde van hulle hoenders kry. 
Hierdie henne lê baie, uiters groot eiers. Die Saturniete drink die 
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inhoud rou en ook dadelik, omdat dit die manier is waarop dit die 
beste smaak. Die inhoud van hierdie eiers is baie soet, net soos 
die melk van `n koei op aarde en baie beter as die melk van die 
groot makgemaakte koeie op Saturnus. Die dop van hierdie eier 
is so stewig dat die Saturniete die dunner ent baie reguit afsny. 
Dit word dan deur die Saturniete as `n stuk drinkgereedskap 
gebruik, maar slegs vir hulle eksotiese sappe waarvan hulle sê 
dat dit slegs druppel vir druppel gedrink moet word, alhoewel 
hierdie eierdop, wanneer leeg, baie maklik 5 emmers* vloeistof 
kan hou. 
*Een emmer = 56.6 liter ‐ Oostenrykse standaard. 

10. Die Saturniete bou `n lewende hoenderhok vir hierdie makge-
maakte hoenders, - hulle plant die Breëboom, ook bekend as die 
Muurboom, wat ovaalvormig is en wat gewoonlik `n area van ½ 
vierkante geografiese myl dek. In hierdie redelike groot hoender-
hok word allerhande soorte plante en grasse geplant en soms 
word die welbekende Reënbome ook geplant. Die ryk Saturniete 
hou gewoonlik `n paar duisend van hierdie hoenders in so `n 
hoenderhok aan, want hulle verteenwoordig `n groot deel van die 
rykdom van die eienaar. Hierdie voëls is slegs onder mekaar 
aanpasbaar en verdra geen ander diere in hulle nabyheid nie en 
dit is waarom hierdie hoenderhokke slegs vir hierdie hoender-
soort gebou word en vêr weg van die hoofgeboue. Julle kan 
verstaan waarom dit gedoen word, as julle sal onthou hoe 
onaangenaam die gesingery van hierdie voëls is. 
11. Behalwe hierdie voël, is daar nog `n aantal ander spesies wat 
ook aan hierdie huishoender kategorie behoort, maar wat nie so 
nuttig is soos hierdie henne nie. Die vleis word geëet en die vere 
word gebruik vir beddens vir dieselfde doel as hier op aarde. Baie 
min van die huishen word gebruik, want hulle is meestal vir 
vermaak en verfraaiing. Baie ryk Saturniete het talle verskillende 
spesies mak voëls naby aan hulle woonplekke, waar ander slegs 
die henne aanhou. Wat die oorblywende mak voëls aanbetref, sal 
ons net in die verbygaan `n paar aanraak. 
12. Een van hierdie voëls is die ‘goue sfeer’. Die mense hou 
daarvan om hierdie voël aan te hou, as gevolg van die intense 
glans van sy vere, want dit is die hoofaantrekkingskrag of 
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skoonheid van al hulle voëls. Hierdie voël het die voorkoms van 
`n bal met `n diameter van ten minste 72 voet. Verbeel julle onder 
hierdie voël twee sterk pilaaragtige bene met tone wat diagonaal 
uitsteek. Dit beskryf eintlik die volledige vorm van die voël, maar 
dit moet verstaan word dat hierdie voël hierdie vorm aanneem 
wanneer sy vlerke toegevou is. 
13. Die goue sfeer het feitelik geen kop nie. Aan die voorkant het 
hy `n wye, maar baie kort donkerrooi snawel wat skaars 15 duim 
lank en 120 duim breed is. Bokant die snawel is daar twee ovaal 
oë waarvan die lengte meer as 6 voet en die wydte 4½ voet is. 
Die kleur van die vere is `n volkome goudgeel. Die bene begin 
met `n groenerige kleur en smelt weg in `n uiteindelike rooierige 
kleur. Die totale verekleed van die liggaam, sowel as dié van die 
vlerke, het dieselfde lengte en is heeltemal plat, sonder die sagte 
sekondêre donse en het die glans van `n fyn gepoleerde goue 
oppervlak. Die Saturniete kan bedags skaars na hierdie voëls 
kyk, omdat hulle die voorkoms het van ’n bewegende goud-
geplateerde toring bal. 
14. Wanneer hierdie voël sterf, word niks behalwe die vel gebruik 
nie. Die Saturniete is baie bekwaam in die afslag van hierdie dier. 
Op feestelike geleenthede dien die velle en vere die vrouens as 
skouermantels. Dit lyk baie goed en duursaam oor die skouer en 
die volronde arms van hierdie dames. Die eiers van hierdie voëls 
word gewoonlik vir broeidoeleindes gehou, maar gewoonlik is 
daar uit twintig eiers skaars een wat `n lewende vrug voortbring. 
15. Dit is die belangrikste feite rakende hierdie wonderlike voël. 
Daar is ook `n ander een wat heel dikwels op Saturnus gevind 
word. Hierdie voël se liggaamsvorm is soos die van `n reuse 
gans. Dit is egter nie sy interessantste kenmerk nie, dit behoort 
aan die buitengewone lang nek, wat, gemeet vanaf die liggaam, 
dikwels ’n lengte van 180 tot 240 voet het. Die kleur van die 
liggaam is blougrys en die bene is pikswart, wat baie raar is op 
hierdie planeet. Die kleur van die nek is vermiljoen (rooi), maar 
nie glansloos nie, maar het inteendeel ’n baie sterk metaalagtige 
skynsel. Die kop lyk soos die kop van `n gans op aarde, maar 
natuurlik in verhouding tot die res van die liggaam. Die liggaam 
van hierdie voël is ongeveer drie keer die grote van `n olifant op 
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aarde. Die stert lyk nie soos die stert van `n voël nie, in stede 
daarvan swaai daar `n soort perdestert aan die agterkant en die 
hare bereik `n lengte van 30 voet. Wat die bene aanbetref, is hul 
lengte in verhouding met die res van die liggaam, maar is ietwat 
aan die lang kant en so sterk soos `n boom. 
16. Dit is die kenmerke van hierdie voël. Waarom word hierdie 
voël aangehou? Soos voorheen genoem, - gewoonlik vir die 
liefde van prag! Andersins het hierdie voël niks wat deur die 
Saturniete gebruik kan word nie. Af en toe word die hare van die 
stert bymekaargemaak en toue en lyne word daarvan gemaak; 
alhoewel dit nie te sterk is nie. Die vere word gladnie gebruik nie. 
17. Hierdie voël word slegs aangehou deur daardie inwoners op 
Saturnus wat op die oewers en strande van die riviere en mere 
woon. Omdat hierdie voël `n watervoël is, voed hy meestal op die 
wurms in die water. Dit is waarom hierdie dier so `n lang nek het, 
waarmee hy baie gemaklik die bodem kan bereik waar hy sy 
voeding vind. Die verskil tussen die manlike en vroulike van 
hierdie spesie toon homself in die weelderigheid van die stert. 
18. Hierdie voël lê haar eiers in die water en laat hulle vir `n 
rukkie daar dryf, totdat haar instink haar vertel dat hulle heeltemal 
afgekoel het. Dan sprei sy haar vlerke uit oor een of meer van die 
eiers en swem daarmee na `n stil plek. Sy hou goeie wag oor 
hulle en hulle broei spoedig vanself uit. 
19. Wanneer hierdie voël haar eiers beskerm, is dit nie raadsaam 
om naby aan haar te kom nie, omdat sy bliksemsnel enige 
indringer aanval met haar lang nek en sy gee hom `n hou met 
haar ferm bek, sodat geen indringer ooit weer sal probeer om 
hierdie watervoël te steur terwyl sy besig is met hierdie belangrike 
taak nie. 
20. Hierdie is die belangrikste en gedenkwaardigste feite en van 
die spesies van die geveerde inwoners van hierdie planeet. Julle 
kan dit goed vir julself indink dat buiten die spesies wat ons 
bespreek het, daar nog duisende ander is in die verskillende 
lande en kontinente op Saturnus in die mees veelsoortige 
variëteite. Nou sal ons onsself wend na die makgemaakte en 
wilde landdiere. 
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Hoofstuk 23 
Die grootste en belangrikste landdier, die Mud 

Die onderrig van die wyses aangaande die Mud 

Die doel van sy skepping 

1. As gevolg van die vele spesies en soorte landdiere, sal ons 
slegs aan hulle, wat veral opmerklik is en wat ook nie elders 
bestaan as net hier op hierdie planeet nie, ’n nadere kykie gee. 
2. Die grootste lewende landdier op Saturnus is die Mud. Hy word 
slegs op uiters min kontinente gevind. As julle hulle almal 
bymekaar tel, sal julle nie meer as 10,000 van hierdie diere op die 
hele groot planeet vind nie. Die lande waar hulle gevind word, is 
maar yl bevolk. As gevolg van die Mud se besondere grootte en 
enorme gulsigheid is daar nie baie voedsel vir ’n ander skepsel 
oor nie. Ook het die Saturniete nie die moed om teen hierdie 
reuse dier te baklei nie. Hulle gee sonder aarseling die land op 
wat deur hierdie diere geokkupeer word en dan noem hulle die 
land; ‘die onbewoonbare Mudland.’ Hierdie dier bestaan nie op 
die hoofkontinente nie. Maar Noord en Suid van hierdie 
kontinente is daar ander groot eilande en hierdie eilande word 
merendeels gelos vir allerhande soorte van daardie spesies en 
ander diere. Maar nie een van die lande word so erg vermy as 
daardie lande wat as Mudland bekendstaan nie. 
3. Hoe lyk hierdie dier. Bestaan daar `n soortgelyke dier op die 
aarde. Ja, daar is `n soortgelyke dier op aarde, maar hierdie dier 
speel `n baie meer ondergeskikte rol, terwyl dit op Saturnus die 
vernaamste en verskriklikste posisie in alle opsigte inneem. Dit is 
ten opsigte van sy reuse grootte, sowel as sy wreedheid en 
gulsigheid. 
4. Watter aardse dier kom ooreen met hierdie skepsel? Dit is een 
wat baie welbekend is aan julle; dit is die vark. Maar wat die 
grootte aanbetref, sal die vark op aarde skaars groot genoeg 
wees vir `n parasiet in vergelyking daarmee. Selfs hierdie reus-
agtige Saturniete voel niks groter as klein, klein dwergies teenoor 
sulke reusediere nie. Ek sê vir julle, as `n Mud agter `n hoë Alpe 
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berg staan, byvoorbeeld die Chor Alpe*, sal julle julle nekke moet 
rek om die toppunt van sy rug te kan sien. 
*2,000 meter hoog 

5. Hierdie enorme groot dier is net so vraatsugtig soos julle klein 
varke, aangesien hy nie puntenerig is in dit wat hy vreet nie; hy 
eet wat ookal voor hom kom; al is dit gras of sekere bome, of 
ander dierspesies, mense sowel as waterdiere – hy eet hulle 
almal met dieselfde gulsigheid. 
6. Aangesien hierdie dier krag volgens sy grootte het, sal dit 
nutteloos wees om in enige geveg met hom betrokke te raak. 
Sekere dapper Saturniete het `n poging aangewend en met lang 
skerpgemaakte penne, wat hulle gemonteer het op 600 voet lang 
stokke, om sulke diere in toom te hou en het hulle ook hulle volle 
wilskrag daarvoor gebruik. Ten spyte daarvan het hulle baie erg 
seergekry. Die Mud was op verskillende plekke gewond en as 
gevolg van die pyn, veroorsaak deur die wonde, het hy baie 
woedend en veglustig geword en hardloop hy na `n wye rivier om 
sy wonde af te koel. Sodra die pyn so bietjie verlig was, het die 
Mud opgestaan en skep ’n enorme hoeveelheid water, sowel as 
sommige groot klippe uit die rivierbed en spoeg dit terug op sy 
vervolgers, wat onder die indruk was dat hulle die dier nou oorwin 
het. Hulle was almal erg beseer en slegs `n paar het dit tot by die 
huis gemaak. Sommige van hulle wat doodgemaak is deur 
hierdie dier, was deur `n paar happe opgevreet, sodra die dier 
hulle op land bereik het. 
7. Om julle `n idee te gee hoe groot die Mud se mond is, sal Ek 
julle `n voorbeeld gee. Indien daar neute was wat groter sou 
wees as julle Schossberg* sou so `n neut nie te groot wees vir 
één tand van hierdie dier om dit maklik met een byt te kraak nie. 
As die Mud sy mond sou vul met water en klippe en die inhoud 
uitspoeg vanaf die hoogste deel van Styria na die laer deel, sal 
die hele streek oorstroom word en die golwe sal hoër reik as die 
hoogste toringspitse van julle stad Graz. 
*`n Berg in Graz – 475 meters hoog. 

8. Indien julle hierdie inligting in ag neem, sal dit julle vraag 
beantwoord waarom die Saturniete nie weer `n onderonsie met 
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so `n dier wil hê nie. Dit is ook waarom die Saturniete slegs drie 
keer, sedert oertye, probeer het en al drie pogings het misluk. En 
nou het hulle hierdie pogings laat staan! Hulle sages gee die 
volgende advies: 
9. “ `n Mens is tot baie dinge in staat met sy krag, maar hy kan 
nie die mane beheer nie, die groot skitterende Ring, die strome, 
die storms op die oseaan, die reuse- vis en die Mud. Daarom 
moet hy sy krag gebruik waar dit effektief kan wees. Hy moet nie 
probeer om superieure dinge met sy beperkte krag te beheer 
nie.” 
10. En hier is nog ander advies of lering vanuit die sages wat as 
volg lui: “Luister! Die Groot Gees het ons `n pragtige wêreld 
gegee om op te leef; ons weet nie waar dit begin het en waar dit 
sal eindig nie. In die land waar ons gebore is, weet ons van die 
dinge in die water, op land en in die lug en ons weet en het te alle 
tye ervaar dat hulle ondergeskik is aan ons kragte. As dit die 
Groot Gees se bedoeling was dat die Mud vir ons bedoel was, 
dan sou hy ook aan ons kragte onderworpe gewees het. Maar 
ons weet dat hy met die grootste gemak ’n bespotting van ons 
kragte gemaak het toe ons gepoog het om hom onderdanig te 
maak aan ons wilskrag. Daarom is dit helder en duidelik soos die 
son wat daagliks skyn, dat die Groot Gees ander kragte aan-
gestel het, buiten ons eie, wat nie ons kragte wil dien nie en ons 
sal nie daardie kragte ons bediendes maak nie. Dit is waarom 
ons binne die grense van ons kragte sal bly, aangesien dit so vir 
ons bepaal is en laat ander groot kragte werk waar die Groot 
Gees hulle geplaas het. Dit behoort vir julle van geen belang te 
wees wat die groot Ring en die mane bokant ons is nie! En ons 
moet nooit, nie nou en ook nie in die toekoms ons voete op 
Mudland plaas nie!” 
11. As julle vir `n kort rukkie hierdie woorde van wysheid bedink, 
sal die doel van hierdie dier se enorme grootte en geweldige krag 
moontlik vir julle duidelik word. Dit sal geen doel dien om hierdie 
dier se vorm verder aan julle te verduidelik nie. Dit word aan die 
verbeelding van die individu oorgelaat om, so goed as wat hy 
kan, `n idee te vorm van hierdie besonderse dier. 
12. Hou die Saturniete hierdie dier met tye dop? Dit gebeur baie 
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min. Dit gebeur slegs per geleentheid op `n lang reis ter see, of 
wanneer hy gesien word aan die voet gebergtes van die hoof 
kontinent waar so `n Mudland nie te vêr weg is nie. Dit is nie aan 
te beveel om naby die strande van `n Mudland te kom nie. As so 
`n dier enigiets gewaar wat op die water dryf, vanuit sy uitkykpunt 
op land, sal hy met reuse treë die oseaan betree en as die 
oseaan nie te diep is nie, sal hy met net `n paar treë, suksesvol 
wees om wat ookal op die water dryf, te vang en dit in sy yslike 
bek te sit. 
13. Iets wat veral skrikwekkend en afskuwelik is, is die gegrom 
van hierdie dier. Waarlik, julle het geen idee hoe afskuwelik dit is 
nie. Ek kan julle soveel vertel: As hierdie dier sovêr weg in 
Hongarye was as wat hy kan en hy rig sy mond in die rigting van 
Styria in Oostenryk en grom `n paar keer, sal nie net die grond in 
Styria bewe nie, maar ook baie verder. Nie net sal elke gebou in 
Styria platgevee word deur hierdie tipe aardbewing nie, maar ook 
die los bergtoppe van die naburige Alpe sal tuimel. Hierdie 
beskrywing sal julle `n antwoord gee waarom die Saturniete nie 
die grootste vriende van hierdie ‘bewegende lied’ van hierdie dier 
is nie. 
14. Hierdie dier het baie fyn ingestelde sintuie, ten spyte van sy 
enorme grootte. Sy gehoor en reukvermoë is uitsonderlik fyn. Dit 
is waarom hy iets geskik vir sy pens kan bespeur, al is dit hoe vêr 
op die water. Hierdie vark is by verre nie so vuil soos `n vark op 
aarde nie. Veral waar dit kom by die ontlasting, oortref die Mud 
ongeveer alle ander diere wat julle op aarde ken in higiëne. 
Voordat hy ontslae raak van sy liggaamlike uitskot, grawe hy eers 
`n baie diep gat in die grond wat, volgens julle mate, `n omtrek 
het van `n uur se reis en wat ongeveer 600 voet diep is. Nadat so 
`n gat gegrawe is, raak die Mud ontslae van sy uitskot in hierdie 
gat en gooi dit weer dadelik toe met dieselfde grond wat hy 
uitgegrawe het. Dit is hoe hierdie dier die land wat hy beset 
skoonhou en terselfdertyd bemes vir die groei van gras wat 
daarop volg, wat in hierdie Mudlande by verre digter en groter is 
as die mees digbegroeide woude op aarde. 
15. Wat nog beantwoord moet word is dit: Wat is die doel van so 
`n kolossale dier op hierdie of enige ander planeet? Die antwoord 
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was gegee tydens die beskrywing van die reuse vis. Soos wat 
hierdie vis die oorgang van die waterdiere na die lugdiere 
verteenwoordig, is die Mud ook so `n dier. Hy vorm die oorgang 
van alle vlakke van diere en plantegroei na die meer veredelde 
dierspesies wat nader aan die mens is. Nou weet julle alles wat 
daar te wete is oor hierdie dier. In die volgende paar hoofstukke 
sal ons ons oorsig verbreed oor die landdiere, maar met groter 
doelmatigheid. 
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Hoofstuk 24 
Die Saturniniese olifant – Sisterkihi 

Sy struktuur en gewoontes 

Die jag van hierdie dier en die doel van sy skepping 

1. Die dier wat ons nou sal beskryf word die Sisterkihi genoem. In 
watter orde is hy op Saturnus? Hierdie dier is die werklike olifant 
van hierdie hemelliggaam. Ten spyte daarvan is hy vêr agter die 
Mud in elke opsig. In grootte is die Mud meer as `n honderd keer 
groter as die Sisterkihi en hy kom ook glad nie ooreen met die 
Mud nie. Die Sisterkihi kom grootliks ooreen met die olifant op 
aarde, maar nie so baie soos die ander diere waaroor ons sal 
praat nie. 
2. Hoe lyk hierdie dier? Hy het vier enorme sterk bene, soortgelyk 
aan die van die olifant op aarde, maar verhoudingsgewys tot sy 
grootte. Die bene is nie soos die van `n olifant gestruktureer nie, 
maar meer soos die van `n beer met sterk kloue. Sy liggaam is 
buitengewoon lywig, in so `n mate dat wanneer die Sisterkihi ten 
volle uitgegroei is, dan meet hy 420 tot 480 voet vanaf die 
buikarea tot by die rugstring. Sy stert is in verhouding so lank 
soos die stert van `n leeu. Aan die einde van die stert is `n uitson-
derlike sterk ruie haarklos waarvan die lengte van die hare 
enigiets is vanaf 36 tot 60 voet lank. Hierdie dier het 
verhoudingsgewys `n baie lang, maar massiewe nek, met `n kam 
wat strek tot by die gebied van die voorste voete, bestaande uit `n 
baie sterk harige maanhaar. 
3. Die kop is soortgelyk aan die van `n perd; in verhouding is sy 
voorhoof baie wyer. Bokant die voorhoof, tussen die twee ore, is 
daar `n groot buigbare slurp wat tot 240 voet kan rek, waar dit 
andersins kan krimp tot een derde van sy volle lengte. Die slurp 
het `n ongelooflike hefkrag en daarmee kan hy baie groot bome 
ontwortel. 
4. Deur middel van hierdie slurp skeur die dier takke van die 
bome af en verorber dit met vrugte en al, veral as hy baie honger 
is. Die kleur van die Sisterkihi is liggrys terwyl sy slurp donkergrys 
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is. Sy nek maanhare is skitterend blou en die klos is liggrys. Sy 
oë is `n diep donkerbruin. Hierdie dier het `n afgrond van `n bek 
met uiters sterk wit tande. Aan die agterkant van sy bek het hy 
uitermatige sterk bene wat hy gebruik om sy voedsel te vergruis; 
dit is nie tande nie, maar werklike bene van die boonste en 
onderste kakebene wat prominent uitsteek. Met hierdie bene wat 
uitsteek kan hierdie dier selfs baie harde klippe met gemak 
vergruis, sowel as dik stompe en takke, totdat dit `n pappery in sy 
bek word. 
5. Hierdie dier is eintlik `n herbivoor (plantetend), maar as hy baie 
honger is, sal hy diere eet en nie eers mense sal veilig wees nie. 
Dit is een van die redes waarom die Saturniete glad nie lief is vir 
hierdie dier nie. Maar waar die Saturniete hierdie dier ookal mag 
vind, het hulle die vermoë om hom te hanteer, al is dit `n groot en 
gevaarlike struikelblok vir hulle. 
6. Hoe jag die Saturniete die Sisterkihi? Hulle kan hom nie 
alleenlik deur krag jag nie, want hierdie dier het net in sy slurp, 
die krag van ’n 1,000 van die sterkste Saturniete. Daarom kies 
die Saturniete listigheid as hul bondgenoot. Hierdie dier se habitat 
is gewoonlik die groot woude van die welbekende Piramidebome 
en hy veroorsaak groot skade aan hierdie bome deur die takke af 
te skeur so vêr as wat sy slurp kan bykom. 
7. Wanneer die Saturniete in enige van hierdie lande agterkom 
dat van hierdie reuse bome sonder takke is, (en terloops, hierdie 
bome is inheems in byna elke land op Saturnus), dan beteken dit 
dat een of meer van hierdie diere in die woud teenwoordig is. Wat 
sal die Saturniet nou doen in hierdie situasie? Toegerus met 
fakkels, omsingel hulle hierdie woud en steek dit al in die rondte 
aan die brand. Daar is niks wat hierdie diere meer vrees as vuur 
en rook nie en spoedig vlug hulle uit die woud en soek oral vir `n 
uitvlug plek of opening waar die vuur nog nie heen versprei het 
nie. Maar waar daar ookal so `n opening is, maak die Saturniete 
seker dit lei na `n wye rivier, `n meer of selfs die oseaan. 
Wanneer die Sisterkihi dan so `n opening vind, sal hy die water 
binnegaan. 
8. Sodra hy die water binnegaan, word hy lomp en onhandig en 
hou hy sy andersins aktiewe slurp regop in die lug. Die Saturniete 
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forseer nou hierdie dier dieper en dieper die water in deur hom te 
agtervolg met hulle bote en fakkels, vasgebind aan lang pale. 
Sodra die dier die diepte bereik het waar slegs sy kop bokant die 
water is, kap hulle haastig die formidabele slurp af met groot 
vlymskerp byle. Sodra hierdie dier sy slurp verloor, verloor hy ook 
sy lewe. Hy verdrink, begin verrot en sy vleis word voedsel vir 
baie honger diere in die water. 
9. Wat gebeur nou as so `n woud om die een of ander rede nie 
aan enige water met genoegsame diepte grens nie? Dan word so 
`n operasie baie gevaarliker en bedenklik. As die vuur behoorlik 
van alle kante versprei en so `n dier of diere word verras in die 
middel van ’n brandende woud en nêrens `n uitgang kan vind nie, 
sal hulle versmoor in ’n tierende waansin. As die vuur regtig erg 
is, sal hulle ook verbrand, maar as die vuur nie behoorlik vlam 
gevat het nie, sal hulle met groot felheid na `n area storm waar 
daar minder vuur is. 
10. Bewaar die een wat onder hierdie omstandighede so `n dier 
raakloop! Hy sal enige mens of dier met sy slurp optel en hul met 
soveel woede in die lug of teen die grond gooi dat daar niks van 
hulle sal oorbly nie. Die geweld van so `n waansinnige stukrag 
oortref die geweld of stukrag van `n kanonkoeël. Indien so `n dier 
so `n gooi op aarde sou doen, sou hy gemaklik `n 11,000 pond 
klip oor `n afstand van 20 geografiese myl kon gooi! (148.4 km), 
maar met so `n krag dat die klip hierdie afstand in slegs `n paar 
sekondes sou aflê. Sou hierdie dier die klip op die aarde 
neergooi, kan julle verseker wees dat die klip oor die 600 voet in 
die grond ingedryf sal word. 
11. Uit hierdie kort beskrywing van hierdie omstandighede kan 
julle maklik aflei hoeveel respek die Saturniete vir hierdie dier het 
en die bekommernis wat hy veroorsaak op hele kontinente, 
wanneer een of `n paar van hierdie diere die vuur jag ontsnap 
het. Dit is waarom so `n woud te alle tye en ten nouste dopgehou 
word; dit maak nie saak of die woud naby water geleë is of nie. 
As die woud nie aan water grens nie, sal daar baie besprekings 
wees oor hierdie onderwerp en wanneer dit die mees 
voordeligste sal wees om die woud af te brand. 
12. As die woud in `n gunstige brandbare toestand is en terself-
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dertyd groot genoeg is, sal dit gebrand word. Indien dit nie die 
geval is nie, sal die woud vir tyd en wyl oorgelaat word aan die 
dier, maar intussen sal droë hout reg rondom die hele woud 
gepak word, wat letterlik `n wal vorm rondom, wat dan aan die 
brand gesteek word wanneer die bome meer brandbaar raak. Dit 
gebeur gewoonlik wanneer `n gebied onder die skaduwee van die 
Ring verkeer vir langer tye, wat in ooreenstemming met die 
chronologie op aarde, oor verskeie jare kan strek. Gedurende 
hierdie tyd staan die bome, net soos op aarde, in die winter 
sonder sap. Gedurende hierdie tyd steek die Saturniete die wal 
van droë hout van alle kante en op dieselfde tyd aan en verkas so 
vinnig as moontlik. 
13. Dit voltooi dié hoofstuk oor hierdie gedenkwaardige dier. Die 
Sisterkihi bewoon ongeveer tien kontinente op Saturnus, maar in 
klein hoeveelhede. 
14. Aangaande die voordele van hierdie dier, in `n geestelike of 
astrale verband, bestaan dieselfde omstandighede, maar in `n 
ietwat mindere mate as wat die geval is met die Mud en die 
‘reuse vis’*. Hierdie dier, sowel as al die ander, het ook `n ander 
natuurlike doel. En geeneen van hierdie diere is op hierdie 
planeet geplaas as `n onmisbare noodsaaklikheid vir die 
onderhouding van die ander entiteite nie, want hierdie oorgange 
kon net so goed deur ander vlakke deurgegaan het. Om hierdie 
rede ly geen land `n verlies wanneer so `n groot en sterk dier, wat 
so gevaarlik is vir die mens, heeltemal uitsterf nie. 
*Dit is vir die ontwikkeling van die siele in die natuur. Sien weer hoofstuk 17:7 en 23:15. 
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Hoofstuk 25 
Die blou beer, Ihur 

Sy struktuur, karakter en voeding 

Sy gebruikswaarde as `n verwerker van die aarde 

1. Nadat ons nou geleer het van die twee reusediere van hierdie 
groot planeet, sal ons ons aandag vestig op `n paar ander diere 
wat nie so groot is nie. Hulle is egter belangrik genoeg om 
aandag aan te gee. 
2. Die eerste dier in hierdie orde is die Ihur. In julle taal word dit 
vertaal as ‘bloubeer’. Wanneer hierdie Ihur volgroeid is, is hy 
byna net so groot soos `n mens op Saturnus wanneer die dier op 
sy agterpote staan, wat hulle gewoonlik doen. Die naam van die 
dier verklap sy kleur, wat oral ligblou is. 
3. Hoe lyk die dier andersins? In die algemeen lyk hy soos die 
goue beer op aarde, maar die struktuur van sy kop is heeltemal 
anders. 
4. Hoe lyk die kop? Dit sal `n bietjie moeilik wees om dit vir julle te 
beskryf, sodat julle `n behoorlike prentjie van hierdie dier kan kry, 
omdat julle geen diere op aarde ken wat `n soortgelyke kop as 
die Saturniniese beer het nie. Desnieteenstaande sal ons `n vorm 
beskryf waardeur julle sy kop kan visualiseer. 
5. Stel vir julle `n redelike ronde warboel voor van wol met `n 
diameter van 9 voet en aan beide kante, ongeveer in die middel, 
is daar twee lang ore wat `n lengte van 9 voet het en `n wydte 
van 6 voet. Verbeel verder twee lang kronkelende horings op die 
heel boonste gedeelte van die wolkop, elkeen 18 voet lank en 
ongeveer 3 voet van mekaar. Die kleur van die horings is glansl-
ose goud en omtrent 5 voet onderkant hulle is daar twee propor-
sionele groot oë wat presies die voorkoms van `n menslike oog 
het. Verbeel julle onderkant die oë `n proporsionele groot mond 
soos die van `n leeu. Verder is die kop verbind met `n 
proporsionele massiewe lang, sterk nek 
6. In byvoeging is daar agter sy horings aan beide kante van die 
nek van hierdie beer `n 12 tot 18 voet maanhaar van `n 
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donkerder blou kleur. Daar het julle die hele vorm van die dier. 
Die Ihur het nie `n stert nie, alhoewel daar in die plek daarvan `n 
bietjie langer en donkerder hare is. 
7. As julle alles wat deurgegee is, op die korrekte wyse toepas, 
sal julle in staat wees om hierdie dier vir julle voor te stel, as julle 
daar bytel dat die Ihur dikwels talle kere oor die 300 voet meet, 
beginnende by die horings en eindigend by sy agterpote. En 
wanneer hierdie dier op sy vier pote staan, meet hy byna 120 
voet vanaf die grond tot by die top van sy rug en elke poot het `n 
lengte van 36 voet en `n dikte van `n vaatjie wat groter is as 566 
liter. Die pote lyk soos die van `n beer; hulle het dieselfde vorm, 
slegs die grootte en kleur is in ooreenstemming met die grootte 
en kleur wat hier beskryf is. 
8. Hopelik sal dit nie nodig wees om hierdie dier se grootte en 
vorm in meer detail te beskryf nie. Laat ons daarom sy karakter 
beskryf, sy lewenswyse en sy bruikbaarheid. 
9. Die Ihur is normaalweg goedgeaard, maar hy moet nie getart 
of vervolg word nie. Indien getart, verander sy goedgeaarde 
karakter vinnig en hy word regtig boosaardig en toornig en in 
hierdie toestand is niks en niemand veilig nie. Wat ookal oor sy 
pad kom, sal hy onmiddellik aanval en heeltemal verwoes. 
Alhoewel hierdie dier nie groter is as `n mens op Saturnus nie, 
het hy die krag van tien mans en dit is die rede waarom `n 
kwaadwillige persoon op Saturnus nie baie goed sal vaar, indien 
hy in ’n konflik sou beland met so `n vertoornde dier nie. 
10. Die Saturniete vermy so `n dier, ten spyte van sy rustige 
natuur. Hulle probeer hom op allerhande maniere te verwilder en 
dryf hom uit gebiede wat deur mense bewoon word. Dit is 
waarom hierdie dier baie min deur mense gesien word. 
11. Wat is die voeding van hierdie dier? Hy voed homself met 
gras, wortels en jong takke van bome en struike. Hy eet nooit 
vleis nie, selfs nie in nood nie. As hy getart word, skeur hy mens 
en dier uitmekaar, los hulle net daar en verlaat dan die plek. 
12. `n Baie eienaardige karakteristieke eienskap van die Satur-
niniese beer, is dat hy `n baie eienaardige vrees vir sy eie toorn 
het. Om hierdie rede, gelei deur sy eie instink, vermy hy alle 
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situasies baie versigtig waar hy moontlik vertoornd kan word. So 
`n instink sal `n groot seën wees vir baie mense op die aarde, 
veral hulle wat ambisieuse twissoekers is en wat gedurig 
veglustig is, wat hulle uiterste doen om situasies te vind waar 
hulle kan twis. Hierdie inligting is genoeg. Ons sal nou kyk na die 
nut van hierdie dier. 
13. Die Ihur kan met reg beskou word as die bewerker van 
wildernis gebiede. Binne `n baie kort tydjie woel hy groot areas 
grond om met sy buitengewone sterk kloue en hy doen dit so 
goed dat selfs die Saturniete met hulle goeie gereedskap, dit nie 
sal kan ewenaar nie. Wat doen hierdie dier wanneer hy die grond 
losgewoel het? Hy soek na die vrugbare gebiede en snuffel 
allerhande eetbare wortelgroente uit en plaas hulle in die losge-
maakte vore. Die idee is natuurlik nie om ’n land te bewerk nie, 
maar eerder om `n voorraad voedsel bymekaar te maak. Maar dit 
gebeur ook dat sommige van hierdie wortels wat in vore geplaas 
is, nie deur die beer geëet word nie en hulle begin dan uitspruit 
en groei. Op hierdie wyse word `n stuk veld wat wild en 
onvrugbaar was, weer vrugbaar en selfs meer so wanneer hierdie 
dier sy stoor oorvloedig opgevul het, want onder daardie 
omstandighede sal hy die plek nie verlaat voordat sy voorraad 
feitlik opgebruik is nie. 
14. Omdat hy kruis en dwars oor hierdie area loop en solank as 
wat hy iets vind om te eet, versprei hy sy ontlasting oral en 
sodoende bevrug hy hierdie areas onbewustelik vir jare. 
15. Wanneer mense in hulle gereelde reise in hierdie groot lande 
sulke plekke vind, weet hulle dat hulle in die omgewing van so `n 
dier is. Hulle wag vir uitgerekte tye om uit te vind of hierdie dier 
nog verder gebruik wil maak van so ’n land. Indien dit nie die 
geval is nie, is dit vir hulle `n bewys dat die Ihur die plek verlaat 
het; en dan sal hulle hierdie land in besit neem. 
16. Dit gebeur af en toe dat die beer terugkeer vir sy wortels, dan 
doen die inwoners óf niks en laat die beer toe om weereens sy 
slote te grawe en daardeur vernietig hy die oes wat hulle ingesit 
het, óf hulle moet die onwelkome gas met mag aanval, waar so `n 
konfrontasie se uitslag altyd twyfelagtig is. Die dier sal altyd veg 
vir sy voorreg en sal nie maklik padgee nie. Wat die mense 
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aanbetref, is dit ook nie vir hulle maklik om ook so `n nuwe vrug-
bare stuk grond te verlaat nie. 
17. Sou so `n dier oorwin of uitgedryf word, hoef die inwoners nie 
meer `n vrees vir enige verdere steurnis te hê oor sy terugkeer 
nie. Selfs indien hulle nie in staat was om hierdie dier te dood nie, 
jag hulle die dier tot op die punt waar hy kennis neem dat hy 
gejag word. En omdat hierdie dier, wanneer hy in `n rustige staat 
verkeer, sy eie woede vrees, sal hy nie na die plek terugkeer 
waar hy uitgetart is nie. 
18. Dit is al wat noemenswaardig is rakende hierdie dier. Ons sal 
nou voortgaan met `n ander dier wat hierdie planeet bewoon. 
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Hoofstuk 26 
Die Saturniniese leeu, Horud, dien as `n jagter en boswerker 

Metode om die jong Saturniniese leeus te vang 

1. Die naam van hierdie dier wat ons nou kortliks sal bespreek is 
die Horud. Waar pas hierdie dier in in die orde van die diere op 
Saturnus? As julle die leeu op die aarde ken, hou die Horud 
dieselfde posisie op Saturnus. Maar lyk hierdie dier dieselfde as 
die leeu op aarde? Die antwoord op hierdie vraag is nie ja of nee 
nie. Hy vergelyk op baie maniere met die leeu op aarde, maar 
daar is ook baie aspekte wat nie dieselfde is nie. `n Nadere 
beskrywing sal die verskille in sy vorm aantoon, ten opsigte van 
die leeu op aarde. 
2. Hoe lyk hierdie dier dan? Hy is net so groot soos die blou beer, 
maar het meer as een kleur in vergelyking met die verskillende 
dele van sy liggaam. Die rug van hierdie dier is helderrooi en 
strek uit tot naby die pensgedeelte. Die skouerblaaie, die 
voorpote en die agterpote is `n vaal groen. Die pensgedeelte is 
meer `n donkergroen of `n geil grasgroen. Die stert is wit, maar 
die stertkwas se punt is ligrooi. Die bokant van die wit stert is 
versier met rooi kolle op gereëlde intervalle. Die kloue van die 
pote is ook wit en die agterkante van die kloue is afgewerk met ’n 
rooi streep. 
3. Buiten die verskillende kleure wat ons nou net beskryf het en 
die nek en die kop, wat nie ooreenkom met die leeu op aarde nie, 
kom die res van die vorm van die Horud heeltemal ooreen met 
die leeu op aarde. Daar is nie `n dier op aarde wie se kop 
ooreenkom met die van die Horud nie. Hierdie dier het `n byna 
vierkantige kop, net soos `n dobbelsteen waarvan die hoeke 
rondgemaak is. Hierdie kop sit aan die nek op so `n wyse dat die 
agterste oppervlak teen die nek geheg is, maar nie die voorste 
gedeelte nie, want die voorste oppervlak steek van die nek af uit 
soos `n kakebeen ongeveer ¾ van sy diameter. Op beide laterale 
(sywaartse) oppervlaktes is daar twee sekelmaanagtig gevormde 
oortregters wat na agter geleë is vanaf die oppervlak van elke 
kant van die kop van oor die 6 voet en het die kleure van die 
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reënboog, maar in baie ligte skakerings. 
4. Op die bokant sal julle `n koniese pikswart horing vind wat 
nagenoeg 3 voet lank is. Dit is die basiese kleur van hierdie 
horing; maar op hierdie swart oppervlak is daar sulke rooi ronde 
skywe met reëlmatige slakagtige spirale wat `n sterk metaalagtige 
glans het. Om die basis van die horing is `n krans van lang ligblou 
hare, wat die horing laat lyk asof binne ’n wasbak. Meer na die 
agterkant van die kop en die agterste gedeelte wat met die nek 
koppel, word die hare aanhoudend digter en langer, waar dit na 
die voorkop se kant meer krullerig en korter word. 
5. Aan die voorkant van die kop of gevreet is daar, in verhouding 
tot die dier, twee baie groot oë wat in `n holte gesetel is, met elke 
oog wat `n diameter van 3 voet het, ooreenstemmend met die 
aardse mate – dit beteken natuurlik die werklike oog self. As die 
holte en die hoek van die oog ingesluit word, sal dit ongeveer 6 
voet in diameter wees. Die ooglede is `n baie donkerrooi, waarbo 
daar proporsioneel baie groot en dik ooglede is, soortgelyk aan 
die van ons mense. Hulle is krullerig, net soos die hare rondom 
die horing nader aan die voorkop. 
6. Nou het ons gekom by die eienaardigste eienskap van hierdie 
dier en dit is sy mond. Op een of ander stadium het julle seker al 
gehoor van `n voël wat die ‘griffin’* genoem word. Dit is hoe 
hierdie dier lyk, behalwe vir die vlerke. In plaas van die gewone 
mond, het hy `n enorme sterk arendsnawel, wat dieselfde kleur 
het as die horing op sy kop. Die kolle of skywe is nie slakagtig 
nie, maar in die vorm van rye vanaf die basis tot by die punt van 
die snawel en verminder in grootte. Die boonste gedeelte van die 
snawel is soos die van elke ander voël wat julle op aarde ken. Die 
boonste gedeelte beweeg nie, waar die laer gedeelte van die 
snawel, ingesluit die laer oppervlak van die kop, beweegbaar is 
tot teen die nek. By die basis van die snawel het hy geweldige 
vernietigende tande. In plaas van snytande of slagtande, gebruik 
hy sy baie magtige en sterk snawel wat vanaf die gevreet vooruit 
steek met `n lengte van 9 voet en by die basis is dit byna net so 
wyd soos die hoof oppervlak van die gevreet. 
*Legendariese kreatuur, gewoonlik verteenwoordig in literatuur en kuns wat `n kop, bek 
of snawel en vlerke het soos `n arend, die liggaam en bene van `n leeu en af en toe met 
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`n slang se stert. Dit blyk dat die ‘griffin’ sy oorsprong in die Midde‐Ooste het, want dit 
word  gevind  in  skilderye  en  beeldhouwerk  van  die  antieke  Babiloniërs,  Assiriërs  en 
Perse. 

7. Die Horud het ook `n tong wat verbasend in lengte kan rek en 
het byna die voorkoms van `n slurp. Daarom het hierdie dier die 
vermoë om allerhande soorte dinge kragtig met sy tong te gryp 
en so na sy mond te bring. Rondom die basis van die snawel is 
daar ook gekrulde ligblou hare wat groenerig word na die nek se 
kant toe. 
8. Wat is die kleur van die kop gewoonlik? Die kop het `n ligte 
askleur. Onder die oë, sowel as op die voorkop, is daar drie 
helderrooi sirkels, die een bo-op die ander. Sovêr as wat dit die 
ander dele betref, is slegs die twee sydelingse gedeeltes met die 
ore sigbaar en dit is ook van `n asgrys kleur, maar gewoon 
sonder ornamentasie. Soos julle weet is die agterste gedeelte, 
beginnende met die boonste gedeelte, verfraai met lang hare en 
die blou kleur word lewendiger hoe nader dit aan die nek kom. 
Die nek is redelik massief en sy lengte tot by die kop is net so 
lank as die totale agterste deel (dit is, beginnende vanaf die 
skouerblaaie, die voorste pote tot by die stert) en is regoor 
oorvloedig bedek met maanhare met `n skitterende blou kleur. Dit 
is hoe hierdie dier lyk. 
9. Wat is sy nut? Wat is sy karakter? Wat is sy habitat? En wat is 
sy verwantskap tot die Saturniete? Ons sal hierdie vier vrae baie 
kortliks beantwoord! Die Horud is gewoonlik goedgeaard en word 
algemeen deur die Saturniete as ’n makgemaakte dier aangehou. 
Hulle geniet hierdie dier se prag en skoonheid sowel as sy 
bereidheid om te werk, op voorwaarde dat hy behoorlik afgerig is 
om dit te doen. 
10. Vir watter tipe werk kan hierdie dier gebruik word? Gewoonlik 
om verskeie ander diere te jag wat van die soort is wat min skade 
aanrig en dan weer met tye groot skade kan aanrig. Hierdie dier 
word ook ingespan as `n boswerker gedurende die tye van die 
skaduwee. Met sy snawel byt hy dik takke van die piramideboom 
met een hou af en kan met die grootste gemak in hierdie boom 
tot by die top klim. Die takke het dikwels `n omtrek, wat op aarde 
vyf man nodig sal hê om die tak te omsirkel. Dit verg nie meer 
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inspanning vir hierdie dier om deur so `n tak te byt, as wat julle 
nodig het om in `n sagte appel in te byt nie. 
11. Sodra die Horud nou genoeg takke afgebyt het, sal hy dit met 
sy bek sleep na die woonplek van die mense, nadat hy die regte 
tekens gekry het om so te maak en terwyl hy daarmee besig is, 
sal hy kleiner stukke afbyt soos aangedui deur die eienaar. 
Hierdie stukke hout word dan deur die Saturniete as brandhout 
gebruik. Hulle wend hierdie dier ook vir baie ander take aan, soos 
om iets te byt of te dra. 
12. Die enigste voorwaarde is dat hierdie dier jonk gevang moet 
word, ten einde afgerig te kan word. As `n volwasse dier gevang 
word, kan hy nie gewoond raak aan hierdie soort werk nie en is 
dus nutteloos. Buitendien, selfs as hy nie uitgelok word nie, sal 
hierdie dier weghardloop sodra `n mens te naby aan hom kom en 
wanneer hy deur mense omring word, kan hy nie baie lank 
vertrou word nie. Want sodra hy begin om met sy kloue in die 
grond te grawe, is dit die teken vir die jagters dat dit nou hoog tyd 
is om te verkas. As die jagters nie padgee nie, sal hierdie dier 
begin spring en brul en wie hy ookal tref, sal die krag van sy 
snawel ontdek en hy sal voel asof hy deur `n boomstomp geslaan 
is. Dit is waarom die jagters die aftog blaas wanneer hy so begin 
optree. 
13. As die Horud dan so gevaarlik is, hoe word sy kleintjies dan 
gevang? Die Saturniete gebruik hulle listigheid. Omdat die mense 
wat in daardie streke woon waar hierdie dier tuis is, weet dat hy 
`n voorliefde vir bedwelmende alkoholiese dranke het, maar slegs 
wanneer hulle hulle kleintjies kry. Dit is van toepassing op die 
manlike sowel as die vroulike, wat dieselfde lyk, behalwe vir die 
geslagsdele. Wanneer hierdie situasie opkom, dra die jagters van 
Saturnus groot houers van hierdie dranke na die gebied van 
hierdie diere. En dit neem nie lank voordat hulle die lokaas neem 
nie. Sodra die Horud die houer leeggemaak het, keer hy baie 
rustig terug na die plek waar sy kleintjies is en daar is gewoonlik 
twee, drie tot vier van hulle. Wanneer hy die plek bereik, val hy in 
so ’n diepe slaap, dat hy nie eers agterkom dat die kleintjies 
verwyder word nie. Die jonges word dan na die Saturniete se 
huise geneem en daar word hulle afgerig vir hul spesifieke take. 
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Die volwasse diere word gelaat vir verdere teling. 
14. Dit is al wat julle nodig het om te weet oor hierdie spesifieke 
dier. Die enigste ding wat julle nie weet nie, is waar is hierdie dier 
woon? Sy habitat is slegs in die suidelike streke van Saturnus en 
slegs op daardie kontinentale lande wat nie verby die 45º 
suidelike lengtegraad gaan nie. Aangesien hierdie dier lief is vir 
die seegebiede, is hy slegs daar tuis waar hy die vereiste 
temperatuur kan geniet wat hy nodig het. As `n land hierdie 
breedtegraad aansienlik oorskry, sal dit natuurlik kouer word, 
veral by die see en klimaatstoestande soos hierdie sal dus heel-
temal ongeskik wees vir hierdie dier. 
15. Die Horud het hierdie spesiale instink dat hy nie die westelike 
of oostelike dele van die land sal bewoon nie. Hy sal slegs die 
suidelike middellande bewoon. As so `n streek groot genoeg is, 
sal hy daar woon. As hierdie tipe omgewing nie bestaan nie, kan 
hy nie vooruitgaan nie en kan homself daarom nie onderhou nie. 
Dit is waarom die Horud nie binnelands gevind sal word nie, maar 
altyd in die oseaanstreke. Somtyds word hy daarheen geneem as 
`n eienaardigheid, maar sal nie lank leef onder daardie omstan-
dighede nie. 
16. Nou weet julle alles wat belangrik is oor hierdie dier. En nou 
sal ons ons ons wend na een wat slegs op hierdie planeet te 
vinde is. 
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Hoofstuk 27 
Die Saturniniese wildsbok, Zigst 

Sy doel en skeppingswenke 

Die redes vir die jag van die Zigst 

Bedrog met geheime geneesmiddel 

1. Die dier wat ons die volgende gaan bespreek, is die Zigst, of, 
in die taal van die aarde, die ‘spitspoot’ of ‘gepunte poot’ en word 
slegs op hierdie planeet gevind. In die orde van diere is hy 
ongeveer op dieselfde vlak as die wildsbok op aarde. Sy habitat 
op Saturnus is slegs die hoogste berge. 
2. Hoekom staan hy bekend as die ‘spitspoot’? Moet nie dink dat 
hierdie dier vier spits spiespunte het in plaas van werklike gelede 
pote nie. Hy word die spitspoot genoem, omdat op sy voorste 
pote, in die gebied van die gewone ledemate bokant die kloue, hy 
geen ledemate het nie. In plaas daarvan het hy `n reguit horing 
wat skerp na onder gepunt is. Terselfdertyd strek die klou 
homself uit vanaf die knie as `n heeltemal soliede klou. Die 
agterpote van hierdie dier lyk soos die pote van enige ander dier, 
maar die kloue is egter nie gesplete nie, maar is baie gepunt. 
3. Dit is die redes vir die naam van hierdie dier. Hoe lyk hierdie 
dier andersins? Onder die groter diere op aarde is daar geeneen 
wat soos hierdie een is nie. Daar is egter wel ooreenkomste, 
maar onder die kleiner diere. Die hoofliggaam van hierdie dier 
kom ooreen met die liggaam van `n otter; die stert kom ooreen 
met die van `n os. Die nek en kop het `n sterk ooreenkoms met 
die van `n tier; maar die tande herinner `n mens aan die van `n 
grasvretende dier. 
4. Op die kroon van sy kop het hy `n enkele horing wat ietwat 
agtertoe gebuig is. Dit is `n beskrywing van hierdie dier se vorm, 
behalwe sy grootte en kleur. 
5. Hoe groot is hierdie dier? As julle hierdie dier wil meet met 
aardse mate, sal julle nie een dier op aarde vind wat met hierdie 
‘spitspoot’ kan vergelyk nie, want op Saturnus is die verhouding 
van alles ten minste 100 keer groter en met tye selfs meer. 
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Hierdie ‘spitspoot’ behoort aan die kleiner diere en meet skaars `n 
derde van die grootte van die vorige dier wat ons nou ken as die 
leeu van hierdie planeet. Dit is ook die rede waarom dit so maklik 
is vir elke mens op Saturnus, nadat die Zigst gevang is, om dit op 
sy rug na sy woning te dra. 
6. Wat is die kleure van hierdie dier? Die hoofkleur is `n 
skitterende wit, maar vanaf die kop tot by die stert het hy `n wye 
ligblou streep. Na die pens se kant is die dier goudgeel, terwyl die 
kleur by die bene rooierig word, behalwe vir die spits kloue wat 
heeltemal swart is, sowel as die horing op die kop. Die onderkant 
van die nek, beginnende by die onderkaak tot by die bors, is `n 
gestreepte donkerrooi. 
7. Nou het julle die volle vorm van hierdie dier, wat nie op enige 
ander planeet gevind sal word nie. Wat is die nut van hierdie 
dier? Wat eet hy? Vang die Saturniete baie van hierdie diere? 
8. Wat sy nut aanbetref, is dit vir die Saturniete geensins meer 
belangrik as wat ’n klipspringer of `n wildsbok vir die mense op 
aarde is nie. Maar steeds het hy sy plek in die orde van dinge, 
wat hy onwetend ten volle beklee. Wie ken die bruikbaarheid van 
’n klipspringer op aarde? Wie kan julle die rede gee waarom 
hierdie dier berge klim? Maar wie dit ookal wil weet, sal Ek die 
redes bekendmaak. 
9. Julle is bekend dat allerhande soorte mos, sowel as 
plantspesies op die hoë berge op die aarde groei met die doel om 
die rotse op te los? Julle weet ook dat mos en plante produkte is 
van geestelike potensies en geestelike intelligensies. Dit word 
helder duidelik dat hulle sulke produkte is wanneer, binne hulself, 
`n soort intelligente lewe haarself begin uitdruk. Sodra lewe 
haarself begin uitdruk, doen sy dit nie om weer terug te val in die 
dood nie, maar instede om haarself te versterk deur in `n vorm te 
ontwikkel, ten einde daardie vorm te verlaat om oor te gaan na `n 
hoër orde. 
10. Watter of uitdrukking van lewensvorm in die Alpe of hoë 
berge is bokant hierdie klein lewende vorms van mos, gras en 
allerlei ander vorms van bergplante? Dit is natuurlik die diere van 
die berge. Hulle is die hoër lewensvorme waarin die plantlewe 
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van die hoë bergstreke oorgaan. 
11. Julle kan baie maklik verstaan dat dit die korrekte 
opeenvolging van gebeure is, omdat die lewe van hierdie diere 
onderhou word deur die inkorporering van die lewe van plante. 
En dit is waarom, deur jouself te voed met voedsel wat 
verenigbaar is met die natuur van hierdie dier, is niks anders as 
om die verstrooide lewe van die laer, kleiner potensies te 
absorbeer in `n hoër en meer volledige lewe nie. M.a.w. 
12. Om jouself te voed beteken om die lewe in `n houer te 
vergader en te absorbeer wat voortdurend van My af uitstroom, 
sodat sy van vlak tot vlak sterker en meer volledig kan word op 
haar terugkeer na die primêre bron vanwaar sy gekom het! 
13. As julle in `n sekere graad kan snap wat nou net gesê is, kan 
julle die konsep toepas op die Zigst. Plaas dieselfde kwaliteit oor 
op die Spitspoot en julle sal alles weet wat nodig is aangaande 
hierdie besondere aspek. 
14. Daar is `n ander vraag wat beantwoord moet word; naamlik, 
of die Saturniete hierdie dier vang. My antwoord op hierdie vraag 
is dat die dapper Saturniete met tye dikwels uitgaan om hierdie 
dier te vang, maar slaag selde daarin. Omdat hierdie dier so 
bedrewe is met die klim van die hoogste bergpieke van hierdie 
planeet, is nie één van hierdie mense in staat om hom te volg nie. 
Hierdie dier het ook die vermoë, as gevolg van sy gepunte kloue, 
om op `n area te staan wat nie groter as `n handpalm is nie. Waar 
die rotse verander in ruwe pieke, bestaan daar geen moontlikheid 
meer vir hierdie groot Saturniete om hulle jag voort te sit nie. 
15. Wanneer so `n dier aftuimel van `n hoë en steil bergpiek en 
noodlottig val, wat baie selde gebeur, is dit die enigste manier wat 
hy gevang kan word, bygesê indien die plek bereikbaar is deur 
die mens. Sovêr het nog geen mens op Saturnus `n Spitspoot 
gevang nie. 
16. Julle mag nou vra dat as dit nou so moeilik is om hierdie dier 
te vang, waarom doen die Saturniete dan die moeite? Hulle is 
genoodsaak om so te doen uit `n sekere bygelowigheid. Op 
aarde sal hierdie tipe bygeloof in die kategorie die sogenaamde 
medisinale kwaksalwery pas. Omdat hierdie dier hom voed met 
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die kragtigste en geurigste kruie, is die Saturniete van mening dat 
sy vleis so gesond moet wees, dat die een wat dit eet, selfs al is 
hy nog baie klein, onsterflik sal word. 
17. Daar is geen groot verskil tussen die Saturniete, wat aller-
hande soorte geneesmiddels berei, waardeur hulle glo dat hulle 
hulle lewens kan verewig en die mense op aarde wanneer dit 
kom by hierdie tipe van mediese geloof nie. Die ondervinding leer 
ons egter op `n daaglikse basis dat die dood van die liggaam nie 
gekeer kan word nie. 
18. Wat doen hierdie mense, ten spyte van hulle daaglikse 
ondervinding, wat bewys dat hulle geneesmiddels aanhoudend 
sonder effek is? Hulle plaas die geneesmiddel in `n buitengewone 
geheime kategorie van hulle herstellende wetenskap, deur te sê: 
Hierdie geneesmiddel moet presies om middernag en in die 
korrekte dosis geadministreer word. Een duisendste van `n gran* 
meer of minder sal die geneesmiddel oneffektief maak. 
*1 gran = 2 druppels water of die grootte van een peperkorrel ‐ ED 

19. As hierdie verduideliking nie genoegsaam is nie, verwar hulle 
die saak nog meer en hulle soek uitvlug in die invloed van die 
konstellasies. Dan adviseer hierdie mistieke lewe verlengende 
mediese praktisyns hulle klandisie met groot en hoogs 
onverstaanbare omhaal van woorde in watter kwart die maan 
moet wees en in watter konstellasie die son moet verbygaan en 
hulle sê dat dit presies om middernag moet gebeur. As voor-
beeld, indien die son nie om middernag in die teken van Leo is en 
die maan is nie in die Capricorn (steenbok) op dieselfde tyd nie 
en as `n sekere planeet nie `n sekere teken verbygaan en `n 
ander planeet in `n ander teken van die diereriem op dieselfde tyd 
nie, dan is die ewige lewe geneesmiddel kragteloos en onef-
fektief. 
20. Liggelowige mense glo gewoonlik in sulke mistiese predikers 
van wysheid of wysneuse en koop geneesmiddels ten duurste 
wat voorgee om die ewige lewe te skenk. Sodra hierdie mense in 
besit is van so `n ‘ewige lewe remedie’ dan kyk hulle in aller-
hande kalenders of Efemeriden om uit te vind wanneer die maan 
die son en die res van die planete presies om middernag binne 
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die voorafbepaalde tekens sal wees. Julle kan self sien dat selfs 
sonder enige noemenswaardige kennis van wiskunde, dat hierdie 
astronomiese en astrologiese oorgange en verhoudinge tot die 
tekens van die diereriem nooit sal gebeur nie en as dit sou 
gebeur, moontlik in `n miljoen of talle miljoene jare en ook nie 
presies op die manier wat die geneesmiddel voorskryf nie, 
daarom word die effektiwiteit van so `n ewig lewebrengende 
geneesmiddel heeltemal geneutraliseer na aanleiding van hierdie 
mistieke skelm spekulasie. Onder hierdie omstandighede ontsnap 
die verkoper van hierdie geneesmiddels aanspreeklikheid, omdat 
hy kan voorgee dat die geneesmiddel nie op die voorgeskrewe 
wyse geneem was nie. 
21. Op Saturnus word die vleis van die Zigst op `n soortgelyke 
manier vir `n soortgelyke doel gebruik. Wanneer die genees-
middel nie die gewenste effek oplewer nie, dan gebruik die lewe 
verlengende dokters op Saturnus die verskoning dat die persoon 
wat die geneesmiddel gebruik het, ietwat onverskillig was, want in 
plaas van om dit gedurende die tyd van die skaduwee van die 
Ring te gebruik, moes hy dit gedurende die sonlig geneem het en 
onder sulke omstandighede is die remedie dan oneffektief. 
22. Sou `n familielid van `n afgestorwe persoon kom kla by so `n 
lewensdokter en die feit ophaal dat die oorledene wel die 
geneesmiddel geneem het ten tye van die skaduwee van die 
Ring, dan sal die dokter die familielid ondervra oor die posisie van 
die mane. Indien die persoon in staat is om hierdie inligting te 
voorsien, dan kom die posisie van die mane onder die loep en 
word deur die dokter as hoogs ongunstig beskou vir die 
geneesmiddel en hy verduidelik met die grootste welsprekend-
heid waarom dit so is. Die meeste mense kan nie die vrae 
beantwoord oor die posisie van die mane of planete nie en dit 
word dan `n ontvlugting klousule vir die ‘ewige lewensbrenger’! 
23. Dit kan ook gebeur dat `n familielid van so `n afgestorwe 
persoon, wie sulke lewensbrengende geneesmiddels geneem 
het, weer `n ander lewensbrengende dokter gaan spreek aan-
gaande die feit dat die geneesmiddel oneffektief was. In so `n 
situasie soos die, kan julle vir julleself indink wat hierdie 
lewensbrengende dokter sal sê oor die nuttelose remedie wat sy 
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kollega aangebied het, naamlik: “Hoekom het jy nie na my gekom 
nie? Dit is welbekend dat hierdie dokter die verkeerde 
geneesmiddels gebruik.” In die proses om so `n persoon te 
oortuig dat die oorlede persoon die verkeerde geneesmiddel 
gegee is, toon hy hom `n geneesmiddel wat `n ander kleur het. 
Dit oortuig gewoonlik die persoon wat die navraag doen, waarom 
die ander geneesmiddel so oneffektief was. 
24. In hierdie situasies gaan die familielid van die oorledene terug 
na die oorspronklike dokter, wie hy nou beskou as `n bedrieër. 
Hoe kom so `n dokter nou uit so `n situasie? Die dokter neem die 
persoon wat nou verantwoordelikheid eis na die bure wat `n 
denke het soos hyself en wat ook so ingelig is en sê aan die 
persoon wat die verantwoordelikheid opeis; “Sien, hierdie 
persone het my geneesmiddel behoorlik en korrek gebruik. Vra 
hulle hoe oud hulle is!” As hy hulle dan vra na hul ouderdom, kry 
hy gewoonlik `n antwoord wat selfs die ouderdom van `n baie ou 
persoon by verre verbygaan. Gewoonlik word dit gedoen deur nie 
die ouderdom in jare te noem nie, maar dinge sal uitgedruk word 
deur buitengewone feite, soos ondervindings wat hulle gedurende 
hulle lang lewens gehad het, wat dan as bewys moet dien. As 
voorbeeld sal so `n persoon noem dat hy goed kan onthou dat `n 
sekere berg nie op `n gegewe tyd bestaan het nie. `n Ander een 
mag sê, deur te wys na `n ligte wit streep aan die uitspansel dat 
hy gesien het toe die Groot Gees die Ring regoor die uitspansel 
gespan het. `n Ander een sal sê dat hy die tyd onthou toe daar 
geen maan aan die uitspansel was nie. Elke persoon wat oor sy 
ouderdom ondervra word, het `n beter rede as sy voorganger om 
sy ouderdom te bewys. 
Wanneer die persoon wat die bewyse eis hierdie verklarings 
hoor, is hy gewoonlik tevrede met sulke verduidelikings en mag 
as toevoeging, selfs nog ’n geneesmiddel koop van so `n dokter, 
wat nie enigsins ouer as sy bure is nie. 
25. Dit is al die inligting wat julle nodig het van hierdie eienaar-
dige dier. Kom ons kyk nou na `n ander dier op hierdie hemel-
liggaam wat nie mak is nie en dan sal ons met die huishoudelike 
diere begin. 
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Hoofstuk 28 
Die eenoog Bauor 

Die jag van die dier 

Die vel as `n kleed vir die patriarge 

1. Die volgende dier wat die moeite werd is om te noem, is baie 
skaars. In die kontinentale lande is hy `n volslae vreemdeling. Hy 
is slegs inheems aan sommige van die suidelike eilande. Watter 
eiland hierdie dier ookal sy woning noem, die Saturniete besoek 
hierdie eilande baie selde, net soos die lande waar die Mud 
woon. Hoekom dit so is, sal verduidelik word in die volgende 
gedeeltes. 
2. Hierdie dier se naam is Bauor. In julle taal beteken dit ‘eenoog’. 
Eerstens sal ons verduidelik waarom hierdie dier ‘eenoog’ 
genoem word. Het hy werklik net een oog? Nee, hy het twee oë 
om mee te sien, net soos enige ander dier. Maar bokant sy twee 
oë, in die middel van sy breë voorkop, het hy sy gewapende oog. 
En die dier se naam word afgelei van hierdie gevaarlike oog. 
3. Maar voordat ons hierdie oog beskryf, sal ons die dier se vorm 
beskryf en dan sal ons sy oog beskryf. 
4. Hoe lyk die Bauor? Wat is sy grootte en sy kleur? Hy kom 
ooreen met die perd, behalwe sy nek en sy stert. Die liggaam is 
natuurlik `n honderd keer groter. 
5. Die stert kom ooreen met `n slang sonder `n kop en dit bereik 
lengtes van 720 tot 780 voet en in die anale area waar hierdie 
stert sy begin het, het dit `n diameter van 9 voet. Aan die einde 
van die stert het dit drie baie sterk doringagtige hake, soortgelyk 
aan `n skip se anker. Hierdie dier het die meeste van sy krag in 
sy stert. Daarmee soek die Bauor na sy voedsel in die water. Dit 
is waarom hy gewoonlik by die seestrande gevind kan word, met 
sy lang stert wat aanhoudend op en in die water beweeg met die 
doel om `n groot vis te vang of enige ander groot waterdier as 
voedsel. Die Bauor is ook baie bekwaam in hierdie handeling. 
Sodra hy vermoed dat daar iets lewendig in die water is wat hom 
tot voordeel kan wees, skiet hy sy stert soos `n pyl uit na die 
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spesifieke plek en wanneer hy sy stert op hierdie wyse projekteer, 
sal dit nooit sy teiken mis nie. Dit is die doel van die stert. 
6. Hoe lyk die Bauor se kop? Sy kop is uitermatig eienaardig, 
want dit sit op `n lang, sterk nek en kom byna ooreen met die kop 
van `n seeleeu of ’n gewone rob op aarde. Die kop is slegs pro-
porsioneel groter as die kop van `n rob op aarde, dieselfde soos 
wat die liggaam van `n aardse perd groter is as die kop. Buiten 
die gewapende oog, lyk die kop soos die van `n rob. 
7. Wat is die werklike doel van hierdie oog? Dit is eintlik nie `n 
oog om mee te sien nie, maar `n oog om mee te voel en om mee 
te deurboor of te vang. Gewoonlik is hierdie oog toe, maar indien 
daar `n vyand of enigiets onvriendelik in die omgewing van die 
Bauor beweeg, dan sal die oog open. En sodra hierdie oog open, 
skiet daar `n intense rooi straal van lig voort en dit sal baie 
makliker wees om in die middagson te kyk as in hierdie oog. 
8. Wanneer hierdie straal op enige lewende wese gerig word, 
word hy vinnig tot so `n mate vasgevang deur `n soort lomerig-
heid, sodat hy betower voel en onkapabel is om te beweeg vanaf 
die plek waar hy deur hierdie straal getref is. Wanneer die Bauor 
agterkom dat sy vyand genoegsaam vasgenael of betower is, 
kom hy stadig nader, wat min of meer dieselfde afstand is as die 
van die lengte van sy magtige stert. Hierdie dier maak nooit `n 
fout wanneer dit kom by die skatting van die afstand wat die 
vyand van hom af is en wat die lengte van sy stert aanbetref nie. 
Wanneer hy dit eers vasgestel het, projekteer hy sy stert so 
vinnig soos `n bliksemstraal op sy vyand af en tel hom op. Die 
stert word soos `n arm gebruik en hy plaas sy vangs in sy uiter-
matige groot bek en vermorsel dit met sy kragtige tande as 
voeding. Hierdie dier maak geen onderskeid tussen `n dier en `n 
mens nie en as gevolg van sy groot vraatsug, eet hy enige 
lewendige wese, hetsy dit in die lug, aarde of water is. 
9. Buiten die kleur van hierdie dier, is alles merkwaardig aan 
hom. 
10. Wat is sy kleur? Op die pensgedeelte is hy ligblou; langs die 
middel van die pensgedeelte loop daar lengtegewys redelike wye 
donker strepe. Die rug van hierdie dier is ligrooi met klein sebra-
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agtige geel strepe. Beginnende by die liggaam, is die bene 
oranjegeel. Die hoewe is heeltemal pikswart. Die hare op sy 
liggaam is regdeur redelik kort. Dit is waarom die Saturniete van 
mening is dat hierdie dier heeltemal nakend was. Maar toe `n 
paar van hierdie diere gevang is, het hulle hul fout agtergekom. 
11. Indien die Saturniete begeer om `n Bauor te vang, word dit `n 
baie duur transaksie vir hulle, omdat, indien hulle hom wil vang, 
hulle baie van hulle huislike diere vooraf moet opoffer. Eers 
wanneer die Bauor homself oorvreet het aan baie van hierdie 
mak diere, word hy moeg en uitgeput, gaan lê iewers naby die 
strand, krul sy stert op en begin die voedsel verteer wat hy geëet 
het. Sodra die Saturniete wat hom jag, sien dat hy rus, moet hulle 
seker maak dat hulle so gou as moontlik sy stert onskadelik 
maak. Hulle doen dit gewoonlik deur sy stert met een hou af te 
kap. Nadat die stert afgekap is, is dit verstandig om nie in die 
nabyheid van die gewonde dier te bly nie, omdat die stert vir `n 
hele rukkie nog lewe in hom het en dit krul en gooi homself 
agtertoe en vorentoe op die mees afskuwelike manier in sy 
sametrekkings. Die Bauor self verval in `n woedebui en spring en 
skop met sy hoewe. Die Saturniete is bewus van hierdie gedrag 
en dit is waarom hulle onmiddellik padgee nadat die stert afgekap 
is. Hulle wag op hulle skepe op die oppervlak van die water totdat 
die dier neerslaan en bewegingloos bly lê en sy stert die laaste 
spasmodiese stuiptrekkings gee. 
12. Sodra hierdie gebeure afgehandel is, nader ons jagters die 
strand. Hulle sny die stert in kleiner stukkies en terwyl hulle dit 
doen, spring die stukke nog steeds vir `n rukkie rond. Dan nader 
hulle die dier self en stel ondersoek in deur dit te steek in die area 
van die rug om te sien of daar nog lewe in hom is. As die dier nie 
reageer nie, verwyder hulle dan die pragtige vel. Maar voordat 
hulle met hierdie taak kan begin, sny hulle die kop af en gooi dit 
in die water, omdat hulle glo dat die dier sy verskriklike oog sal 
oopmaak terwyl hulle besig is om hom af te slag en dat almal 
daardeur vergiftig kan word. Dit is natuurlik onmoontlik, want die 
oog bevat geen gif nie en die kragtige rooi lig van die oog word 
heeltemal uitgedoof, sodra die dier sy lewensenergie verloor het. 
13. Sodra die dier afgeslag en die vel op die skepe gelaai is, laat 
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hulle die res agter om te verrot. Die ontbinding van die dier kry `n 
helpende hand van al die honger gaste wat langs die strand bly 
en vir ander is dit ’n geleentheid om hulleself te wreek op hulle 
welbekende vyand. 
14. Vir watter doel gebruik die Saturniete die vel wat met sulke 
groot moeite bekom is? Die vel word behandel met olie sodat dit 
sag kan bly. Nadat dit op hierdie manier behandel is, word die vel 
verder behandel, gesny en verwerk na `n halflengte kleed. `n 
Kleed soos hierdie op `n man se rug beteken meer as `n hele 
koninkryk. Daar is `n gesegde op Saturnus: “Dit is die Bauor wat 
behoorlike respek aan `n prins of aan die opperste patriarg 
verleen en wat hy veronderstel is om te verteenwoordig.” 
15. Om so `n Bauor te verower is een van die grootste en mees 
uitdagende prestasies wat die Saturniete ooit kan uitvoer. Wie 
ookal so `n dier kan vang en sy kleed dra, toon aan sy 
medemens die groot dapperheid wat hy besit. Hierdie getuienis 
het die grootste betekenis vir die Saturniete, omdat hulle voel dat 
hulle nie behoorlik regeer kan word deur `n heerser of leier wie 
nie dapper is nie. So `n kleed is `n bewys aan hulle dat die 
persoon wat dit onder hierdie omstandighede verkry het, gewillig 
was om groot opofferings te maak. Dit laat hulle glo dat die draer 
van so `n kleed, afgesien van sy groot dapperheid, ook `n baie 
vrygewige persoon is, omdat hy geen kostes ontsien het tot 
voordeel van sy broers nie. En ten slotte dig hulle aan die eienaar 
van so `n kleed groot intelligensie toe, omdat hy so `n monster 
kon verower het, wat vir die Saturniete `n meer skrikwekkende 
reputasie het as `n draak of `n lintwurm op aarde. 
16. As ’n persoon die Bauor kon oorwin het, dan behoort hy die 
vermoë te hê om enige ander situasie of onderneming met die 
nodige intelligensie te kan hanteer. Daarom maak dit die eienaar 
van so `n kleed onfeilbaar en onmiddellik `n opperste patriarg, 
selfs al is hy drie of vier keer jonger as enige ander minderjarige 
patriarg, niks is meer gesog as so `n kleed nie. Maar hy is slegs 
`n opper patriarg solank as wat die kleed hou. 
17. Omdat dit die eer van `n opper patriarg verseker, word niks 
meer so versorg as hierdie kleed nie. Dit is waarom die Bauor 
kleed slegs onder die mees uitsonderlike omstandighede gedra 
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word. Omdat daar ook allerhande soorte klein bedrieëry op 
hierdie planeet bestaan, is dit ook toepaslik op die lewensduur 
van so `n kleed. Die konsep is dat dit vir ewig sal hou. Selfs al val 
die kleed uitmekaar en dit nie meer gedra kan word nie, word dit 
vervang met ’n valse wat met velle van ander diere gemaak word 
en dit word dan geparadeer asof dit `n ware Bauor kleed is. 
18. `n Opperste patriargaat wat bekom is deur so ’n kleed, word 
geërf deur al die kinders en die kinders van die kinders van die 
opper patriarg, solank as wat die kleed getoon kan word, of 
bewys kan word dat dit nog bestaan. Indien iemand anders egter 
in die besit kom van `n nuwe kleed deur die Bauor te jag en hy 
vertoon hierdie kleed aan die mense in sy land, dan eindig dit die 
ou patriargaat. Die ou patriarg sal nog die posisie van `n gesiene 
persoon beklee. In so `n geval soos die, sal selfs die kleinste 
stukkie van ’n Bauor kleed `n geldige rede wees om die edelman 
posisie te handhaaf. Dit gee die eienaar die reg op Bauor-jas 
voordele, maar slegs solank as wat hy `n gedeelte daarvan kan 
toon, - maak nie saak hoe klein nie. Maar wanneer die motte die 
laaste stukkie opgevreet het, verloor hy dan sy posisie van opper 
patriarg en niks bestaan meer nie, behalwe `n leë herinnering. 
19. Maar ons sal nie nou die politieke toestande op Saturnus 
enigsins verder volg nie, aangesien ons nog nie daardie punt 
bereik het nie. En aangesien ons nog nie die mense behandel 
nie, sal ons terugkeer na die diere. Voordat ons gaan begin met 
die huishoudelike diere, sal ons `n algemene oorsig oor die hele 
wilde diereryk neem. 
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Hoofstuk 29 
Die harmonie van die hemelligame 

Voorbeelde van die musiekkuns 

Die geheime van die onderrig van klank en skepping 

Ooreenkoms tussen die wilde diere op Saturnus en op aarde 

1. Julle weet reeds dat ons slegs daardie diere in detail beskryf 
het wat buitengewoon is ten opsigte van hulle spesie. Van wat tot 
nou toe geopenbaar is, het julle geleer van die eienaardigste 
diere wat inheems is tot hierdie planeet. Toe hierdie diere beskryf 
was, moes julle opgemerk het dat die meeste van so `n aard was 
dat, as `n geheel gesien, geen dier op aarde of op enige ander 
planeet daarmee vergelyk kan word nie. 
2. Daar bestaan egter `n ewige harmonie in alles tussen een 
planeet en ’n ander, waarsonder twee hemelligame nie kan 
bestaan nie, selfs al is hulle vêr verwyderd van mekaar. Om dit 
behoorlik te kan verstaan, moet Ek aan julle toon dat harmonie 
slegs kan voorkom waar een en dieselfde oorsaak dieselfde effek 
na vore bring. 
3. As voorbeeld, indien jy `n snaar oor `n platbord sou styftrek en 
jy pluk die snaar, sal dit te alle tye vir julle `n spesifieke hoë of 
laer toon aangee. Sou julle die snaar stywer trek, sal die klank 
meer intens word, óf, soos wat julle dit uitdruk, die toon sal hoër 
word. Maar hoe minder die snaar gespan word, hoe laer is die 
toon. Wat is hier die oorsaak van hierdie klankryke effek? Julle 
sal dit waarskynlik vind en verklaar dat die oorsaak niks anders is 
as die bord en die snaar wat oor hom gespan is nie. So dikwels 
as wat julle die oorsaak sal hernu, dit is hoe dikwels julle 
dieselfde effek sal hê. Die veranderinge in die klank wat 
voortgebring word wat hoog of laag is, maak absoluut geen 
verskil nie, want `n klank bly `n klank, ongeag of dit hoog of laag 
is. Julle mag dalk vra: Wat veroorsaak eintlik die klank – is dit die 
snaar of is dit die platbord? En Ek sal julle vertel: Dit is nié die 
bord op sigself en ook nié die snaar op sigself nie, maar beide 
voorwerpe saam. Die platbord, as `n samehangende geheel, het 
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te alle tye alle denkbare vorme vir die voortbrenging van `n toon 
in gereedheid. Die vibrerende snaar bokant die bord roep hierdie 
vorme voort op `n manier wat onderskeibaar van mekaar is. 
Daarom bevat die platbord alle denkbare vorme van klank. Die 
snaar wat bo-oor gespan is, is daar om hierdie klankvorme te laat 
ontwaak om die klank sodoende in `n waarneembare voorkoms 
oor te dra. Om dit te laat plaasvind, moet daar `n onmiskenbare 
harmonie wees tussen die platbord en die snaar. 
4. As julle die lug bedink as `n manier van klankvorming, dan 
moet dit getoon word wanneer julle enige effek voortbring, dat dit 
onmoontlik is vir meer as twee polêre oorsake om voortgebring te 
word binne `n onderlinge verband. Die manier kan nie beskou 
word as `n oorsaak nie, maar slegs die weg waardeur die effek 
van die twee polariteite voortgebring word. 
5. As voorbeeld, kyk na die magnetiese fluïdum! Kan die 
magnetiese fluïdum, wanneer dit deur `n ysterstaaf geabsorbeer 
word, slegs polêr gevind word? Of eerder, is dit polêr vrylik 
effektief in sigself regdeur die totale oneindigheid? Daarom is die 
ysterstaaf slegs die weg waardeur hierdie fluïdum homself 
tasbaar kan uitdruk vir ons sintuie. Dit is `n onmoontlikheid om die 
ysterstaaf te beskou as dit wat die magnetiese fluïdum self 
tevoorskyn gebring het. 
6. Of sal julle sê dat die lug en die eter tussen die son en `n 
planeet die bron van die lig is. Dit is niks meer as die weg waarop 
die lig die planete bereik, terwyl dit uitgestraal word deur die son, 
op voorwaarde dat die planeet gestruktureerd is en in staat is om 
die lig wat hom oorstroom, te absorbeer. 
7. Daarom sal ons nie die lug op hierdie manier beskou wanneer 
daar `n toon gevorm word, as `n manier om die oorsaak van die 
klank te wees nie, maar slegs as ’n weg waarvolgens die 
toonvorme deur die oor ontvang word, soos wat hulle ontwikkel 
tussen die snaar en die platbord! 
8. Moet nie die klank verbeel wanneer julle dink aan ‘toon’ nie, 
maar slegs aan `n vorm wat, deur `n sekere graad van vibrasie, 
uitgetrek word vanuit ’n sekere gladde en elastiese oppervlakte. 
Die klank is niks meer as `n getuie wat, deur gereëlde vibrasie 



157 

van `n sekere liggaam wat die vermoë het om te vibreer, die 
vorms ontwikkel van `n ander onderliggende liggaam. Self as julle 
mag glo dat julle baie goed vertroud is in die kuns van musiek, sê 
Ek dat daar nie `n onderwerp is waarin julle minder vertroud of 
verkeerd ingelig is, as in die kuns van musiek nie! Wat hierdie 
onderwerp aanbetref, weet julle niks meer as die wurms wat aan 
die dooie bas van `n boom knaag nie. Gevolglik komponeer julle 
`n paar verskillende hoë en lae tone en julle neem genoeë 
daarmee, net soos die wurms wanneer hulle knaag aan die dooie 
bas van `n boom. Maar wie onder julle het ooit die gedagte gehad 
dat die toon een van die wonderlikste vorme is? 
9. Wanneer julle `n noot of `n toon sing, of as julle klank genereer 
met `n instrument, het julle niks meer daaroor te sê nie as: 
Hierdie toon is `n C of `n A en dit behoort of aan hierdie of 
daardie oktaaf. En julle sal ook die vermoë hê om te weet watter 
instrument daardie toon of geluid geproduseer het. Erken dit: 
Julle weet nie veel van `n toon nie, behalwe miskien dat julle die 
kwaliteit van die toon kan bepaal en sy verhouding meet in 
vergelyking met julle oor, maar dit is omtrent die volle omvang 
van julle kennis van die toon. 
10. Sodat julle `n fundamentele begrip kan hê van hoe min kennis 
julle besit oor die kuns van musiek, sal Ek julle `n bietjie in die 
verbygaan oor die toon self verlig. 
11. Julle weet dat baie snare oor `n bord styf getrek kan word en 
elke snaar sal, in ooreenstemming met sy spanning, `n verskil-
lende hoë of `n laer toon produseer en alles sal op een en 
dieselfde bord plaasvind. Indien alle moontlike klank verskille op 
een en dieselfde bord tevoorskyn gebring kan word, dan moet 
daar mos `n oneindige aantal vorme in daardie bord vervat wees, 
sodat hulle ten volle waarneembaar kan voorkom deur elke 
moontlike graad van spanning van die snaar. 
12. As julle hierdie spesifieke bord van naderby ondersoek, wat 
sal julle vind? Niks, behalwe `n leë platbord nie! En wanneer julle 
die snare ondersoek wat aan hierdie bord vasgemaak is, wat vind 
julle? Julle vind `n eenvormige elastiese snaar wat óf van metaal 
óf van `n dier se derms gemaak is. En julle het niks meer as twee 
plat eenvormighede waaroor julle nie kan filosofeer nie. 
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Desnieteenstaande lê daar so ’n veelsoortigheid binne hierdie 
twee plat uniformiteite wat al die komponiste wat ooit geleef het, 
gedateer vanaf Dawid, nie eers `n biljoenste* deel hiervan in al 
hul komposisies opgeneem het nie. En hierdie eksterne tone is, 
met betrekking tot die werklike ware toon, net maar wat die dooie 
bas van `n boom is ten opsigte van sy interne onsigbare 
geestelike lewe! 
*Een miljard in Brittanje en Duitsland – een biljoen in Frankryk en die V.S.A 

13. Na aanleiding hiervan, wat is `n toon? Toon is niks anders as 
`n selfuiting van die vele eindelose harmonieuse geestelike 
vorme en hoe hulle inherent is in materie, of hoe hulle hulleself 
projekteer in hierdie materie. Daarom, die bord van `n musikale 
instrument wat vibreer saam met daardie instrument, is `n 
oneindige wêreld gevul met geestelike vorme. Byvoorbeeld, as 
julle `n C of `n A trek, dan rapporteer `n totale skepping met `n 
ewigdurende ontelbare aantal wesens van alle soorte hul tot julle 
oor, op `n eenvormige hoorbare wyse deur daardie basiese 
geluid. 
14. As mens word julle gelaat met wat julle bemerk, maar julle 
ondersoek nie wat daaragter is nie. En selfs wanneer, na 
verskeie opeenvolgende klanke, julle aangegryp word deur 
sommige groot idees en hierdie lewende geestelike vorme gryp 
julle letterlik aan die nek, is julle blind en knaag julle aan die bas, 
sonder om te dink dat met elke afsonderlike toon, deur die 
waarneembare toon van `n enkele woord, kom al die dinge voort 
wat die totale oneindigheid vul! Nou behoort julle `n effense idee 
te hê van wat `n toon is en hoe vêr verskillend die groot betekenis 
hiervan is, van die vervelende klank wat julle `n ‘toon’ noem! 
15. Aangesien ons voorheen voortgegaan het van harmonieuse 
toestande en beskryf het hoe daar `n voortdurende harmonie 
bestaan tussen `n platbord en `n snaar en hoe hierdie effekte 
minstens uitwaarts vanuit hierdie harmonie ontstaan, kan ons 
daarom totale geldigheid skenk aan ons eerste sin, - waar gesê 
was dat tussen twee hemelliggame daar `n voortdurende har-
monie moet bestaan, ongeag hulle afstand van mekaar. 
16. Hoekom is dit so? Dink aan die son as `n vibrerende bord en 
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die planete as die snare wat styf daaroor heen gespan is. As die 
planete of snare wat rondom die vibrerende bord van die son 
dryf, nou geslaan word deur die lig wat vanaf die son uitstraal, 
neem die planete al die onderliggende vorme aan wat op die son 
bestaan, nadat hulle hierdie erfenis ontvang het deur middel van 
die lig en laat die vorme uitwaarts voortkom. 
17. As julle nou julle aandag op die snaar van Saturnus rig, wat 
gespan is oor dieselfde son as die snaar van die aarde wat julle 
bewoon, sal julle maklik verstaan dat dieselfde oorsaak wat julle 
aarde beïnvloed en toelaat dat sy vorme tevoorskyn kom, daarom 
dieselfde effek op Saturnus sal hê. 
18. Byvoorbeeld, vergelyk `n klavier met sewe oktawe met een 
wat slegs vyf het, dan kan julle nie ontken dat die klavier met 
sewe oktawe meer hoër en meer laer tone sal hê as die een met 
net vyf oktawe nie. Indien julle egter begin om die toonlere te 
speel op die klavier met die sewe oktawe, op dieselfde plek waar 
die hoogste of laagste tone begin op die klavier met vyf oktawe, 
sal julle vind dat die toonleer dieselfde opgaande en dalende 
klank sal hê as die klavier met die vyf oktawe. Natuurlik sal die 
tone van die groter instrument hoogs waarskynlik sterker klink, 
sal meer volume hê en sal meer ontwikkeld wees as op die 
kleiner instrument. 
19. Eintlik het ons alreeds al hierdie inligting. Ek het in die begin 
gesê dat ons `n algemene oorsig van die hele diereryk op 
Saturnus sal neem; alvorens ons die makgemaakte diere indivi-
dueel sal beskryf. Ek wou julle net vertel het dat ons alreeds so `n 
algemene oorsig gemaak het. Die beskrywing van die produk-
tiewe krag van die son moes voorheen genoem gewees het, 
sodat dit wat nog gesê moet word, nie soos `n geklets moet lyk 
nie, of as `n gebiedende voorstelling van dinge op hierdie planeet 
wat dit kan laat voorkom asof die een wat dit verklaar, sy 
verbeelding verloor het en nou sy toevlug soek daarin wat die 
aarde aanbied, ten opsigte van formele verskynsels. Sodat julle 
sou moet sê: Al die diere wat julle op aarde vind, sal ook op 
Saturnus gevind word, natuurlik met `n paar variasies, naamlik 
dat hulle verhoudingsgewys groter en sterker sal wees en, as 
gevolg van die lig van die son wat meer gerefrakteer, meer 
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kleurvol sal wees. 
20. Aangesien so `n anatomiese analitiese aanbieding van die 
harmonieuse toestande hierdie voorafgegaan het, behoort daar 
geen enkele persoon met `n gelowige hart te wees wat beswaar 
sal aanteken wanneer Ek sê: Beginnende by julle grootste oor-
spronklike olifant deur na die kleinste muis, het Saturnus al 
hierdie diere ook op sy oppervlak, behalwe dat hulle propor-
sioneel baie groter en sterker is en meer gevarieer is in kleur 
tussen blou, groen, rooi, wit en swart, terwyl die kleure van die 
diere op aarde selde so volledig ontwikkeld is, aangesien die 
sonstrale steeds te intens is daarom nie genoegsaam van 
mekaar geskei is wanneer hulle op die grond val nie. Die 
verkleuring is ten alle tye ’n gevolg van die lig. Die blomme op 
aarde is gekleur met allerhande volmaakte kleure, maar hierdie 
kleure kort `n sekere lewende glinstering, waar die blomme op 
Saturnus egter baie meer lewendig word. Nie net is hierdie 
kleurrykheid van toepassing op die diere nie, maar ook op die 
mense van hierdie planeet. 
21. Dit moet volstaan as `n algemene oorsig van die viervoetige 
diere, sowel as die ander diere op hierdie planeet. Ons sal 
kortliks net daardie paar mak diere ondersoek wat die aardse 
klavier met sy vyf oktawe nie bevat nie. 
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Hoofstuk 30 
Die mak diere van Saturnus 

Die voordeligste dier, die koei, Buka 

1 Die eerste dier wat ons sal bekyk is die groot mak koei, wat die 
Saturniete Buka noem. Julle sal dink, maar waarom moet ons 
begin met die koei en nie met die bul nie? Ons handel nie nou 
met die soölogiese beskrywing van die diereryk nie waar, in 
ooreenstemming met die geleerde orde van die sogenaamde 
soöloë, die manlike te alle tye die vroulike voorafgaan nie. 
Instede daarvan handel ons met die diere van hierdie planeet op 
grond van hul nut en op grond van hulle merkwaardigheid. Omdat 
die koei baie nuttig is en baie meer merkwaardig, sal ons haar 
eerste behandel in haar korrekte orde; dit beteken dat ons die 
koei sal behandel voor die bul. 
2 Watter soort dier is die Buka? Hoe lyk sy? Hoe groot is sy en 
waar is haar tuiste? 
3 Die Buka of Saturniniese koei is `n reuse-dier wat betref haar 
grootte; maar ten spyte daarvan is sy uitermatig mak. In 
vergelyking met haar reuse-grootte eet sy maar baie min voer, 
maar drink daarenteen baie meer water. 
4 Met haar oorvloedige voorraad melk wat `n effens gelerige kleur 
het en wat uiters goed smaak, is hierdie dier die voordeligste 
onder al die skeppings van hierdie planeet. Haar melk is die 
hoofbron van voeding vir die Saturniete. Nou sal julle waarskynlik 
wil weet hoeveel melk hierdie koei produseer op `n Saturnus 
dag*. Aangesien die Saturnus dag nie baie verskillend is van ’n 
aardse dag nie, moet dit nie as so `n groot verassing na julle toe 
kom as Ek sê dat hierdie koei se gereelde melkproduksie dikwels 
soveel as 1,000 emmers** per dag is!. 
*Die daaglikse rotasie op Saturnus is 10 uur en 14 minute 
**Een emmer = 56.6 liter – 1,000 emmers = 56,600 liters 

5 (NB! Op aarde sal so `n koei natuurlik baie welkom wees vir 
sommige van jul industriële magnate, op voorwaarde dat sy nie 
veel meer sal eet as die gewone koei op aarde nie, terwyl sy 
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water mag drink soveel as wat sy wil of soveel as wat sy nodig 
het. Maar aangesien sulke ekonomiese mense te veel sal verkwis 
indien hulle so `n koei sou besit, sal hierdie dier op Saturnus bly – 
ongeag die feit dat dit glad nie heeltemal onmoontlik sal wees om 
so `n Saturnus koei op aarde te skep nie!) 
6 Hoe lyk hierdie koei? Die vorm van die koei kom skerp ooreen 
met die aardse koei wat julle die oeros* noem. Alhoewel sy 
grootte nie vergelykbaar is nie, is die Saturnus koei so groot dat 
`n gewone koei op aarde nie groter sal wees as `n vlieg op die 
rug van `n aardse koei nie. Na die Mud is die manlike of die bul, 
byna die grootste dier op Saturnus. Die koei is egter heelwat 
kleiner as die bul. As so `n koei hier op aarde was en julle sou op 
haar rug kon staan, sou julle `n baie beter uitsig gehad het as 
wanneer julle op die spits van die Plabutschberg** sou staan, 
alhoewel die grootte van die koeie op Saturnus aansienlik varieer. 
*Die oeros of Ur, Urus (Bos primigenius) is nou uitgesterf. 
**`n Berg naby die Oostenrykse stad Graz, in die provinsie van Styria. 

7 Die grootste spesie van hierdie beeste kan merendeels gevind 
word op die kontinent wat ons ken as Herrifa, wat heel in die 
begin genoem was, toe ons begin het met die onthulling van 
Saturnus. In hierdie land bereik so `n koei `n hoogte van 2,400 
voet en is twee keer hierdie lengte vanaf die kop tot by die stert. 
Haar liggaam word ondersteun deur vier verhoudingsgewys sterk 
pote, wat, as hulle vergelyk word met die res van die liggaam, 
baie korter is as die pote van `n koei op aarde. `n Buitengewone 
groot uier met agt proporsionele lang spene is gesetel reg tussen 
die twee agterpote. Wanneer die koei regop staan, is die spene 
steeds 240 voet bokant die grond. 
8 Hoe kan jy so `n koei melk? Jy melk nie `n Buka soos `n aardse 
koei nie, want hierdie koeie gee self melk. Op grond van hul 
organisme, word die gee of die weerhouding van haar melk 
beheer deur die instinktiewe wil van hierdie dier. Hoe merk die 
Saturniete op dat hierdie koei melk wil gee? Hulle bemerk dit deur 
die opgeblaasde volheid van uier en wanneer die dier begin stil 
raak, wat gewoonlik gebeur wanneer sy `n groot hoeveelheid 
water gedrink het. 
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9 Wanneer die koei rustig is, haas die Saturniete hulle en plaas 
groot houers met wye openinge onder die spene. Hierdie houers 
is van die pampoene wat ons in `n vorige hoofstuk bespreek het. 
Die melk word versigtig in hierdie houers opgevang, wat die koei 
vrywillig gee. Wanneer die Buka haar melk klaar gestort het, laat 
sy dit weet met `n diep gerommel. 
10 Wanneer die melk vergaarders hierdie gerommel hoor, neem 
hulle onmiddellik hulle houers en verlaat hulle poste vanonder die 
koei, sodat wanneer die koei begin beweeg, niemand deur die 
skrikwekkende reuse en swaar pote van die dier, doodgetrap 
word nie, As die koei verskeie jare oud geword het, hoef jy nie 
meer daaroor bekommerd te wees nie, omdat `n ouer koei nie sal 
beweeg solank as wat daar `n mens onder haar pens is nie. Maar 
dit is nie van toepassing op die jonger koeie nie, want hulle is van 
nature baie lewendiger en daarom moet meer versigtigheid aan 
die dag gelê word. 
11 Die Saturniete maak `n redelik groot hoeveelheid botter, vet 
en kaas van hierdie melk. Hulle verkies om hierdie soort voedsel 
te eet, by voorkeur botter en heuning gesmeer op `n stuk kaas. 
Op hierdie planeet kom die heuning nie van bye af nie, maar van 
`n blomspesie wat groot blomkelke met `n voortreflike geur het. 
Hierdie blomkelke is meer as halfpad gevul met heuning. 
12 Nou weet ons hoe die Saturniete hulle melk geniet. Wat 
daarom oorbly om te beskryf is die kleur van die dier. Die liggaam 
is blougrys en die omgewing van die pens is heeltemal wit. 
Beginnende by die liggaam, word die pote geleidelik donkerblou. 
Dit is van toepassing op beide die voorste en die agterste pote. 
Die stert van hierdie dier is ook donkerder van kleur as die 
liggaam en is aan die punt versier met `n uiters sterk ruie 
vermiljoen haarklos. Die nek is meer slank as wat dit massief is in 
verhouding tot die liggaam. Beginnende by die kop tot by die 
voorste pote is daar aan elke kant `n lang, sterk, vermiljoen 
maanhaar wat dikwels `n lengte van 3,000 voet behaal. Die kop 
het geen horings nie en is klein in verhouding tot die res van die 
liggaam. Die bul het egter twee kort regop horings wat effe na 
agter gebuig is soos die van `n klipspringer. 
13 Iets wat hierdie dier se kop beklemtoon, is die ore wat `n 
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lengte het van 180 tot 240 voet en `n wydte wat `n derde van 
hierdie lengte is. Die ore is skitterend wit. Die voorhoof van 
hierdie dier is ’n ligblou grys. In die omgewing van die 
proporsionele groot oë, is hierdie kleur ietwat donkerder. Die 
snoet kom ooreen met die van `n aardse koei en dit is kaal en 
donkergrys. Alle ander dinge kom redelik goed ooreen met die 
aardse oeros. 
14 Word hierdie dier op stal gehou? Dit is te groot om `n stal vir 
haar te bou, maar sy word in `n lewende tuin gehou. Op Saturnus 
is dit `n baie groot wei-area wat omhein is met die Muurboom. Die 
koei kan nie oor die heining spring nie, ten spyte van haar 
grootte, want haar pote is kort en sy kan nie haar pote hoër oplig 
as 30 voet vanaf die grond nie. Dit is met ander woorde die stal 
van hierdie koei. Natuurlik is so `n ingehokte weiland drie keer 
groter as Styria. 
15 Hoeveel koeie het `n inwoner van Saturnus gewoonlik? Ek sê 
vir julle dat enigiemand wat tien koeie en twee bulle het, onder 
die rykes gereken word. 
16 Dit is bykans alles wat wetenswaardig is aangaande hierdie 
dier. Ons sal dus nou aandag skenk aan `n ander bruikbare dier, 
die sogenaamde huislike bloubok. 
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Hoofstuk 31 
Die Bloubok 

Ruilhandel met sy melk 

Die bok dankseggingsfees 

Die aanknopingspunt van die Saturniete met die geestelike wêreld 

Die wol van die Bloubok en sy gebruike 

1. Watse soort dier is die blou bok? Dit is `n uiters bruikbare bok 
en onmisbare dier vir daardie Saturniete wat van matige 
hulpbronne afhanklik is, veral hulle wat in die berge bly, waar die 
groot koei nie vrylik kan beweeg en waar daar nie genoeg is om 
te eet nie, maar hoofsaaklik is daar nie genoeg water beskikbaar 
vir die koei om haar groot dors te les nie. 
2. Hoe lyk hierdie dier? Lyk dit soos enige bok op die aarde? 
Nee, sy lyk nie so nie! Op `n manier vergelyk sy met die 
Amerikaanse eland (elk), wat op aarde op die meer noordelike 
dele van die kontinente voorkom. Hierdie bok is natuurlik ook 
weereens `n honderd keer groter as `n elk op aarde. Sy het 
tussen haar twee agterpote, in vergelyking met haar grootte, `n 
baie groot uier met ses spene, wat gemaklik tien tot twintig 
emmers melk lewer. 
3. Die melk van die bok is nie so soet soos die van die reuse koei 
nie, maar is baie meer geurig en meer voedsaam. Daarom 
gebeur dit dikwels dat die bergbewoners hulle goeie melkproduk 
na die mense in die valleie en grasvlaktes neem om dit te ruil vir 
ander dinge wat vir hulle absoluut noodsaaklik is. Op hierdie 
planeet is daar geen ander handel as ruilhandel nie. Hierdie 
ruilhandel dien `n goeie doel vir die bergbewoners. Die bok kan 
nie floreer in die valleie en vlaktes nie, maar hy kan op die 
hoogtes, waar hy onder die sneeu na voedsel soek met sy 
graafagtige vorentoe gebuigde horings. Julle moet verstaan dat 
op Saturnus, net soos op aarde, die hoogste pieke met sneeu en 
ys bedek is gedurende die tyd van die Ring se skaduwee. 
4. Die dier is ietwat sku van natuur, maar as hulle goed behandel 
word deur mense, word hulle mak en baie gedomestikeer. Hulle 
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hardloop letterlik agter die mense aan soos wat julle lojale honde 
op aarde doen. Daarom, wanneer hierdie bergbewoners verlang 
om iewers heen te gaan, dan moet hulle hierdie dier aan `n boom 
vasmaak met `n lang tou wat van gras gevleg is, anders sal die 
bok hulle volg. Die Saturniete, veral hulle wat in die berge bly, 
hou elke jaar `n fees waar hulle ’n offer bring aan die Groot Gees 
in dankbaarheid vir hierdie voordelige dier. 
5. `n Redelike hoeveelheid van die pragtigste bokke met vol uiers 
word na hierdie fees geneem. Daar word hulle na `n sekere plek 
geneem waar hulle `n sirkel vorm en waar hulle gemelk word en 
hierdie melk word dan in die skoonste en pragtigste houers 
gebêre. Sodra hierdie werk afgehandel is, word hulle gelei na `n 
Reënboom poel wat altyd naby is, en as `n deel van die verpligte 
danksegging word hulle water gegee wat uitermatig goed proe. 
Daarna word hulle losgelaat om te wei op die sappigste weilande 
wat hierdie Reënboom poel omring. Die mense keer dan terug na 
die plek waar die vars melk vir hulle wag in daardie pragtige 
houers. 
6. Elkeen neem sy houer en dra dit na `n tempel wat spesiaal 
gebou is vir hierdie dankseggingsfees. Die tempel is beplant met 
straalbome (Bruda) of word gegroei met Spieëlbome (Ubra). Die 
rede waarom Ek sê “geplant” of “gegroei” is omdat op hierdie 
planeet, tempels vir goddelike dienste nie gebou word deur 
skrynwerkers en bouers soos op aarde nie, maar word lewendig 
uit die grond gegroei en bestaan uit die pragtigste bome. Hierdie 
bome word in `n spesifieke orde geplant, byna soos `n kordon in 
die tuine op aarde wat gereëld gesnoei word. `n Tempel soos 
hierdie, wanneer dit volgroeid is, is `n manjifieke gesig, veral 
gedurende die tye wanneer hierdie bome in bloei is. Die gesig is 
so indrukwekkend dat julle op aarde dit nie vir julleself kan indink 
nie. Hierdie tempel is so groot dat dit die mense op aarde `n hele 
dag sal neem om vanaf die heilige ingang te stap tot aan die 
oorkant waar die uitgang is. 
7. Wanneer die mense al hulle pampoenhouers met melk in die 
tempel ingedra het, dank hulle ten eerste die Groot Gees vir die 
geskenk van hierdie voordelige, mak dier en ook vir die melk wat 
hulle van die bokke gekry het. Na hierdie gebed, staan die oudste 



167 

in hulle midde op en vra al die toegewydes wat daar vergader het 
om op die vloer te gaan lê met hulle gesigte na onder. 
8. Die oudste kyk dan na bo en smeek die Groot Gees dat Hy dit 
sal toelaat dat die oudste gevul sal word deur `n Gees van Lig en 
aan hom sal verklaar wat behaaglik sal wees vir die Groot Gees 
oor wat hulle moet doen, terwyl hulle hulleself in die heiligdom 
bevind. En aangesien die inwoners van Saturnus, maar meren-
deels die bergbewoners, byna in voortdurende kontak met die 
geeste van die hemele is, gebeur dit elke keer dat na so `n 
versoek deur die oudste, daar `n skynende Liggees in menslike 
gedaante na hulle toe kom en aan hulle verklaar hoe hulle hulself 
moet gedra. 
9. Nadat die Gees sy proklamasie afgehandel het, staan die 
mense op en die oudste kondig aan wat aan hom gesê is. Na die 
preek gee die mense weer dank aan die Groot Gees. Nadat dit 
met die grootste toewyding gedoen is, gaan die mense van beide 
geslagte en neem hulle melkhouers na die oudste sodat hy die 
seën van die Groot Gees daaroor kan uitspreek. Dan keer hulle 
terug met hul houers, omhels mekaar en elkeen nooi die ander uit 
om van hulle melk te geniet saam met `n verskeidenheid ander 
eetbare kosse. Na so `n uitnodiging, begin hulle in die tempel te 
eet en het gesprekke oor allerhande soorte inligting. 
10. Tydens hierdie geleentheid, wanneer byna al die voedsel 
deur die dag opgeëet is, dank hulle weer die Groot Gees, wat die 
Saturniete trag om te verhoog deur die liedere van voëls wanneer 
hulle ookal beskikbaar is. Dit word nie gedoen deur die 
hoofsanger nie, maar deur die sangers van die tweede soort, 
soos alreeds voorheen genoem. 
11. Na hierdie danksegging verlaat almal die tempel, maar, let 
wel, nooit deur die heilige voorste ingang nie, maar altyd deur die 
agterste uitgang, wat bedoel is vir die mense, waar die heilige 
uitgang slegs vir die oudste en vir die Geeste van die Lig 
gereserveer is. Sodra die mense die tempel verlaat het, roep 
hulle hul bokke wat rustig rondom die reënboom poel wei. Die 
bokke gehoorsaam die oproep en volg hulle meesters huiswaarts. 
12. Dit is die eenvoudigste soort viering vir die Saturniete. Wat 
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die hoof vieringe en die hoof goddelike dienste aanbetref, dit sal 
beskryf word wanneer ons die Saturniete in die besonder gaan 
bespreek. 
13. Wanneer die inwoners by hul huise aankom, melk hulle die 
bokke weer en laat hulle toe om weereens vry te loop, want die 
Saturniete bou geen stalle vir hierdie bokke nie. Ook maak 
niemand `n bok sy permanente eiendom nie. Wanneer `n bok by 
`n woning aankom met `n vol uier, melk hulle haar en laat haar 
gaan. Ook hoef niemand `n bok te versorg of te voed nie, want 
hulle verlang niemand daarvoor nie. Hierdie diere sorg vir 
hulleself. Hulle is so mak, goedaardig en geheg aan hulle, dat 
hulle altyd op die regte tyd na die wonings van die mense gaan. 
Hulle het ook nie `n wag of oppasser nodig nie, omdat op 
Saturnus, veral in die berge, daar geen roofdiere is nie. 
14. As julle sal onthou dat daardie diere wat wild en antagonisties 
is, gewoonlik in gebiede leef wat vêr van die kontinente is wat 
deur mense bewoon word en hulle word afgeskei deur water. In 
die lande van die kontinente, bewoon hierdie wilde diere slegs die 
gebiede wat nooit deur mense besoek word nie. Indien dit sou 
gebeur, sal dit slegs gebeur as gevolg van nuuskierigheid, 
astrantheid en somtyds ook gierigheid. Maar in die berge, soos 
julle weet, leef geen wilde diere nie, behalwe die ‘spitspoot’ wat 
baie skaars is en wat alreeds aan julle bekend is. 
15. Van wat gesê is, kan julle nou besef hoe maklik dit vir die 
Saturniete is om hierdie dier aan te hou en hoe voordelig dit vir 
hulle is. Ons het nou alles wat belangrik is van hierdie dier geleer. 
16. Ek dink nie dit is nodig om te benadruk waarom hierdie dier 
bekendstaan as die bloubok nie. Net soos wat sy naam aandui, is 
sy kleur blou! Bygevoeg het hierdie dier uiters fyn wol in groot 
hoeveelhede, soos die van skape op aarde. Die Saturniete, veral 
hulle wat in die berge woon, maak allerhande soorte warm klere 
uit hierdie wol vir die kouer skaduwee seisoen. Hulle maak die 
wol vooraf skoon, dan spin hulle dit in pragtige, uniforme dik 
stringe en hulle weef allerhande en verskillende vorme van linne 
met baie eienaardige en doeltreffende gereedskap. 
17. Wat gebeur wanneer die Bloubok sterf? Hulle slag dit af en 
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die vleis word in `n put geplaas, want die mense op Saturnus eet 
feitlik gladnie enige vleis nie. 
18. Dit is alles wat daar te wete is oor hierdie dier. In die volgende 
hoofstuk sal ons `n ander merkwaardige mak dier beskryf. 
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Hoofstuk 32 
Die Saturniniese huisbediende, ‐ Fur 

`n Spesie van mak ape 

Aangaande die Saturniniese hond, perd, skaap en ander dierspesies 

1. Wat hierdie dier, die Fur aanbetref, word sy naam afgelei van 
die doel waarmee hy die Saturniete dien, waar die voorafgaande 
dier sy naam as gevolg van sy kleur gekry het. 
2. Wat doen hierdie dier? Hy verleen dieselfde dienste aan sy 
meester as `n getroue en ywerige huisbediende op aarde. Hierdie 
dier voer nagenoeg alle werk uit wat julle op aarde sal beskou as 
harde arbeid en dan ook met die grootste akkuraatheid. Hierdie 
dier ploeg die lande, dra water na die huis, maak hout bymekaar 
en dra dit huiswaarts vir die mense om te gebruik, maak die lande 
skoon en jaag skadelike diere weg en snags hou hy wag oor die 
gehele huishouding en verrig nog baie ander klein takies! 
3. Daarom het die mense op Saturnus hom die naam Fur gegee 
wat in ooreenstemming is met sy nuttigheid; en die betekenis in 
julle taal is, “getroue huisbediende”. 
4. Nou weet ons wat hierdie dier doen en wat sy naam is. 
Waarmee kom hierdie bruikbare makgemaakte dier ooreen? Dit 
is natuurlik `n heel ander vraag. Is daar op aarde `n soortgelyke 
dier wat met sy vorm ooreenkom? Die antwoord is ja, op aarde is 
daar soortgelyke diere en hulle bestaan in groot getalle in alle 
soorte variasies. Op aarde is hierdie diere slegs wild, waar op 
Saturnus die teenoorgerstelde die geval is. Daar is die meeste 
diere van hierdie spesie mak en hulle leer so maklik dat hulle 
binne `n kort rukkie afgerig kan word, om allerhande menslike 
arbeid te verrig en hulle kan dan so in diens gestel word. Wat is 
die naam van hierdie dier op aarde, wat op grond van sy 
natuurlike aanleg en fisiese struktuur ook werksaam gemaak kan 
word vir die meeste van die alledaagse werkies, as ’n mens net 
geweet het hoe om hulle mak te maak en te leer om verskillende 
soorte menslike take te verrig? Op aarde word hierdie diere ape 
genoem en by uitstek daardie een wat julle ken as die 
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orangoetang. 
5. Soos voorheen gesê, is hierdie diere die bruikbaarste lede van 
die diereryk op Saturnus, want hulle kan in diens geneem word 
vir allerhande soorte werk. Kos dit baie om so `n dier te onder-
hou? Nee, hulle kos glad nie veel nie. Hulle is die goedkoopste 
bediendes vir die Saturniete, want hulle vereis niks anders as dat 
hulle behoorlik behandel word en om so af en toe vrugte uit die 
hand van ’n mens te ontvang. Dit is al wat hierdie werkers vereis 
van hul meesters. 
6. Slegs wanneer hulle misbruik of wreed behandel word, neem 
hulle gewoonlik wraak deur onbetroubaar te word en verlaat die 
huis vir ewig. As hulle onder dwang aangehou word, dan is die 
eienaar in vir `n groot geveg, waar die dier altyd die oorwinnaar is 
deurdat hy weghardloop. Wanneer die mense die Fur te nagekom 
het sodat die dier wil wegloop, dan beduie hulle aan die dier, deur 
vir hom vrugte aan te bied as `n offer dat hulle jammer is oor die 
fout en dat hulle graag wil opmaak. Dan keer die dier wat 
aanstoot geneem het gewoonlik om en word weereens die 
getroue bediende vir sy baas soos wat hy voorheen was. 
7. Watter soort kos eet hierdie bruikbare dier. Sy gewone voedsel 
is allerhande soorte laaggroeiende vrugte aan bome en struike, 
wat selde deur die mens geëet word en glad nie deur die 
vernames nie. Hieruit kan julle aflei dat sulke bediendes hul 
meesters byna niks kos nie. En as julle nog die feit daarby tel dat 
hierdie vrugte baie volop is en nie geskik vir menslike gebruik is 
nie en dat Ek nog sorg vir die onvernielbare kleredrag van hierdie 
werkers, dan moet julle baie duidelik verstaan hoe uiters 
goedkoop hierdie arbeiders vir die Saturniete is. 
8. Omdat ons nou heelwat gepraat het oor die nut van hierdie 
diere, sal ons nou oorgaan na hulle vorm. Ek het voorheen gesê 
dat hierdie dier baie ooreenkom met die aap op aarde. Op hierdie 
planeet is alles egter baie meer ontwikkeld en meer volmaak in 
ooreenstemming met sy vorm. Daarom is hierdie pligsgetroue 
huisbediendes baie meer ontwikkeld en vervolmaak as ’n 
orangoetang op aarde. 
9. Wat die Saturniniese orangoetang aanbetref, is dit dig oortrek 
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met hare, behalwe die handpalms en `n klein gedeelte van die 
gesig. Ook is die hande en voete as `n reël heelwat skraler en 
daarom minder vleiserig as die van `n Saturniniese mens. Die 
mense op Saturnus is almal baie goed gebou en volmaak, sonder 
hare op hulle liggaam, behalwe vir die kop en die geslagsdele. 
Die kleur van die vel van die Saturniet is deurgaans sneeuwit en 
op die vlaktes raak die kleur aan `n rooierige bruin, waar die kleur 
van die hare van hierdie dier ligblou of somtyds grys is. Die dele 
wat sonder hare is, is te alle tye bleekrooi. 
10. Hoe groot is so `n dier? Dit is byna so hoog soos `n 
Saturniniese vrou, maar niemand het nog ooit een gesien wat die 
hoogte van `n Saturniniese man bereik het nie. 
11. Wat is die hoof habitat van hierdie dier? Indien julle in 
aanmerking neem dat al die kontinente op Saturnus almal in een 
en dieselfde klimaatsone is, sal dit maklik wees om te verstaan 
wanneer Ek sê dat hierdie dier ’n habitat het op byna elke 
kontinent en hoofsaaklik met die bergbewoners. Dit is van 
toepassing op die hele planeet met baie min afwyking in sy vorm 
en kleur. 
12. Hierdie aapspesie is nie die enigste een wat op hierdie 
planeet leef nie. Daar is ’n byna `n onmeetlike verskeidenheid 
van hierdie spesifieke dierspesie, maar almal is wild. Op 
sommige kontinente is hierdie diere so talryk, dat hulle in groot 
troppe optrek na die berge en wanneer hulle daar is, spaar hulle 
nie die edelvrugte wat bedoel is vir die bergbewoners nie. 
13. Wanneer dit gebeur, lewer hierdie getroue huisbediendes `n 
diens van onskatbare waarde, want sodra hulle hierdie hordes 
enigsins naby die vrugtebome van die Saturniete bespeur, laat 
staan hulle onmiddellik alles en hardloop ontstoke na hierdie 
ongenooide parasiete. Bewaar die oortreders wat gevang word! 
Hulle sal nie ontsnap nie; maar word onmiddellik in stukke geruk. 
14. Omdat al die kleiner spesies van hierdie diergroep instinktief 
weet dat die ontvangs deur hierdie groter lede van hulle spesie 
alles behalwe vriendelik is, gebeur hierdie konfrontasies selde, 
slegs wanneer hulle deur noodsaaklikheid daartoe gedryf word. 
So `n waagstuk word altyd in die nag onderneem en nooit 
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gedurende die dag nie, - ook slegs wanneer die area onder die 
skadu van die Ring is. (wat vir die Saturniete dieselfde is as 
winter op aarde) 
15. Nou weet ons alles wat noemenswaardig is aangaande 
hierdie dier en daarom sal ons `n ander mak dier beskryf wat 
deur die Saturniete van die vlaktes en valleie ’n groot aansien 
het. 
16. Watse soort dier is dit? In baie opsigte kom hy ooreen met 
julle mak hond op aarde. Wat sy bruikbaarheid aanbetref, op 
grond van sy sterkte en ratsheid, word hy gebruik vir enigiets 
waarvoor julle perde gebruik, behalwe om op te ry, want die 
Saturniete ry nie op diere nie. `n Saturniet beskou dit benede sy 
menswaardigheid om die liggaam van `n onedele dier te bestyg 
met sy edele liggaam en niks kan hom vinniger by sy bestemming 
bring as sy eie twee voete nie. 
17. Hierdie dier het ook baie variasies of spesies, wat op die 
verskillende kontinente uit verskillende spesies bestaan en met 
die uitsondering van `n paar kleiner spesies, word almal vir 
dieselfde doel gebruik. 
18. Hierdie is die minder mooi diere op Saturnus en hulle kleur is 
dieselfde as die kleur van die ander diere op Saturnus, maar hulle 
is nie so skoon en so lewendig nie. Daarom is daar tussen die 
honde op aarde en die op Saturnus nagenoeg geen ander 
verskille behalwe grootte nie. Die grootstes van hierdie spesie op 
Saturnus is 500 keer groter as julle grootste hond op aarde. Maar 
wat dit die res van hierdie honde aanbetref, word hulle, behalwe 
vir die ander aktiwiteite wat mag voorkom, gebruik as waghonde. 
Hulle blaf nie, hulle klink meer soos `n donderagtige gegrom. Die 
gegrom is natuurlik baie harder wanneer dit kom by die groter 
spesies, waar dit nie so hard is by die kleiner spesies nie. 
19. Dit is omtrent al wat noemenswaardig is oor hierdie dier. As 
julle die vraag sal vra: Is daar een dier op Saturnus wat 
ooreenkom met ons edele perd op aarde? My antwoord op 
daardie vraag sal wees ja, daar is `n soort perd op Saturnus, 
maar dit was nog nooit getem nie, want op Saturnus behoort hulle 
tot die wilde diere. 
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20. Is daar enige skape op Saturnus? Ja, daar is, maar hulle is 
ook nie mak nie, maar word beskou as wild. En hulle word 
dikwels gejag vir hulle pragtige sagte velle. 
21. Daar is ’n hele paar van hierdie spesies op Saturnus in die 
vorm wat op aarde mak is, maar op Saturnus is hulle nie mak nie, 
maar lewe as wild in die natuur. 
22. Die hele diereryk op Saturnus is aan julle op die kortste 
moontlike manier beskryf en indien julle die kragte van julle 
verbeelding net `n bietjie uitoefen, sal dit maklik wees as gevolg 
hiervan, om `n behoorlike verteenwoordigende prentjie op te 
tower van enige dier wat hier beskryf is en hoe hy in sy natuurlike 
staat bestaan op hierdie planeet. Die groot veelsoortigheid sal 
aan julle `n nuwe bewys lewer van hoe wonderlik en oorvloedig 
My oneindige werk is. En aangesien hierdie werke alreeds op een 
planeet bestaan in so `n veelsoortigheid en skoonheid, - hoeveel 
meer wonderlike en grootse werke moet `n son dan bevat op sy 
groot grondgebied en hoe baie onuitspreeklike, wonderlik en 
groots en veelsoortige werke moet `n geestelike wêreld dan nie 
bevat nie, wanneer `n materiële natuurlike wêreld, in vergelyking, 
skaars meer voorstel as die eksterne dooie bas van ’n boom. 
23. Inligting soos hierdie en baie ander vergelykbare dinge sal Ek 
aan julle openbaar wanneer Ek die mense van hierdie planeet 
bespreek, maar vir vandag sal ons hierdie hoofstuk afsluit. 
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Hoofstuk 33 
Die Saturniniese mense 

Hulle oorsprong, bevolkingsdigtheid en 

Behuisingstoestande 

1. Baie is alreeds gesê oor die mense van Saturnus. Ten spyte 
daarvan, bly daar veel meer oor om te sê rakende die meesters 
van hierdie hemelliggaam, sodat julle kan leer in watter soort orde 
hierdie planeet bestaan en wie se geesteskind dit is. 
2. Omdat `n goeie orde te alle tye en oral die basis van alle 
wysheid is, sal ons daarom hier `n menslike wese beskou wat in 
`n goeie orde is,– ten eerste ten opsigte van sy eksterne geboude 
vorm en dan sy geestelike bestaan en alles wat voorkom in sy 
geestelike gebied, soos sy land se grondwet, sy handeling en sy 
goddelike diens. Nou sal ons begin met die fisiese vorm van die 
Saturniniese wese. 
3. Was daar slegs een mensepaar op Saturnus, of was daar 
terselfdertyd by verskeie plekke verskeie mensepare geskep? 
Alle menslike wesens wat nou op Saturnus lewe, stam van een 
mensepaar af. Dit is van toepassing op alle planete, net soos wat 
dit op die aarde van toepassing is. Die geskiedenis van die 
Saturniete is meer as een miljoen jaar ouer as die geskiedenis 
van die mense op aarde. 
4. `n Saturniet het regdeur sy hele lewe selde meer as vier 
afstammelinge met sy vrou. Dit sal verstaanbaar wees wanneer 
Ek sê dat hierdie planeet, in verhouding tot die aarde, menige 
kere minder bevolk is as die aarde. Op die groot kontinentale 
lande, waarvan sommige groter in area is as Asia, Afrika en 
Europa, lewe mense baie selde in buurmanskaplike verhoudings 
langs mekaar. Hierdie toestand wat in julle dorpe op aarde 
bestaan, is een van die grootste rariteite op Saturnus. 
5. Indien `n mens, afkomstig van die aarde, in staat sou wees om 
na een van hierdie kontinente te reis, sal hy vind dat die 
woonplekke van hierdie mense so vêr van mekaar af is, dat dit 
hom tenminste tien tot twaalf dae sal neem om van die een na die 
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ander te reis. In die berge is hierdie afstande van een blyplek na 
die ander eerder die reël as die uitsondering, maar in die 
laerliggende gedeeltes wat langs die riviere en mere lê, is die 
wonings van die Saturniete nader aan mekaar. 
6. Waar julle ookal so `n woning sal vind, is daar nie net `n paar 
mense nie, maar `n volledige familie wat gewoonlik enigiets van 
1,000 tot 5,000 tel. 
7. Hoe groot is hul wonings dat hulle soveel mense kan 
akkommodeer? Dit moet genoem word dat die Saturniete ’n 
voorkeur het vir baie spasie. Wat die woonplek aanbetref, was dit 
heel in die begin genoem tydens die beskrywing van die 
Sonboom (gliuba). Dit was ook genoem dat hierdie boom ook 
hulle huis is, een wat hulle bo alle ander verkies. Daarom hoef Ek 
nie weer die eienaardige vorm van hierdie boom te beskryf nie, 
anders as om jul te herinner dat dit `n uitsonderlike boom is met 
baie takke en dat op sy wye takke, wat byna altyd op `n 
horisontale wyse uitloop, die mense hulle huise bou. 
8. So `n boom is net so betekenisvol op Saturnus as wat `n 
belangrike stad op aarde is. Die patriarg van so `n groot familie 
ken die individuele takke en sytakke toe aan ’n individuele familie 
en dit word dan hulle eiendom, net soos ’n huis in julle stede. Die 
verskil is egter hier dat die mense wat in hierdie boomstad bly, 
almal bloedfamilie is, terwyl in julle stede enigeen wat die finan-
siële vermoë het, `n huis reg langs jou kan koop. 
9. Jy mag jouself afvra: Hoe kan hierdie mense slaap op hierdie 
takke? As hulle in hulle slaap omdraai, sal hulle nie afval nie? Die 
moontlikheid dat dit sal gebeur is baie groter by julle waar julle 
kan omdraai en uit julle beddens val. Hierdie horisontale uitwaarts 
strekkende takke is so dik en wyd dat daar op `n enkele tak 
genoeg plek vir elke huis in julle hoofstad is * en dan sal daar nog 
genoeg plek wees om rond te ry ook. 
*Die hoofstad is Graz in Oostenryk met `n populasie van 200,000 

10. Buiten dit is daar `n groot aantal kleiner takke wat horisontaal 
en parallel groei vanaf die wye rande van elk van die reuse takke 
en hulle is die eintlike draers van die vrugte van hierdie boom. 
Nader aan die stam van die boom is hierdie kleiner takke 
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besonder sterk. Hulle is so sterk dat sou `n mens daarop loop, 
staan of lê verby die kant van die tak, sal hy nie van die boom 
afval nie. Kom ons veronderstel, ongeag hierdie kleiner takke, dat 
dit wel gebeur dat iemand onverskillig verby hulle loop en hy val 
na die grond toe, of van `n hoër tak na `n laer tak, sal hierdie 
persoon geen ernstige besering opdoen deur so `n val nie. Die 
rede hiervoor is reeds aangegee en is aan julle bekend en was 
genoem in `n vorige hoofstuk. Op Saturnus, deur die bestaande 
aantrekking tussen die eintlike planeet en die Ring, word die 
spesifieke gewig van enige gegewe voorwerp, insluitende die 
liggaam van die mens, betekenisvol verminder. Daarom sal 
niemand op Saturnus in staat wees om met dieselfde felheid te 
val as iemand op die aarde nie. 
11. Die bogenoemde verduideliking is die rede vir hierdie 
gebeurtenis en sal enige ondersoekende denker aangaande 
hierdie aspek heeltemal bevredig. Solank as wat hierdie planeet 
deur mense bewoon was, het niemand nog ooit `n been of `n arm 
gebreek gedurende sy hele leeftyd nie en niemand het sy kop 
beseer of `n gat in sy kop opgedoen deur `n val nie, wat natuurlik 
baie gereëld gebeur op aarde. 
12. Die vraag kan nou geopper word: Is hierdie boom die enigste 
woonplek wat die Saturniete “huis” noem? Die antwoord is nee. 
Buiten hierdie hoof boomhuise, het hulle nog verskeie ander 
huise wat bewoon word gedurende die koel skaduwee tyd. 
13. Hierdie huise word op verskillende maniere gebou. Sommige 
word van die sterk takke van die piramideboom gebou. Ander 
word weer gebou met die spesies van meer slanker bome. Die 
huise wat gegroei word, of lewende huise, is voortrefliker as die 
wat gebou word. Hulle bou egter altyd huise tussen die wat 
gegroei word, omdat dit dien as stoorplek vir hul voedsel. 
14. Hulle maak ook net vuur in daardie huise wat hulle bou, waar 
hulle verskillende voedselsoorte kook, bak en braai, maar nie op 
dieselfde vlak en kunsmatige manier as wat julle dit op aarde 
doen nie, maar meer soos wat julle `n appel sou bak, of om pere, 
groente en sommige goed smakende beet en wortels te kook. Dit 
beslaan die totale kookkuns op Saturnus. In hierdie huise stoor 
hulle ook hulle melkprodukte, sowel as hulle kosbare bessiesap 



178 

houers. 
15. Niemand eet of slaap in die huise wat gebou is nie. Dit word 
altyd gedoen in die huise wat gegroei word, omdat dit onhoud-
baar is vir `n Saturniet om vir lank te vertoef in die nabyheid van 
`n dooie ding. Dit geld `n huis wat gebou is van bome wat afge-
kap is, sowel as dooie mense of diere. Dit is waarom huise wat 
deur die Saturniete gebou is, uitsluitlik gebruik word as 
werkswinkels en stoorplek. 
16. Julle sal hoogs waarskynlik wil weet hoe groot so `n 
mensgemaakte huis is en ook hoe dit lyk? Ek sal die wens 
toestaan. Hierdie huise word gebou in die vorm van `n krans, 
soortgelyk aan die huise in die Oostenrykse platteland, behalwe 
dat hulle geen dakke het nie. Hulle is heeltemal oop bo. Vir die 
Saturniete is die grootste gruwel `n huis wat geskei is van die 
hemel deur `n dak! Hulle sê dat alles wat van bo afkom, `n 
seëning van die hemele is en daarom `n seëning vir die grond. En 
aangesien hulle ook op die grond leef, waarom sal hulle hulself 
afskei en wegkruip vir die seëninge van die hemele? Hulle is van 
mening dat dit ook `n baie groter voordeel vir hulle sal inhou, 
omdat hulle lewendig is en daarom `n groter behoefte aan 
hemelse seën het as wat die grond van hulle aarde dit het, wat 
hulle glo dood is. 
17. Nou weet ons hoe hulle huise gebou word. Al wat ons nou wil 
weet is hul vorm en grootte. Gewoonlik word hierdie huise gebou 
in die vorm van `n ster, soos `n kompas se wyserplaat. Hierdie 
huise het egter somtyds agt, sestien of selfs twee-en-dertig 
gepunte ente, elkeen wat `n soort aparte seksie vorm vir voedsel 
en drank. In die middel van hierdie wye ronde kamer is `n ronde 
vuurherd waarop die voedsel gekook word. Dit moet verstaan 
word dat die vuurherd in verhouding is met die grootte van die 
Saturniete. 
18. In so `n sterhuis is die afstand van een punt na die teenoor-
gestelde punt, in ooreenstemming met julle aardse mates, een 
uur se stap teen `n redelike gemiddelde pas. Wat die hoogte van 
die huis aanbetref, kan enige persoon wat so groot soos `n man 
is, gemaklik oor die muur sien. 
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19. Is hierdie huise op enige manier versier? Nee, behalwe dat 
die mense hulle versier met die blare van die bome wat hulle 
afkap om daarmee te bou. Dit is al oor hierdie huise. 
20. Noudat ons geleer het dat die huise wat hulle bou, die eintlike 
plaas, kombuis, stoorgeboue van die mense op Saturnus is, sal 
ons nou hul woonplekke van naderby bekyk. 
21. Wat is die vorm van hierdie lewende wonings? Die eksterne 
vorm is heeltemal rond, met een ingang aan die môrekant (oos). 
Slegs twee verskillende boomspesies word gebruik om hierdie 
huise te bou, of andersins te groei. Die pragtigste en manjifiekste 
huise word gegroei met die welbekende spieëlbome (Ubra) wat 
baie naby aanmekaar geplant word. Die huise wat minder pragtig 
en minder manjifiek is, word gegroei met die muurboom (brak), 
nie die gewone soort nie, maar die gekweekte muurboom. 
22. Die binneste vloer van hierdie huise word heeltemal waterpas 
gemaak. Grassade word op die vloer gesaai, waar, na `n baie 
kort, `n ongelooflike digte gras groei wat soos `n dik tapyt lyk. 
Hierdie gras het die voorkoms van fluweel en is so veerkragtig 
dat, indien iemand daarop loop, dit onmiddellik weer sal terug-
spring na sy oorspronklike posisie. 
23. In die middel van die huis is `n groot, ronde en proporsionele 
hoë vuurherd, wat aan alle kante bedek is met dieselfde gras. 
Sodat julle `n idee kan vorm van die grootte, omtrek en hoogte 
van hierdie vuurherd, kan Ek julle sê dat dit `n diameter het van 
rofweg 540 voet en `n hoogte wat tot bokant die knieë reik; selfs 
halfpad op tot by die heupe van `n Saturniniese man. Indien die 
hoogte egter vergelyk word met die hoogte van `n vrou, is die 
vuurherd ongeveer die helfte van haar hoogte.* 
*`n Vrou is 80 tot 90 voet hoog en `n man 95 tot 135 voet 

24. Watter doel dien hierdie vuurherd? Dit dien die Saturniete op 
dieselfde manier as tafels op die aarde, naamlik vir voedsel en 
drank. 
25. Nie vêr van hierdie vuurherd-tafel nie, op `n afstand van 
ongeveer 200 voet, is daar `n volkome ronde piramiede wat 
afgestomp is bo en wat by die basis ongeveer drie keer die 
diameter van die vuurherd is. Die spasie bo is net so groot dat `n 
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man met gemak daarbo kan staan. Hierdie piramide het die 
hoogte van `n man en is oordek met dieselfde gras as die vloer 
en vuurherd en dit dien die familie as `n kansel vir die patriarg. 
Elke dag voor sononder staan die oudste lid van die familie op 
hierdie platform, waarby die hele familie dan rondom vergader om 
die wil van die Groot Gees te verneem aangaande die nag en die 
hele volgende dag. 
26. Watter ander soorte meubelment en fasiliteit bevat so `n 
huis? Heeltemal in die agtergrond, by die ingang direk teenoor 
die sonsopkoms, is daar `n ander sirkelvormige muur wat bedek 
is met dieselfde gras. Maar dit is by verre nie so hoog soos die 
sentrale kansel nie; instede is dit heelwat groter in omtrek en met 
baie matige kurwes. Wat is die doel van hierdie derde ronde 
muur? Dit is die algemene bed of rusplek van ons groot 
Saturniete. 
27. Voor hulle gaan slaap, plaas hulle sagte kussings in die 
kurwes naby die buiterand van hierdie geronde muur en leun dan 
teen een van hierdie kurwes, met een persoon per een van 
hierdie kurwes. Die mans neem hulle posisies in met hul 
aangesig na die opkomende son en die vroue se aangesig na die 
ondergaande son. Almal rus met hulle liggame in `n posisie wat 
30º in aardse mates in verhouding tot die vloer is. Dit is hoe hulle 
aan die slaap raak en hulle bly in hierdie posisie tot kort voor 
dagbreek. Ten spyte van die Ring se skaduwee bemerk hulle die 
sonsopkoms, want die Ring bedek nooit die son so volkome dat 
niks van die son gesien kan word nie. En indien dit met tye sou 
gebeur dat die Ring wyer is, sodat die son heeltemal bedek is, 
dan duur so `n bedekking nie langer as `n halfdag nie en daarna 
word `n smal randjie van die son weer sigbaar. 
28. Hierdie is al die meubilering wat so `n huis bevat wat deur die 
Saturniete beset word gedurende die tyd van die skaduwee. Wat 
is die grootte van die huis met betrekking tot sy omtrek? Die 
diameter is groter as die welbekende steragtige stoorplekke, met 
meer as die helfte. 
29. Woon die totale bevolking van die groot boomhuis bewoners 
in so `n huis? Nee, slegs een familie, - dit is een vader, een 
moeder met hulle kinders en kindskinders, net soos wat hulle 
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saamleef op een tak van die boom gedurende ligtyd. Daar is 
soveel mensgemaakte woonplekke as wat daar takke is waarop 
Saturniete lewe. 
30. In so `n gemeenskaplike familie woonplek, dek die area 
rondom so `n boom meesal meer vierkante myle as wat Styria 
groot is (632,586 vierkante myl). Hierdie blyplekke is, soos julle 
weet, so `n groot afstand van mekaar, dat dit baie dagreise sal 
neem om mekaar te bereik. Rondom hierdie woonplekke is die 
gronde en weivelde van die makdiere wat julle alreeds ken. 
Hierdie diere moet genoeg grond hê, sodat genoeg geoes kan 
word vir die onderhouding van die lewe van die mense van 
Saturnus, sowel as vir die onderhoud van die diere. Bygevolg is 
daar aan die grensgedeeltes van die gemeenskaplike eiendom, 
groot, vêr uitgestrekte woude van tregterbome. En op die groot 
vlaktes, veral op die noordelike kant van die groot mere, is daar 
woude van Piramidebome wat areas van 2,000 tot 3,000 
vierkante geografiese myl beslaan en daar is ook ander groot 
struikwoude. Indien julle dit ook alles in aanmerking sal neem, sal 
julle nie so verbaas wees dat die afstand tussen twee gewone 
families so groot is nie. 
31. Nou weet ons hoe die mense op Saturnus woon, veral hulle in 
die bergagtige gedeeltes. Maar ons weet nog niks van hulle reëls 
of wette waarmee hulle hul huishoudings reël nie. Ons het egter 
nou die Saturniete en hulle woonplekke ondersoek wat in die 
bergagtige gedeeltes leef. Maar voordat ons die mense gaan 
beskryf en ondersoek wat op die vlaktes bly, sal ons eers in die 
volgende hoofstuk die huishoudelike grondwet van die mense 
van die Hooglande ondersoek. 
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Hoofstuk 34 
Die huishoudelike grondwet van die Saturniete 

Die planting van `n tempel 

Die belangrikste wet van emigrasie 

Wees lief vir die naaste en liefdadigheid 

1. Wie is die hoof of prinsipaal van so `n groot familie of 
kommune in die Hooglande? 
2. As dit gebeur dat die voorvader nog lewe, bly hy steeds die 
hoof en hoëpriester van die familie solank as wat hy lewe. 
Wanneer hy te sterwe kom en daar is twee of meer seuns, word 
die oudste seun gekies as hoof van die huishoudelike, sowel as 
die geestelike sake. Wanneer die oudste seun sterf en een of 
meer broers is nog in die lewe, dan sal die oudste oorblywende 
broer altyd die hoof word. Wanneer die laaste van die broers 
sterf, dan sal die eersgebore seun van die oudste van die broers 
die hoof word; met ander woorde, die broer wat die hoofskap van 
die familie oorgeneem het van die voorvader. Onder hierdie 
voorwaardes bly die oudste in die familie altyd die hoof van die 
familie. 
3. Wanneer `n familie nie so talryk is nie, dan word die oordrag 
van die verpligtinge as hoof van die familie van een lid na die 
ander somtyds opgevolg tot in die sewende geslag, in sommige 
gevalle selfs tot in die tiende geslag. Wat gebeur wanneer `n 
familie te talryk word wanneer dit die vyfde generasie bereik? Op 
hierdie stadium vind daar `n skeiding plaas wat op die volgende 
wyse plaasvind: Die oudste broer neem die familie se verant-
woordelikhede oor, waar die twee jonger broers, nadat hulle `n 
bruidskat gegee is deur die broer wat oorbly as hoof van die 
groter familie, hulle familielede neem en die blyplek met hul 
besittings verlaat op soek na `n ander onbewoonde boomwoning 
(Gliuba). Nadat hulle so `n boom gevind het, doen hulle hul 
dankseggingsgebede en onder die leierskap van die oudste, 
versoek hulle die Groot Gees om hulle lewende woning, asook 
hul ander woonplekke, te seën. 
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4. Nadat hierdie gebed gedoen is, neem die oudste verskeie treë 
na die kant toe en bid alleen. Hy vra dan die groot Gees om hom 
met `n Gees van Lig te voorsien, dieselfde wat die Groot Gees vir 
sy vader en voorvaders gedoen het en dat hierdie Gees te alle 
tye die wil van die Groot Gees aan hom sal voorhou! Gedurende 
hierdie gebed, lê al die familielede op die grond met hulle gesigte 
na onder. Die oudste hou nie op met hierdie smeekbede alvorens 
die Groot Gees nie die verlangde Gees van Lig gestuur het nie. 
5. Wanneer die Gees van Lig verskyn, vra die oudste die Gees 
om die nuwe onbewoonde boom te seën in die Naam van die 
Groot Gees en om hom eerste in die boom in te neem en aan 
hom die plek te wys wat hy sal beset as die hoof van die familie. 
Wanneer dit klaar afgehandel is, bedank die oudste die Groot 
Gees in die teenwoordigheid van die Gees van Lig vir hierdie 
groot seëning. Dan word die oudste deur die Gees van Lig na 
onder gelei na die plek waar die Gees van Lig die eerste keer aan 
hom verskyn het. Hier verlaat die Gees van Lig hom, maar nie 
alvorens hy sy wil versterk het nie. 
6. Versterk in sy Innerlike op hierdie manier, keer die oudste 
terug na sy familie, wat nog steeds met hulle gesigte na onder lê 
en spreek met `n sterk stem tot hulle, waardeur hulle opstaan en 
die Groot Gees prys vir so `n groot seën wat oor hulle uitgestort 
is, deurdat hy aan hulle hul eie verligte patriarg gegee het. 
7. Wanneer dit alles afgehandel is, ken die oudste die die takke 
toe aan die vaders van die families en hulle neem dit met groot 
dankbaarheid in besit. Die takke word skoongemaak en gereed-
gemaak vir besetting. 
8. Tydens so `n geleentheid, wat nie so baie op Saturnus 
plaasvind nie, is almal baie gelukkig en opgewonde. Hulle het `n 
leefbare boom, maar het nog nie hulle lewende huise om in te 
leef en hulle stoorkamers nie. Dit is waarom daar op die eerste 
dag nie baie bereik word nie, want alles word behoorlik in 
berekening gebring, beplan en bespreek, maar altyd onder die 
leierskap van die oudste, want niemand sal iets doen sonder sy 
goedkeuring nie. 
9. Met dagbreek die volgende oggend, begin hulle onmiddellik die 
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areas vir die huise opmeet wat nog gegroei moet word. Die 
oudste seën dan die erwe en die sade van daardie bome wat 
geskik is om sulke lewendige huise te groei en dit word op die 
korrekte wyse in die grond geplaas. 
10. Sodra hierdie werk voltooi is, wat nie meer as een dag in 
beslag neem nie, gaan hulle die volgende dag na die woud om 
die regte hout te kap vir die bou van die voorraadkamers. Die 
huisdiere help ook met hierdie werk. Horud, die Saturnus leeu, 
wat halfmak en halfwild is, sny die grootste boomtakke van die 
piramideboom met sy sterk snawel en die welbekende huis-
bediende, Fur, tel hierdie takke op en dra dit na die plek wat deur 
die mense aangedui word. 
11. Sodra al die benodigde hout op die bouperseel is, word dit 
behoorlik skoongemaak en die stoorkamers word gebou. 
12. Wanneer dit gedoen is, word die diere se stalle en die tuine 
aangeplant. Ook word `n redelike wye dam rondom `n reënboom 
gebou sodat water opgevang kan word sodat `n dammetjie kan 
ontstaan. 
13. Sou daar enige berg fonteine naby wees, bou hulle 
eenvoudige waterleidings waardeur die water na die hoofwoning 
gelei word. Hierdie waterleidings word gebou met die Stokslakke 
wat alreeds hierbo genoem is. As hierdie skulpe nie beskikbaar is 
nie, word die vrugte van die tregterboom gebruik. 
14. Nadat dit afgehandel is, word ander eiendomme opgemeet en 
hulle bruikbaarheid word bepaal. En wanneer al hierdie 
toekennings afgehandel is en sou daar gedeeltes van die woud of 
tregterbome te naby hierdie eiendomme wees, word hierdie bome 
afgekap en die woud word skoongemaak tot so `n mate dat hulle 
die regte grootte vir die eiendom het. Wanneer dit ’n aanvang 
geneem het, word aan die bogenoemde diere hul take toegewys. 
Die hout word aan die endpunte van die eiendom opmekaar 
gepak om droog te word om later as vuurmaakhout te dien. 
15. Wanneer hierdie werk voltooi is, word die eiendomme deur 
die patriarg geseën en allerhande vrugtesoorte word gesaai. 
Hierdie saaiery vind gewoonlik elke tien jaar plaas op hierdie 
planeet. Een saaiery is egter heeltemal voldoende vir alle 
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toekomstige oeste waar die grond vrugbaarder is, want die 
wortels van die plante op Saturnus vrek nie so maklik nie, maar 
bly lewendig in die grond, soos die wortels van so baie struike en 
bolplante op aarde. 
16. Wanneer hierdie werk voltooi is, naamlik die laaste stukkie 
werk om die grond voor te berei vir die oes, kom die familie byeen 
om `n gebed van danksegging te bring aan die Groot Gees en 
aan die einde van hierdie gebed smeek hulle hom om oor al 
hierdie vrugte en oor al hulle arbeid voorspoed uit te giet wat Sy 
seën dra. 
17. Sodra hulle hierdie gebede van danksegging en smekinge 
afgehandel het, begin hulle met die belangrikste werk, naamlik 
die aanplanting van die tempel, waarin hulle aan die Groot Gees 
`n offerande bring wat vir Hom welgevallig sal wees. Dit word 
uitgevoer deur die patriarg en twee van die oudstes en niemand 
anders word toegelaat om sy hande aan hierdie heilige werk te 
slaan nie. 
18. Waar begin hulle met hierdie werk? By hierdie geleentheid 
gaan die patriarg na die plek waar die boodskapper van die 
anderkant die eerste keer verskyn het en hy smeek die Groot 
Gees om barmhartiglik aan hom te toon, deur die Gees van Lig, 
waar Hy, die Groot Gees, die tempel opgerig wil hê. Wanneer die 
patriarg die Groot Gees lank genoeg versoek het en niemand 
verskyn nie, bou hulle die tempel op die plek waar die Gees vir 
die eerste keer verskyn het. Indien die Gees egter verskyn, lei hy 
die patriarg na die plek waar die tempel gebou moet word, of die 
patriarg sien die Gees alreeds op die plek waar die tempel gebou 
moet word. Die patriarg gaan dan na die plek waar die Gees wag 
om die buitelyne van die tempel aan hom te toon. 
19. Op die plek waar die Gees wag, word `n merker op die grond 
geplaas. Dit is waar die verhoog gebou moet word waarvandaan 
die patriarg sy familie sal onderrig. Terselfdertyd word hy deur die 
hemelse boodskapper `n plek aangewys in die rigting na die 
agterste uitgang, waar die patriarg, nadat hy op die korrekte wyse 
die Groot Gees genader het, die wil van die Groot Gees sal leer 
deur middel van die hemelse boodskapper. 
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20. Nadat dit alles afgehandel is, word die Gees onsigbaar. Die 
patriarg gee `n teken, om dit so uit te druk, van man tot man deur 
`n aantal boodskappers wat op `n sekere afstand van mekaar 
wag reg tot teenaan die woonhuis boom, met die boodskap dat 
hy toestemming het van die Groot Gees om `n tempel te bou op 
daardie spesifieke plek. Hy vra hulle om die Groot Gees saam 
met hom te bedank vir so `n groot seën en hulle smeek Hom dat 
die sade wat die tempel sal laat groei, geseënd sal wees en 
binnekort sal floreer en dat Hy almal waardig sal vind om aan 
hulle Sy heilige Wil bekend te maak. 
21. Hierdie gebed is baie plegtig en sodra dit voltooi is, roep die 
patriarg twee of drie van die oudstes nader en gee saad aan hulle 
waarop die Gees geblaas het. Hierdie sade word in die grond 
geplant om die tempel te laat groei. Die oudstes begin onmid-
dellik met hul werk en plant die sade van die manjifiekste en 
pragtigste boomspesies met die grootste toewyding en vertroue. 
22. Die twee of drie oudstes plant die voorste deel van die tempel 
wat geoormerk is vir die mense of familielede, waar die patriarg 
die heiligdom van die tempel beplant, wat merendeels bestaan uit 
Straalbome (Bruda), terwyl die ander dele van die tempel 
gewoonlik bestaan uit Spieëlbome (Ubra). 
23. Buiten die eliptiese eiervormige bou van die tempel, word `n 
sirkel van die edelste soort van die Muurboom (Brak) geplant, op 
die korrekte afstande van mekaar, in stede van ’n ringmuur. 
Hierdie tipe edele boomsoort word deur sy bas onderskei van die 
gewone tipe. Die bas van die gewone soort lyk soos goud, waar 
die bas van die edele soort soos vele reënboë lyk, een bo-op die 
ander. Die kleure het `n baie lewendige metaalagtige glinstering. 
Die blare aan die bokant het byna die vorm van aalwynblare, 
behalwe dat hulle grootte in verhouding is met alles anders op 
hierdie planeet. Hulle kleur is skitterend wit. Die bloeisel is 
dieselfde as die gewone Muurboom s’n, maar meer delikaat met 
`n uiters lieflike geur. 
24. Wanneer hierdie tempelbouers hulle werk voltooi het, bedank 
hulle weereens die Groot Gees vir die energie en die insig wat 
hulle in staat gestel het om hierdie tempel te bou en hulle vra 
Hom om die sade te seën, sodat die tempel perfek van die 
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geplante saad sal groei. 
25. Na afloop van hierdie danksegging en smeekgebed, verlaat 
hulle die bouperseel met groot eerbied en stap agteruit meer as 
halfpad vanaf die muurboom. Hulle buig en keer dan terug na hul 
woning. 
26. Wanneer hulle hul woonplek bereik, versoek hulle die ander 
om van die grond af op te staan en om op te klim na hul 
toegewysde takke van die boom waarin hulle gaan woon. Dan eet 
en drink hulle nadat die oudste in die familie hulle voedsel geseën 
het, omdat, terwyl die tempel geplant was, wat vir die Saturniete 
een van die grootste geestelike rituele is, word geen voedsel of 
drank ingeneem nie. 
27. Na die ete, wat onder hierdie omstandighede, sowel as op 
spesifieke geestelike dae, in die aand gevier word, herinner die 
oudste alle familielede dat hulle ernstig hulle wil moet verenig met 
die Wil van die Groot Gees en dat hulle nou geen ander wil 
behoort te hê as dat die sade van die tempel binnekort op `n 
wonderbaarlike manier sal floreer nie. 
28. Deur so `n vermaning sal elke Saturniniese inwoner sy wil 
aanbied en die grond waar die tempel se saad geplant is, 
verkwik. En julle kan dit maar glo: Die omstandighede rakende so 
`n gebeurtenis is absoluut wonderbaarlik, want die besaaide 
tempel staan baie dikwels die volgende môre daar in al sy glorie, 
heeltemal volledig, wat vir julle onverklaarbaar sal wees. 
29. Wanneer die familie hierdie tempel sien, vind daar aan hulle 
toegewyde vreugde en lofprysinge geen einde nie. Hierdie 
vreugde, lofprysinge en verheerliking duur somtyds vir etlike dae 
en nagte aaneen. 
30. Waarom is hierdie mense so bly wanneer hul tempel so goed 
en so vinnig gegroei het? Daar is meer as een rede vir hul 
vreugde. Die hoofrede is dat hulle nou oortuig is dat die Groot 
Gees met hulle is in hulle nuwe woonplek, soos wat Hy was in 
hulle ou woonplek. `n Tweede rede is dat hulle hierdeur weer-
eens `n plek het waar hulle kan en toegelaat word om die Groot 
Gees te nader deur hul patriarg. En die derde rede is dat hierdie 
familie, wat nou afgeskei is van die hoof familie, deur middel van 
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hierdie tempel natuurlik verblydend is vir die Groot Gees. 
31. Daar is ook nog `n ander rede, maar een wat nou verbonde is 
aan die derde rede en dit is dat die hele gemeenskap nou die 
gevolgtrekking kan maak dat hierdie nuwe eiendom wat hulle 
beset regtens hulle eiendom is en daarom `n plek van bly-
wendheid. Maar wanneer `n tempel nie so vinnig groei nie, dan is 
die eiendom, vanaf hulle standpunt gesien, nie regtens hulle 
eiendom nie omdat indien iemand anders kom en sê dat hierdie 
eiendom voorheen sy besitting was, moet hulle te alle tye 
voorbereid wees om onmiddellik daarvan afstand te doen sonder 
enige teenkanting en moet dan weer iewers na `n ander eiendom 
gaan soek. 
32. Maar wanneer daar eers `n tempel is, verloor enige vorige 
eienaar alle regte op hierdie eiendom. Hy sal nie, by die 
aanskouing van so ’n nuwe tempel, die geringste aanspraak 
maak vir die restitusie van hierdie eiendom nie. Op Saturnus is 
die grootste wet wat bestaan as volg: 
33. Wat die Groot Gees ookal aan iemand gegee het, behoort 
onvoorwaardelik aan hulle wie dit van Hom ontvang het. En geen 
wese in die hemele, geen Gees van Lig en geen wêreldse 
skepsel het die reg om hierdie hoogste van alle geskenke te 
betwis nie. Wie dit ookal sal doen, sal uitgeban word na daardie 
streke van die planeet waar niks anders op hom sal wag as ewige 
koue, ewige ys en ewige sneeu nie. 
34. Elke persoon op Saturnus ken hierdie wet. En daar is feitlik 
geen wet wat meer gerespekteer word as juis hierdie een nie. Om 
hierdie rede is daar nooit ooit enige eienaarskap dispute hieroor 
nie, veral onder die bergbewoners, want onder mekaar handhaaf 
hulle altyd die beste orde. 
35. Aangaande die verhoudinge tussen bure, is daar geen 
werklike grense nie; instede, waar iemand homself ookal vestig, 
is dit sy eiendom, want elke mens dra die getuienis van die Groot 
Gees in homself en dit is voldoende vir hom sodat hy na enige 
plek op hierdie totale hemelliggaam kan reis. 
36. Indien dit sou gebeur dat `n kontinent soms oorbevolk raak, 
sal verskeie families saamgroepeer en hulle tuisland verlaat op 
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skepe wat ons al in ’n ander hoofstuk bespreek het en hulle sal 
beweeg na `n ander land op Saturnus. Sodra hulle hierdie land 
bereik, sal hulle na ’n geskikte woonplek soek. Wanneer hulle so 
`n plek gevind het, het hulle die reg om vir `n hele jaar daar te 
woon en te gebruik wat die aarde ookal aan hulle bied. 
37. Sou die saailinge van die tempel floreer soos voorheen 
beskrywe, of sou die tempel geleidelik groei op die natuurlike 
manier en indien die familie wat emigreer het, die bouperseel van 
die tempel kan toon aan die afgesant van daardie land se 
inwoners, wat vir hierdie doel na hulle gestuur is en as hulle kan 
bewys dat al die bome van die tempel baie goed groei, dan word 
hulle onder hierdie omstandighede die eienaars van die eiendom 
wat hulle beset. En die vorige eienaar het nie meer enige regte 
op die eiendom wat die nuwelinge in besit geneem het nie, 
behalwe die reg van vriendskap. 
38. `n Mens op Saturnus sal nooit die reg tot vriendskap aan 
iemand anders ontneem nie. Hy vestig onmiddellik `n vriendskap, 
waarop die patriarg van die nuwelinge tot die afgesant van die 
land se inwoners spreek: 
39. “Broeder in die Groot Gees, neem waar hoe jou oë my 
ondersoek, maar niks vind wat hul die toegang tot my persoon 
kan weier nie en met dieselfde teken sal jou hart niks in my hart 
vind wat jou enigiets sal weier wat jy benodig nie. Dit is waarom jy 
`n broeder vir my is in die Groot Gees.” 
40. Nadat hierdie woorde gespreek is, omhels hulle mekaar. 
Hierdie omhelsing is `n permanente dokument van volledige 
gemeenskaplike eiendom van twee sulke families, waarop die 
afgesant die hele nuut aangekome familie uitnooi om gebruik te 
maak van sy woning, totdat die nuwe eiendom in alle aspekte 
volgroeid is. Kort daarna volg die nuwelinge die gesant, wat 
gewoonlik self `n oudste is, na sy woning. 
41. So `n gebeurtenis is te alle tye ’n groot gedenkwaardigheid. 
Want vir die Saturniete is daar byna niks groter of meer verhewe 
as om `n broer in die Groot Gees te vind op `n ander kontinent of 
in die land waarheen hulle geëmigreer het. Dit is hoe die 
Saturniete mekaar aanspreek. 
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42. Sou dit gebeur dat die nuweling, by sy aankoms by die 
woning van die ander oudste, vind dat sy gasheer onder baie 
armoedige omstandighede lewe, sal hy sy dienste vir sy gasheer 
aanbied om sy lande te bewerk en uit te brei. Hierdie dienste 
word altyd met groot dankbaarheid aanvaar deur die gasheer en 
op sy beurt bied die gasheer weer sy dienste aan vir sy buurman. 
43. As die pas aangekome patriarg aan sy nuwe buurman sê: 
“Broeder in die Groot Gees! Ek is nou oortuig dat julle baie 
behoeftig is, daarom het ek besluit om julle voormalige eiendom 
aan julle terug te gee en sal op `n ander plek gaan soek vir ’n 
woning,” sal die antwoord van die boorling gasheer as volg wees: 
“Broeder in die groot Gees! Ek sal eerder ophou lewe en wens 
om nie te bestaan nie, as dat ek sal sien dat julle hierdie plek 
verlaat wat julle met die toestemming van die Groot Gees 
ingeneem het. Julle weet baie goed dat dit nie die aarde is nie, 
maar slegs die Groot Gees wat aan ons alle vermoë gee om van 
te lewe. Daarom is die grond waarop ons lewe groot genoeg om 
ons heeltemal te voed en ten minste nog tien of meer families 
soos ons s’n”. 
44. Wanneer die nuwelinge besluit om te bly, is daar nuwe 
feesvieringe en die oorspronklike inwoner doen alles in sy 
vermoë om sy nuwe broeder vir alle tye naby aan sy broederlike 
hart te hou. 
45. Dit is al vir vandag. In die volgende hoofstuk sal ons 
voortgaan om te kyk na die grondwet van die bergbewoners. 
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Hoofstuk 35 
Die hoof wet van die lewe: Die Wil van God. 

Behandeling van oortreders 

1. Sovêr het ons geleer dat op hierdie planeet, naamlik onder die 
bergbewoners, daar geen grense is betreffende persoonlike 
eiendom nie en dat die uitdrukking op `n mens se gesig genoeg 
getuienis is vir die Saturniete dat die Groot Gees hom die 
onbetwisbare reg gegee het om eiendom in besit te neem, te 
enige plek op hierdie planeet wat sy behoeftes pas. Ons sal nou 
terugkeer na ons familie wat afgeskei was van die hooffamilie 
onder die leierskap van `n nuwe patriarg. 
2. Ons het gesien hoe die nuwe tempel gebou was en ons het 
gehoor van die moontlikheid hoe sulke geseënde saad met 
wonderbaarlike spoed vanuit die grond van hierdie planeet groei 
en ons het ook gesien hoe die Saturniete ander geboue groei of 
bou. Dit voltooi die beskrywing van die nuwe ontwikkeling van 
hulle eiendom. Ons sal nou iets bespreek wat julle op aarde `n 
politieke grondwet sou noem. 
3. Waaruit bestaan so `n politieke grondwet as dit by so `n familie 
kom? Op Saturnus is `n politieke grondwet baie kort en bestaan 
slegs uit `n paar woorde. Die fondament van hierdie konstitusie 
bestaan slegs uit een hoofwet, - naamlik dat geen enkele lid van 
die familiegemeenskap toegelaat is om enigiets te doen, behalwe 
as die patriarg die Wil van die Groot Gees aan hom 
bekendgemaak het. Ook sal geen familielid enigiets doen, tensy 
so vertel is nie. Nadat hy die Wil van die Groot Gees verneem het 
deur die patriarg, kan hy nie die werk begin alvorens hy nie die 
Groot Gees bedank het vir die verkondiging van Sy Wil nie. Nadat 
hy dankie gesê het, sal hy ook die Groot Gees smeek dat die 
werk wat hy gaan onderneem, voorspoedig en suksesvol sal 
wees op `n regmatige en behoorlike wyse. 
4. Dit is die hoof fondament van die hele politieke grondwet van 
die Saturniete. Elke mens handel in ooreenstemming met hierdie 
beginsel en is oor niks anders bekommerd nie. Die Saturniete is 
slegs besorg oor hoe hulle die Groot Gees behoorlik kan bedank 
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nadat hulle hul werk afgehandel het. 
5. Julle kan glo dat hierdie kort sin alles denkbaar bevat. Wie 
ookal volgens My Wil handel, handel te alle tye regmatig! 
6. Daarom is daar geen bykomende interpretasies aangaande 
hierdie kort politieke wet nie, wat elke kind kan memoriseer en in 
sy geheue bêre indien hy dit drie keer herhaal het. En hierdie wet 
het geen straf of kriminele kodeks aan sy sy as `n balju nie, 
behalwe vir die uitdrukking: “Ek handel in ooreenstemming met 
die kenbare Wil van die Groot Gees!” Hierdie uitdrukking is vir 
elke mens op Saturnus die kragtigste dokumentêre bewys van ’n 
wettige handeling, wat nie deur enigiets anders beïnvloed kan 
word nie. 
7. Indien dit egter by tye gebeur dat iemand van die dieptes 
(mense van die valleie en vlaktes) na hierdie bergbewoners kom 
en handel dryf met hierdie mense tot sy eie voordeel, sonder om 
dit eers met die oudste lid van die familie te bespreek, dan sal die 
oudste of die volgende in lyn, onmiddellik na die persoon gaan en 
aan hom vra: “In wie se wil doen jy dit”? Indien hy dan antwoord: 
“Dit word gedoen in die Wil van die Groot Gees!”, dan sal hy nie 
meer verder in sy onderneming gesteur word nie. 
8. Maar sou die antwoord wees: “Sodat ek ’n wins kon maak, was 
dit absoluut noodsaaklik.” Dan sal die oudste hom die volgende 
lesing gee: 
9. “Luister, my broer in die Groot Gees! Hoe is dit moontlik dat jy 
meer het as wat nodig is, wat slegs in die Wil van die Groot Gees 
lê? Het jy `n addisionele behoefte wat apart of anders is van die 
behoefte in ooreenstemming met die Wil van die Groot Gees? 
Daarom adviseer ek jou as `n ware broeder in die Groot Gees om 
hierdie werk onmiddellik te staak, sodat jy nie ongelukkig mag 
raak te midde van die uitvoering van jou bedoelings nie. As jy 
behoeftig en haweloos is, kyk na ons huis, want daar is genoeg 
plek om honderde soos jy te akkommodeer. Indien jy hierdie 
daad gedoen het deur `n verborge drang van selfsug, val dan 
onmiddellik op jou aangesig neer en smeek die Groot Gees 
ernstig en berouvol dat Hy jou sal spaar van `n behoorlike straf. 
Die Groot Gees is uiters welwillend teenoor die goeie, maar 
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uitermatig streng en regverdig teenoor hulle wat teen Sy heilige 
Wil is, wat bo alles staan!” 
10. Na so `n aanspreking sal die vreemdeling wat nie die outo-
riteit gehad het om hierdie dade uit te voer nie, onmiddellik sy 
bedoelinge staak. Indien hy weier, sal die oudste antwoord: 
“Doen wat jy wil sovêr dit my aanbetref en mag dit aan jou 
toegestaan word vir alle tye van tye dat jou sondes nie groter sal 
word in die oë van die Groot Gees nie. Maar wees op jou hoede 
dat jou straf jou nie op die oop veld* tref nie!” 
*wanneer niemand teenwoordig is nie 

11. Waarna die oudste hom sy hand aanbied, hom verlaat en 
hom laat voortgaan met sy werk. Wanneer die oudste by sy huis 
aankom, wat doen hy? Julle mag dalk van mening wees dat die 
oudste sommige lede van sy familie sal stuur, soos wat dit op 
aarde gebeur, om die oortreder met toue en spiese in hegtenis te 
neem en hom huis toe te bring om die gepaste straf uit te deel. 
Dit is natuurlik nie die geval onder die mense van hierdie planeet 
nie, veral wanneer dit kom by die bergbewoners. Wanneer so `n 
situasie voorkom, sal die oudste die omstandighede aan die lede 
van die familie meedeel en hy sal almal versoek dat hulle 
bymekaar moet kom en die Groot Gees met ’n smeekbede pleit 
dat Hy mensliewend en barmhartig sal wees teenoor die broeder 
wat homself verlaat het en wat teen die Wil van die Groot Gees 
gehandel het en dat die Groot Gees die oortreder sal terugbring 
na die ware kennis, waar `n mens geen ander behoefte behoort 
te hê as alleenlik die Wil van die Groot Gees nie. 
12. Nadat die familie ernstig gebid het vir `n sekere tyd, maak die 
oudste homself in sy hart bymekaar en roep die Gees van Lig 
aan, wat altyd gereedstaan om die regte uit te deel. Die oudste 
vra aan die Gees om aan hom die Wil van die Groot Gees te 
openbaar vir die permanente welsyn van die spesifieke verlore 
broeder. Onder hierdie omstandighede sal die Gees van Lig nooit 
nalaat om die oudste in te lig wat om te doen nie. 
13. Sou die oortreder `n harde, moedswillige en selfsugtige 
persoon wees, dan word die oudste die taak gegee om die 
buitelander in hegtenis te neem en hom na die hoogte te lei na 
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waar die familie se wonings is. Terwyl hy daar is, kry die 
oortreder voedsel en drank en kry hy `n lesing in die kennis van 
die enigste geldige Wil van die Groot Gees, selfs al strek so ’n 
lesing oor sewe dae. Dan word die oortreder in die tempel ingelei 
en daar belowe hy aan die Groot Gees die grootste gehoor-
saamheid vanuit die diepste van sy hart en gevolglik om nooit 
meer `n enkele tree te neem sonder die wil van die Groot Gees 
nie. 
14. Indien so `n oortreder homself bekeer wanneer al hierdie 
dinge uitgevoer word, dan, na `n gebed van danksegging, word 
aan hom `n redelike hoeveelheid verskillende voedselvoorraad 
gegee en hy word begelei deur drie persone na die plek wat hy 
aangedui het sy woning is. Wanneer hulle uitvind dat dit sy 
woning is, soos wat hy aangedui het, beëindig dit die hele 
prosedure, behalwe dat hy weereens ernstig, maar broederlik 
herinner word om te bly by dit wat hy belowe het. Hy word ook 
vermaan om sy dankbaarheid aan die Groot Gees te betoon. 
15. Sou dit gebeur dat die vreemdeling se woning te vêr weg van 
die berge is, of dat hy geen blyplek het nie, wat gewoonlik die 
geval is met wandelaars van die vlaktes, word hy ten eerste 
vrygelaat aan die voet van die berg met `n baie ernstige en uiters 
dreigende vermaning om nooit weer sy belofte te breek nie. Dan 
word Hy geseën en vrygelaat. 
16. Maar as hy `n rondloper (vagabond) is en alhoewel hy in die 
berge gesê het hy het `n woning, maar dat dit inderwaarheid nie 
so is dat hy `n plek van sy eie het nie, sal hy ten spyte daarvan 
wel vrygelaat word. `n Situasie soos hierdie kom baie selde voor 
en dit word aan hom uitgewys dat hy nie die bergbewoners 
bedrieg het nie, maar wel die Een wie se Wil hulle te alle tye 
nakom. Hulle maak hom ook daarvan bewus dat dit die grootste 
van alle boosheid is wat `n man kan doen en dat hy nou op sy eie 
is en sal moet probeer om te deel met Die Een Wie al sy 
gedagtes ken, nog voordat hy dit bedink het. 
17. Hulle wys die oortreder op al die negatiewe gevolge wat op 
ondervinding gebaseer is en verlaat hom sonder om hom te seën. 
Wie ookal `n oortreding teen hulle begaan het, word geseën, 
sodat daardie persoon weer kan terugkeer na die Groot Gees; 
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maar niemand sal dit waag om `n persoon te seën wat 
heiligskennis gepleeg het teenoor die Groot Gees nie, behalwe 
as dit duidelik gesien kan word dat die oortreder nog steeds 
onder die genade van die Groot Gees is. Indien dit die geval is, 
sal hy geseën word. 
18. As, soos wat dit dikwels gebeur, die oortreder kort daarna 
gestraf word deur die Groot Gees, vra die Saturniete die Groot 
Gees op `n daaglikse basie vir vergifnis vir die heiligskennis wat 
hy gepleeg het teenoor die Groot Gees, maar niemand sal dit 
waag om so `n skuldige te seën nie, behalwe as hulle tot die 
geestelike kennis kom, of op `n natuurlike manier, dat die Groot 
Gees gematig geraak het met die toegediende straf. Dit is die 
prosedure met `n geharde krimineel. 
19. As die persoon nie `n geharde krimineel is nie, dan stuur die 
oudste drie boodskappers, oorlaai met vrugte, na die oortreder 
waar hy steeds besig is om sy werk uit te voer. Sodra hulle daar 
opdaag, beveel hulle hom om dadelik op te hou met werk in die 
naam van die Groot Gees en lig hom in aangaande die Wil van 
die Groot Gees, vergewe hom sy dade en neem hom in hulle 
midde en lei hom dan bergaf na waar hy gesê het dat hy woon. 
20. Daar gee hulle hom `n geskenk van vrugte en sê: “Broeder, 
sodat jy in die toekoms nie meer enige sondes teen ons sal 
begaan nie en die belangrikste, nie teen die heiligste Wil van die 
Groot Gees nie, laat ons jou vry, sodat jy ons kan besoek 
wanneer jy dit wil en jy sal nooit weer met leë hande na jou 
woning gaan nie. Ons het van die Wil van die Groot Gees geleer 
waarom dit so gedoen moes word. Maar sou jy dit ooit weer waag 
om teen ons te sondig soos wat jy nou gedoen het, dan sal jy die 
straf moet dra wat die Groot Gees jou sal oplê, sodra jy die eerste 
verkeerde stap neem. 
21. Dan skud hulle hande, hulle seën hom en moedig hom aan 
om gebede van dankbaarheid te offer aan die Groot Gees en 
hulle keer daarna huiswaarts. 
22. Dit is die totale juridiese prosedure tydens sulke optredes 
onder die mense van Saturnus. In die volgende hoofstuk sal ons 
voortgaan met soortgelyke politieke grondwette en prosedures. 
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Hoofstuk 36 
Die metaalindustrie en ander ambagte of bedrywe 

Ware sosialisme van naasteliefde in die bedryf en handel 

1. Daarbenewens behoort die vervaardiging van die noodsaaklike 
metaalgereedskap, wat benodig word by die kap en snoei van 
bome, die vervaardiging van huis gerei, om die grond los te maak 
en om hul voedsel en ander dinge te sny, alles aan die wettige 
grondwet van die mense op Saturnus. 
2. Waar word hierdie gereedskap vervaardig? Daar is sommige 
fabrieke op hierdie planeet, veral teen die voetheuwels van die 
berge, waar `n bruikbare metaal, soortgelyk aan julle yster op 
aarde, gebruik word om allerhande soorte verskillende gereed-
skap en ander gerei te vervaardig. 
3. Wie besit hierdie fabrieke? Sodat elke naburige 
familiegemeenskap die reg het om van hierdie produkte van die 
fabriek te neem, in ooreenstemming met hulle behoeftes, stuur 
elke familie alternatiewelik werkers na die fabriek om hierdie 
metaal te produseer, onder die toesig van ’n fabriek oudste. In die 
fabriek self word die metaal nie gevorm tot gereedskap nie; in 
plaas daarvan word die metaal slegs smeebaar gemaak en 
voorberei vir verdere gebruik, soos wat staafyster op aarde 
geproduseer en voorberei word vir verdere gebruik. 
4. Nadat `n werker in die fabriek gewerk het vir die vereiste tyd 
van 100 dae, en as byvoorbeeld, die fabriek 100 werkers het, dan 
word die geproduseerde metaal in 100 dele verdeel. Na 
verstryking van die werker se tyd in die fabriek, ontvang elke 
werker sy regmatige deel, wat na sy woonplek teruggeneem word 
as gemeenskaplike eiendom. Die gedeelte wat `n werker 
ontvang, weeg enigiets vanaf 1,000 tot 1,500 ton, volgens julle 
aardse terme. 
5. Wat maak die Saturniete met hierdie metaal? Indien die familie 
nog genoeg bruikbare gereedskap het, word die metaal in blare 
toegedraai en die patriarg word die kurator van hierdie metaal. As 
die gereedskap vervang moet word omdat hulle verouderd is en 
nie meer die werk behoorlike kan verrig nie, sal hulle voortgaan 
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om nuwes te vervaardig onder die leiding van die patriarg. 
6. Hoe word dit gedoen? Dink julle dit word deur `n gebruiklike 
vuur gedoen soos op aarde? Die antwoord is nee! Dit word 
gedoen op `n baie eienaardige manier en tog is dit `n baie een-
voudige prosedure. Die Saturniete maak gebruik van `n pam-
poenagtige vrug wat `n reëlmatige boog het, soos `n konkawe 
lens (holrond) aan die onderkant, waarvan die diameter enigiets 
van tussen 120 tot 180 voet is. Die buitekantste bas van hierdie 
pampoen vrug, veral die onderste gedeelte, is ingekrom, het `n 
glinstering en is glad soos die blinkste gepoleerde staal. Met 
hierdie konkawe deel van die vrug reflekteer die Saturniete die 
sonstrale en rig dan die fokuspunt op die metaalstawe. Dit neem 
nie veel meer as `n oomblik om `n groot hoeveelheid van hierdie 
metaalstawe witwarm te maak nie. 
7. Wanneer dit gedoen is, word die benodigde stuk afgesny van 
hierdie witwarm stawe en word met `n metaal hammer gesmee 
tot een of ander stuk gereedskap waaraan hulle `n behoefte het. 
Dit word op `n baie gladde aambeeld gedoen wat glad en so hard 
soos `n diamant is. 
8. As dit vir `n grofsmid op aarde `n halfuur neem om `n sekel te 
smee, kan `n Saturniet in dieselfde tyd tenminste tien smee, al 
weeg `n voltooide sekel nagenoeg 110 pond volgens julle aardse 
mates. As julle dit in aanmerking neem, kan julle besef hoe 
ervare `n grofsmid op Saturnus in sy kuns moet wees. 
9. Hier moet `n ander vraag beantwoord word. Wie is bekwaam 
vir hierdie tipe werk? Dit is nie baie moeilik daarom te beantwoord 
nie, omdat onder die mense van Saturnus is dit `n deel van hulle 
grondwet dat elke man in alle ambagte bekwaam moet wees, 
sodat daar geen verskil bestaan wat sy stand in die samelewing 
betref nie en een ambagsman nie teenoor `n ander kan sê: “Ek is 
van groter waarde as jy en my produkte is meer belangrik as 
joune.” In stede kan elkeen doen wat sy broer kan doen. Daarom 
kan die een persoon tot voordeel van van die ander wees in alles 
wat benodig word. En sou die een of die ander in lyn wees om die 
oudste in die familie te word, dan het hy die ervaring en die 
bekwaamheid om te lei en om behoorlike leiding te gee in al 
hierdie dinge. 
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10. Wanneer dit kom by die benodigdhede van die lewe, 
aangesien almal bekwaam is wat vakmanskap aanbetref, is daar 
so te sê geen perde vir knolle verkoop of winsbejag betrokke nie, 
veral onder die bergbewoners. Hulle produseer ook geen surplus 
produkte nie, sodat hulle nie kan verkoop of ruil met hulle bure 
nie. Alle produkte wat hulle produseer, is in ooreenstemming met 
hulle eie huishoudelike vereistes. 
11. Desnieteenstaande, indien `n buurman in die nood is en iets 
benodig wat hy self nie het nie, omdat hy nie dieselfde vermoë 
het as iemand anders nie, word hy nie gevra: “Wat sal jy my gee 
vir dit wat jy benodig nie?” – maar die enigste vraag wat hy in so 
`n geval gevra sal word, is aangaande die Wil van die Groot 
Gees. Indien hy hierdie getuienis besit, wat die enigste ding is 
wat op Saturnus geldig is en wat ook die enigste geldige 
geldeenheid is, sal dit wat hy verlang vir die taak, onmiddellik aan 
hom gegee word en dit word dan sy eiendom en niemand word 
toegelaat om eers te dink aan enige vergoeding nie. 
12. Dit gebeur as gevolg van `n politieke wet onder hulle, wat as 
volg lui: “Wie is meer as die Groot Gees? Wat het ons die Groot 
Gees gegee vir die gebruik van hierdie groot wêreld wat 
oorvloedig voorsien is van ontelbare dinge? Dit is egter net gepas 
dat ons die Groot Gees dank vir enige gawe. As ons net een 
enkele dankie van ons broeder aanneem, hoe sal ons verskyn 
voor die Groot Gees, as ons dit van ons broeders eis waarop 
slegs die Groot Gees geregtig is?” Daarom, wee die man wat sal 
toelaat dat hy deur sy broer bedank word vir ’n gawe, waar hy in 
der waarheid die Groot Gees moet bedank wat aan hom die eer 
gee om sy broer te dien. 
13. Op grond van hierdie waardige rede, sal ’n mens op Saturnus 
nie wetend die geringste dank aanvaar van sy broer, nog minder 
sal hy enige ander vergoeding aanvaar nie. Daarom is al die 
handel tussen Saturniete op hierdie beginsel gebaseer. 
14. Op Saturnus is daar nie wisselkantore nie, geen doeane- en 
aksynskantore, geen belasting op goedere, geen inspektoraat 
van goedere nie en winsbejag is onbekend op Saturnus. 
15. `n Gereedskapstuk wat in deurlopend gebruik word op aarde 



199 

is die skaal. Hierdie artikel is heeltemal vreemd vir die Saturniete. 
Die enigste soort skaal wat hulle ken, is die alleenlike Wil van die 
Groot Gees en die behoeftes van hulle broers. 
16. `n Tweede stuk gereedskap wat op aarde `n el* genoem 
word, is ook vreemd vir die inwoners van Saturnus. Niks word 
met die el gemeet soos op aarde nie. Die mees onfeilbare 
maatstaf vir die inwoners van Saturnus is die woord van hulle 
broer in ooreenstemming met die Wil van die Groot Gees. 
Daarmee meet hulle dit wat die naaste broer van hulle vra. 
*El ‐ `n maatstaf 

17. Handel gebaseer op hierdie beginsels sal `n baie beter 
oplossing wees vir al die inwoners op die aarde as al die aandele- 
en geldmarkte, banke, wisselkantore, kettingwinkels, kroeë en 
drinksale. `n Ietwat beter intellektuele krag sal julle vertel: “Wat 
het ons aan God gegee vir al die produkte op aarde en hoeveel 
het ons Hom betaal vir die aarde, aangesien ons op aarde regeer 
asof ons die direkte eienaars daarvan is?” 
18. Soos voorheen gesê; as julle net `n bietjie meer intelligensie 
gehad het, sal julle hierdie bostaande vrae vir julleself uit 
noodsaak moet afvra. Al julle aksies sal julle duidelik vertel hoe 
onregverdig julle is ten opsigte van My eiendom, vanuit My 
oogpunt gesien. Ek alleen het produkte geskep en dit gelykmatig 
gevestig vir elkeen, sodat almal toepaslik kon ontvang vanuit My 
liefdevolle hande, maar uit jaloesie, gierigheid en geweld-
dadigheid verwerk julle dit vir sekere doeleindes en verkoop dit 
aan jul broer vir `n buitensporige prys wanneer hy in nood is, of 
wanneer hy `n behoefte daaraan het. 
19. Maar kom ons laat hierdie skreiende skande op aarde agter 
en keer weer terug na Saturnus, waar die mense nog steeds in 
besit is van daardie skatte wat nie deur roes aangeval en nie deur 
motte opgevreet word nie en laat ons nog `n paar bladsye 
ondersoek vanuit hulle baie klein politieke wetboek, wat in hulle 
harte geskryf is. 
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Hoofstuk 37 
Die vervaardiging van geweefde materiale 

Geen onnatuurlike benutting van natuurlike produkte nie 

Die kleding Orde 

1. Ons het nou so pas hierdie mense gesien wat as grofsmede 
opgelei is en het geleer hoe hulle hul gereedskap en produkte 
“verkoop” aan `n broeder wanneer die nood ontstaan. Nou sal 
ons iets leer aangaande die kleremakers. 
2. Toe ons `n beskrywing gegee is van die plant- en diere ryke, 
het ons geleer dat daar plante op Saturnus is waaruit `n baie lang 
soort haar groei vanuit die bloeisels en ook vanuit die blare en dat 
baie diere buitengewoon ryk is aan wol en sommige van hulle `n 
merkwaardige oorvloed van lang maanhare het. Daarom sal dit 
vir julle sin maak dat die Saturniete van al hierdie dinge 
gebruikmaak. 
3. Hoe word hierdie materiale gebruik? Daar is nie `n groot verskil 
tussen julle, die inwoners van die aarde en die inwoners van 
Saturnus nie. Hierdie materiaal word in drade gespin, wat 
natuurlik ietwat sterker is as die toue op aarde. Nietemin is hulle 
in verhouding fyn genoeg sodat `n draagbare kledingstof van die 
gare geweef kan word vir hierdie yslike groot mense. 
4. Wie spin en weef hierdie garedraad? Hierdie werk word slegs 
deur die vrouens gedoen, maar nie op dieselfde manier as wat 
julle jul kledingstowwe op julle weefmasjiene weef nie, maar 
soortgelyk aan julle vrouens wanneer hulle kouse brei met 
breinaalde. Dit is hoe hele kledingstukke of gewade op Saturnus 
gebrei word, naamlik met behulp van twee lang stokke wat altyd 
van hout gemaak is. Die Saturnus vrouens het so `n groot 
handvaardigheid dat een vrou binne een dag `n kledingstuk kan 
produseer van meer as 250 voet lank en 12½ tot 15 voet breed, 
volgens julle aardse afmetings. 
5. Word hierdie kledingstukke of materiale gekleur? Op Saturnus 
kleur niemand hierdie materiale nie. Hier is `n ander huishou-
delike wet van toepassing, omrede daar soveel ydelheid in die 
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dieptes is en dit lui as volg: 
6. `n Mens is `n oortreder wanneer hy iets beter wil maak, 
pragtiger en meer volmaak as wat die Groot Gees dit geskep het! 
Wee diegene wat iets rooi wil maak, wat die Groot Gees in wit 
aan ons gegee het! Wee diegene wat iets wil uitstryk wat die 
Groot Gees geboë aan ons gegee het! Wee aan diegene wat 
voedsel meer smaakvol wil maak as wat die Groot Gees dit 
voorberei het. 
7. Wie ookal in hierdie saak teenstrydig sal handel met die Wil 
van die Groot Gees, sal met afkeur deur Hom bejeën word en Hy 
sal die een boosheid na die ander op die fisiese liggaam van so 
`n persoon stuur op dieselfde wyse as wat Hy dit in die dieptes 
doen, waar die mense geen aandag skenk aan hoe die Groot 
Gees alles uiters goed en wys gerangskik het nie. Daarom is dit 
nie nodig vir `n persoon om veranderinge aan te bring nie. In 
plaas daarvan moet hy in dankbaarheid aanvaar wat die milde 
hand van die Groot Gees aan hom gee. Ons enigste rede 
waarom ons hier is, is om te dit te benut wat die Groot Gees aan 
ons gee, nie om Sy gawe te verbeter of mooier te maak, sodat 
ons dit mag gebruik nie. 
8. Daar is een uitsondering op hierdie reël en dit is die metaal wat 
die Groot Gees rou of ru in die grond geplaas het. Daarom moet 
ons dit eers bak voordat ons dit kan gebruik tot ons voordeel. Die 
rede waarom ons toegelaat word om dit te doen, is omdat die 
Groot Gees ons Self geleer het hoe om dit te doen. In ooreen-
stemming met Sy wil kan ons ook sekere vrugte oor die vuur 
versag vir beter vertering en ons kan boomtakke afsaag vir 
stoorkamers, omdat al hierdie dinge deur die Groot Gees aan ons 
geleer is. 
9. Maar dat ons iets `n ander kleur of `n ander afwerking mag 
gee, dit het Hy ons nooit geleer nie. Dit is daarom `n groot oor-
treding vir die een wat wit in rooi verander, groen in swart en blou 
in geel, of wie iets in die omgekeerde orde kleur. 
10. Tussen ons almal is ons een soort broer en suster in die 
Groot Gees. In hierdie opsig bestaan daar geen verskille nie – 
almal van ons was deur Hom geskape. Waarom sal ons dan van 



202 

mekaar verskil in die kleur van ons kleding? 
11. Hoekom moet die lendedoek, met die gordel wat ons dra, wat 
afhang tot op die knieë, enige ander kleur wees as blou, omdat 
die wol wat gebruik word van nature blou is. Die kledingstuk wat 
ons aan ons bolyf dra is rooi, soos die maanhare van die dier 
waarvan dit gemaak is. Ons hoede het die kleur van strooi 
waarvan dit gemaak is en ons bene word bedek met `n 
kledingstuk wat groen is soos die wol van die bome en plante 
waarvan dit gemaak is. 
12. Die vrouens moet ook onveranderd bly wat hulle vloeiende 
blou hemde aanbetref en moet altyd die pragtige blare van die 
Sonboom (Gliuba) as hulle uiterlike kledingstukke gebruik en 
hulle kan baie ander dinge gebruik om hulleself mee te versier, 
soos wat die Groot Gees dit vir hulle aan die bome, struike en 
diere laat groei. Die vrouens in die berge distansieer hulleself van 
die oormatige liefde vir prag en luuksheid, meer as die vroue wat 
leef op die oewers van die groot riviere en strande van die mere 
en wat `n groot genot daarin vind om hul vroulike en teer liggame 
te versier met allerhande tipes sierade. 
13.Dit is ons plig om op die heilige berge standvastig te wees in 
alles en om getrou te wees aan die Wil van die Groot Gees. 
14. Die vervaardiging van kledingstukke en die klere op sigself is 
een van die langste en breedvoerigste huisreëls, so ook die wyse 
waarop hierdie klere gedra moet word. 
15. Die bergbewoners is baie vrygewig met hierdie kledingstukke, 
net soos wat hulle met al die ander dinge is. Sou `n byna naak 
persoon in die nabyheid van die bergbewoners kom, sal sy 
naaktheid alleen `n onbetwisbare bewys wees van die Groot 
Gees dat enigiemand wat beskikbare klere het, hierdie nakende 
persoon moet klee. Wie dit ookal weier, pleeg `n misdaad soos 
geen ander nie en die straf is ’n verbanning van tot drie jaar, 
sodat die persoon gedurende sy verbanning kan leer hoe pynlik 
dit is om nakend rond te wandel. 
16. Julle mag dink: Hoe kan `n persoon sy klere in een, twee of 
drie jaar verskeur tot op die punt van naaktheid? Onthou dat een 
jaar op Saturnus nagenoeg dertig jaar op aarde is. As julle hierdie 
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feit in gedagte hou, tesame met die idee van verbanning tot drie 
jaar, sal dit vir julle duidelik word dat `n kledingstuk na daardie 
tydspan nie meer goed sal lyk of nog in een stuk sal wees 
wanneer dit dag en nag gedra word nie. 
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Hoofstuk 38 
Die beeld van `n man en `n vrou 

Verwekking, swangerskap en geboorte 

Die samestelling van die kinders 

1. Ons sal in die hoofstukke wat volg ander minder wetenswaar-
dige huisreëls bespreek. Maar vir nou sal ons onsself egter eers 
vergewis van die beeld van die Saturniete, die manlike, sowel as 
die vroulike. Hoe lyk `n vrou op Saturnus? 
2. Teen hierdie tyd weet julle al dat alle dinge op Saturnus meer 
verhewe, grootser en baie mooier as op aarde is. En dit is ook 
baie van toepassing op die mense wat Saturnus bewoon. 
3. Die vroue van Saturnus het volmaakte figure en is beeldskoon 
vêr bo julle aardse begrippe. Self al word sy as `n reus gereken 
op aarde wat haar grootte aanbetref, sal haar skoonheid julle 
dwing om haar te bewonder. Haar liggaam het die lieflikste 
kurwes oral-oor. Nie `n enkele deel daarvan is buite verhouding 
nie. Haar hele wese is sagtheid en nêrens sal jy enige hardheid 
vind nie. 
4. In die son is haar vel so wit soos sneeu. Slegs in daardie areas 
waar die vel op sy delikaatste is, sal die vel bleekrooi vertoon. 
Ondanks die grootte van die Saturnus vrou, is haar vel ligter, 
fyner en meer delikaat as die vel van die delikaatste dame op 
aarde. 
5. Hulle vinger- en toonnaels is verskillend van die van aardse 
vroue. Die kleur van die naels is asof iemand dit saggies bedek 
het met gepoleerde goud met `n karmosyn kleur. Waar die nael 
egter verby die vingers en die tone groei, neem die naels die 
kleure van die reënboog aan. Daarom word die vroue van 
Saturnus nog mooier deur die natuur versier as wat die vroue van 
die aarde ooit sal wees, selfs al dra hulle die pragtigste goue 
ringe. 
6. Die boesem van die vroue op Saturnus is elasties en volmaak 
ontwikkel en die kleur van die vel het `n rooierige tint. Terself-
dertyd is dit so eteries delikaat dat selfs die boesem van die 
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delikaatste dames op aarde in vergelyking daarmee soos harde 
spoelklip sal wees. 
7. Die nek is nie te lank of te kort nie, maar verrys bokant die 
skouers in die pragtigste en mees harmonieuse verhouding tot 
die liggaam. Die nek is versier met `n ware hemelse, pragtige 
hoof. Enige uitsondering hierop is `n rariteit. 
8. Die voorhoof is van medium hoogte en verblindend wit. Die 
neus is reguit, subliem sag en fyn in al haar dele. Die oë is 
meestal uitsonderlik groot, die pupil is pikswart, die iris heeltemal 
hemelsblou en die oorblywende gedeelte van die oogappel is 
besonder wit. Die ooghare van elke vrou is dik met `n donker 
goudblonde kleur. Die hare van die hoof is buitengewoon sag en 
in die meeste gevalle reik dit tot aan die knieë en is dieselfde 
kleur as die ooglede. Die mond is verhoudingsgewys klein en die 
lippe bloedrooi. Agter hierdie pragtige lippe word die boonste en 
onderste kakebene versier met die pragtigste pêrelagtige tande. 
Die ken steek effe na vore en is effens rooierig, net soos die 
wange. Die ore is eerder klein as groot, in verhouding tot die hoof 
en is ook effens rooierig gekleur. 
9. Dit voltooi die beskrywing van die gestalte van ’n vrou op 
Saturnus. Moet nou nie aanneem dat die een vrou gelaatkundig 
dieselfde sal wees as die ander nie. Op Saturnus geld dieselfde 
reëls as hier op aarde – jy sal onder 10,000 gesigte nie twee vind 
wat dieselfde lyk nie 
10. As julle nou die gedaante wat beskryf is vir julleself kan 
bedink en wie die klere dra wat in die vorige hoofstuk beskryf is, 
sal julle `n idee hê van hoe so `n vrou lyk. Dit voltooi die 
beskrywing van die Saturnus vrou. Ons sal nou na die Saturnus 
man gaan kyk. 
11. Hoe lyk die Saturnus man? Soos julle alreeds weet, is ’n man 
op Saturnus heelwat groter as ’n vrou. Dit is iets wat nie so 
dikwels op aarde voorkom nie. Gemiddeld is ’n Saturnus man 15 
tot 20 voet langer as ’n vrou. Aanvanklik sal julle so `n verhouding 
bietjie eienaardig vind, as julle dit in berekening bring dat `n 
Saturnus vrou, in vergelyking tot die man, verhoudingsgewys 
dieselfde is as `n tien- tot twaalfjarige meisie vergeleke met ’n ten 
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volle uitgegroeide man. 
12. Maar wanneer julle sal uitvind dat die daad van verwekking 
tussen twee Saturniete heelwat verskil van die verwekking op 
aarde, dan sal julle saamstem dat die afwyking in verhoudings 
korrek is. Noudat ons aan verwekking geraak het, sal ons `n paar 
woorde daaroor sê, alvorens ons voortgaan om die vorm van die 
Saturnus man te bespreek! 
13. Hoe verwek die Saturniete? Slegs deur die ewige liefde en 
die vaste wil, presies soos wat dit kon gebeur het op aarde, as 
die mens net nie van My af weggeval het, voordat Ek hulle kon 
seën nie! 
14. Wanneer `n man op Saturnus begeer om te verwek, bied hy 
homself met sy getroude vrou aan die oudste (`n man op 
Saturnus het nooit meer as een vrou nie). Die oudste seën hom 
in die Naam van die Groot Gees, waarop die man en sy vrou op 
die grond val en innig tot die Groot Gees smeek vir die ontwaking 
van `n lewende vrug. 
15. Wanneer hul smeekbede afgehandel is, neem die man die 
vrou in sy arms, druk haar teen sy hart en gee haar een soen op 
die voorkop, een soen op die mond en een soen op die boesem, 
waarop hy sy regterhand op haar liggaam plaas en haar fikseer 
met sy wil. Dit is die volledige prosedure van verwekking, waar 
die man en die vrou beide `n ware suiwer hemelse liefde ervaar 
wat hulle inspireer en hulle oordrewe opgewonde maak vir die 
langste tyd. 
16. Nadat die verwekking plaasgevind het, val beide eggenote 
weer op die grond en dank die Groot Gees daarvoor en vra Hom 
terselfdertyd om die vrug te seën sodat hy kan floreer, waarop 
hulle hulself weer vir die oudste aanbied, wie die vrou sal seën en 
daarna sal die man haar ook seën. 
17. Op Saturnus duur `n swangerskap slegs drie maande en die 
vrou het geen bekende eksterne tekens nie, behalwe `n 
lewendiger kleur van haar boesem. 
18. Die geboorte is sonder pyn. By geboorte is die kinders baie 
klein, omtrent die grootte van `n vyfjarige kind op aarde. Hulle 
groei egter baie vinnig en binne drie jaar is hulle enigiets van 72 
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tot 90 voet lank. 
19. Gedurende die eerste jare is die kinders so lig dat hulle in die 
lug sweef soos `n vere dons. Hulle word eers swaarder wanneer 
hulle van die moeder se bors gespeen word en as hulle begin om 
sterker en fermer kos te eet. Dit is ook die rede waarom julle op 
Saturnus nooit sal hoor dat `n kind enige beserings opgedoen het 
deur van hoogtes af te val nie. 
20. As alles in aanmerking geneem word wat hier gesê is, is dit 
maklik om te verstaan waarom `n vrou ongeveer `n derde kleiner 
en swakker as ’n man is. 
21. `n Man op Saturnus is `n volledige beeld van Myself. Sy 
hoogte gee aan hom die sertifikaat dat hy die meester van die 
natuur is op hierdie planeet. Sy beeld gee te kenne dat die 
korrekte vorm van `n man een is wat die hardheid van `n rots 
verteenwoordig, sonder enige sagtheid van die boesem van `n 
vrou. Hy moet in elke opsig die beeltenis van Die Een wees wat 
hom geskape het en bevat in homself al die volmaakte energie, 
mag, sterkte, fermheid, wil, heerlikheid en skoonheid van alle 
vorme. 
22. Daarom, as julle vir julleself die vorm van `n man op Saturnus 
wil verbeel, dan moet julle `n volmaakte jongeling op aarde 
bedink, een waar die spiere nog steeds `n soort deurlopendheid 
toon en nie baie geskeidenheid nie. Plaas hierdie volmaakte 
manlike menslike vorm oor op `n Saturnus man, natuurlik op `n 
baie groter skaal, en jy het sy beeld duidelik voor jou. `n Man op 
Saturnus het egter `n heelwat fyner vel as ’n man op aarde. 
23. Die ken van die Saturnus man is bedek met `n proporsionele 
groot baard en krullerige, meestal ligblonde hare op die hoof wat 
afval tot op die heupe. Dit moet genoem word dat die baard en 
veral die ooglede, altyd `n bietjie donkerder is as die hare op die 
kop. 
24. Alle dele van die liggaam is in die pragtigste verhouding; 
sommige dele, soos die wange, bors en arms is `n bietjie rooier 
as die van die vrou. 
25. In die geheim mag jul wonder: Het die Saturniete dan geen 
geslagsdele soortgelyk aan die van die mense op aarde nie? Ja, 



208 

hulle het, maar in verhouding is hulle nie so groot en besonder 
nie, want op Saturnus dien hulle net een doel! 
26. Bedink so `n Saturnus man in al sy glorie en ware menslike 
adel en dan moet julle aan hom die geloofwaardigheid gee dat sy 
beeld al die adel, al die waardigheid en al die grootsheid 
verteenwoordig wat die primêre bron van alle dinge is. 
27. Selfs al is die vrou ook baie lieflik op grond van al haar 
kurwes en sagtheid, is slegs die man waarlik beeldskoon en bly 
verewig beeldskoon en heeltemal volmaak in alles! 
28. Al die inwoners op Saturnus is ten volle bewus hiervan en dit 
is waarom hulle die Groot Gees te alle tye bedank vir hierdie 
edele vorm wat ooreenstem met die volmaakte vorm van die 
Groot Gees, waaraan die mense op aarde egter nooit sal dink 
nie. 
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Hoofstuk 39 
Die inagneming van God by die Saturniete 

Meer respek as liefde 

Kennis van God se menswording op aarde 

1. Hoe weet die Saturniete dat hulle vorm die ewebeeld van die 
Groot Gees is? Hulle weet dit omdat die Groot Gees Homself al 
vele kere aan hulle openbaar het. En daar is byna geen familie 
oudste wie die Groot Gees nie ten minste eenmaal gesien het 
nie. 
2. Daarom ken hulle God as `n volmaakte menslike wese. 
Daarom is die hoogste van al die beginsels van die leringe van 
die Groot Gees as volg: 
3. God, Wie die Groot Gees is, is die mees volmaakte menslike 
wese van almal. Hy het hande en voete soos wat ons het, Hy het 
`n liggaam soos wat ons het en Sy hoof lyk soos ons s’n. Maar 
Hy werk nie met Sy hande en loop nie met Sy voete nie, in plaas 
daarvan, lê al Sy onbeperkte mag in sy Wil. En met die onbe-
gryplike energie van Sy wysheid skep en stuur Hy alle dinge! 
4. En aangesien die Saturniete die korrekte konsep van My het, 
herken hulle hulself baie makliker en baie gouer en hulle is ten 
volle in hul gees bewus daarvan dat hulle nie net verbygaande 
beelde is nie, maar ewigdurende blywende beelde in die Gees 
van Die Een na wie hulle geformeer en geskape is. 
5. Is die inwoners van Saturnus lief vir die Groot Gees? Ja, hulle 
is! Maar hul liefde bestaan merendeels uit geweldige respek of 
ontsag, eerder as `n strewe om nader en nader te kom aan die 
Groot Gees om sodoende uiteindelik heeltemal een met Hom te 
word. 
6. Hulle weet ook baie goed en word so ingelig deur die geeste, 
dat die Groot Gees op `n klein hemelliggaam naby aan die son `n 
mens geword het met vlees en bloed en dat die mense op 
daardie hemelliggaam Hom nie herken het nie en dat Hy fisies 
deur hulle doodgemaak is– al hierdie dinge weet hulle baie goed! 
7. Hulle kan egter moeilik verstaan hoe dit moontlik was dat 
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hierdie mense Hom nie herken het nie. En hulle vra die geeste 
wat na hulle toe kom wat hierdie mense op hierdie hemelliggaam 
nou doen en of hulle nou nog nie die Groot Gees herken het nie? 
8. Wanneer hulle meestal `n ‘nee’ ontvang op hierdie vrae, word 
hulle baie weemoedig en bid dikwels en vurig in hulle tempels dat 
die mense van so `n hoog geseënde hemelliggaam net eenmaal 
sal herken wie die Een is Wie so `n groot seën op hulle uitgestort 
het. Wanneer die Saturniete egter net in die geringste aan Sy 
grootheid dink, begin hulle heeltemal te bewe! Nadat hulle hul 
asem opgehou het vir `n geruime tyd, sê hulle met kragtige 
woorde: 
9. “Ag, as ons maar net geëer kon geword het met hierdie seën, 
as die Groot Gees Homself maar net met ons vlees en bloed wou 
beklee het op ons planeet, waarlik, ons sou meer geskitter het as 
`n duisend sterre bo-op mekaar!” 
10. Dit is hoe die Saturniete hulself uitdruk as hulle iets van die 
aarde hoor. Hulle het `n groot behoefte om die aarde te sien. Dit 
kan egter nie met ’n fisiese liggaam gedoen word nie, maar daar 
is omtrent nie `n gees van die Saturniete wat nie die aarde 
besoek sodra hy sy fisiese dop afgegooi het nie. 
11. Maar aangesien so ’n gees nie die materiële kan sien nie, 
besigtig hy die geestelike aarde en deur ooreenstemmings kan hy 
die materiële wêreld sien vanuit die geestelike wêreld. Sodra hy 
die mense op aarde begin herken, word hy baie treurig en verlaat 
hierdie planeet na ’n kort tydjie. 
12. Binnekort, wanneer ons die godsdiens van die Saturniete sal 
bespreek, sal ons meer hiervan leer. Maar nou sal ons eers 
terugkeer na sommige van die politieke grondwette. 
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Hoofstuk 40 
Wet teen arrogansie 

Die wet van sindelikheid 

Weersin in enigiets wat dood is 

Begrafnisdienste 

Huwelik 

1. Wat is in hierdie politieke grondwet vervat? Die inhoud lui as 
volg: Niemand word toegelaat om in hoë mate oor sy fisieke 
skoonheid en grootte te praat nie, of enige ander aspek van 
homself nie. 
2. Ten einde hierdie belangrike gebod te alle tye te gehoorsaam, 
prent hulle dit al by hulle kinders in dat hulle baie klein is en dat 
alle wêreldse grootheid vir die Groot Gees net mooi niks beteken 
nie. Dit is waarom daar nie `n enkele patriarg of oudste is en nog 
minder `n lid van die familie, enigsins ’n groot dunk van homself 
het nie. 
3. Hulle maak die volgende opmerking rakende die skoonheid 
van die liggaam soos volg: “Almal van ons is gelykwaardig mooi 
as beeltenis van die Groot Gees. Enigeen wat sê en glo dat hy 
self beeldskoon is en daardeur `n voordeel wil hê bo al die ander, 
sal nie meer die ewige primêre beeld van die Groot Gees wees 
nie en dit sal hom leliker maak as die lelikste dier op hierdie 
hemelliggaam.” 
4. Die geeste van die afgestorwenes help om hierdie wet in stand 
te hou. Sou iemand deur ydelheid vasgevang word, sal hy binne-
kort deur `n aaklige, verwronge grynslaggende gesig gekon-
fronteer word. Wie ookal eenmaal op hierdie wyse gestraf is, sal 
baie gou sy ydelheid laat staan, want die Saturniete weet dat die 
geeste nie gekskeer nie, want dit maak nie saak op watter wyse 
hulle hulself uitdruk nie, hulle is altyd ernstig. Dit is `n politieke 
wet wat onderhou word deur die belangrikes en die minder 
belangrikes, deur oud en jonk. 
5. Wat hierdie houding teenoor groot dunk aanbetref, dit bly vir 
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altyd in die gees, naamlik dat jy jouself as klein of as die 
onbelangrikste persoon beskou. Dit is waarom die geeste op 
Saturnus nie `n goeie verhouding het met geeste van die aarde 
nie, want niks is meer oorheersend as hulle vermeende dunk van 
hulleself nie. 
6. Die volgende wet is `n huishoudelike wet wat gegrond is op die 
aanbeveling en onderhouding van netheid en sindelikheid. Dit is 
waarom julle op Saturnus bykans niemand sal vind wat nie skoon 
is, betreffende liggaam of die klere nie. 
7. Ongeag die wet wat hierbo genoem is, is hulle hoof onderrig 
om nie te veel waarde te heg aan die fisiese liggaam nie, omdat 
dit sterflik is. Die teenoorgestelde is egter van toepassing op die 
gees, want hy is onsterflik. 
8. Dit is waarom die Saturniete `n afsku het in alles wat dood is 
en soos julle weet, sal hulle nie in dooie huise lewe nie, maar 
slegs in lewendes. Nog minder sal hulle iets verdra wat dood is in 
hulle tempels wat deur God geseën is. 
9. Alles moet skoongehou word, veral die liggaam, aangesien dit 
die woonplek van die onsterflike gees is. En dit is `n ander 
huisreël! 
10. Wat gebeur op Saturnus met die liggame van afgestorwe 
mense? Hulle word nie begrawe soos op aarde nie, ook word 
hulle nie veras soos wat dit gebruiklik is in sommige lande op 
aarde nie. Die liggame word geneem na ’n plek waar daar `n 
woud van Piramidebome is. Daar word die dooies op die grond 
neergelê met die gesig na onder en word bedek met die takke 
van die Piramideboom. Die liggame van dooie vroue word van `n 
tak gehang, naby aan die stam van die boom, deurdat hulle voete 
vasgebind word met die kop wat byna die grond raak. 
11. Julle mag moontlik dink dat `n slegte reuk die lug vir `n 
redelike afstand rondom sal besoedel wanneer die liggame begin 
ontbind, maar op hierdie planeet is dit glad nie die geval nie, 
inteendeel, dit is die teenoorgestelde daarvan. Aangesien die 
liggame van die Saturniete meer eteries en ligter is as julle fisiese 
growwe “slang liggame”, verdamp hulle binne `n kort tydjie na die 
persoon se dood en hierdie verdamping produseer `n baie 
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aangename geur in daardie omgewing. 
12. Wanneer hierdie geur die neusgate van `n Saturniet bereik, 
val hy vol dankbaarheid op die grond neer teenoor die Groot 
Gees en smeek Hom om toe te laat dat die gees van die een wie 
se geur sy neusgate bereik het, na hom toe kan kom sodat hulle 
tesame die Groot Gees kan prys vir die verlossing vanuit die 
tronk van die vlees. Dit gebeur elke keer, veral as die vraer 
ernstig is. 
13. Treur die Saturniete wanneer iemand `n fisiese dood ervaar? 
Die antwoord is nee! As voorbeeld: Wanneer `n oudste sterf, 
word die volgende oudste die opvolger en hy vra al die 
familielede om op die grond neer te val en die Groot Gees te 
bedank vir die groot seën wat uitgestort is op die patriarg, omdat 
Hy hom geroep het tot die ewige lewe. 
14. Daarna smeek hulle die Groot Gees dat Hy dit goedgunstiglik 
sal toestaan dat die gees van die afgestorwene gou aan die nuwe 
oudste sal verskyn om hom te lei na die innerlike heiligdom van 
die tempel om hom daar te seën vir die verhewe amp van die 
Groot Gees. 
15. Dit gebeur altyd sigbaar vir die hele familie om te sien. Die 
gees van die afgestorwene verskyn in al sy glorie en vra die nuwe 
oudste in hoorbare woorde om hom te volg na die innerlike 
heiligdom van die tempel en vir die familie om hom te volg na die 
algemene area van die tempel. 
16. Terwyl hy daar is, plaas die gees die nuwe oudste op die 
kansel, in die teenwoordigheid van die familie en hy seën hom en 
wys daarop dat die Groot Gees ingenome is dat die nuwe oudste 
die heilige amp oorgeneem het en daarom moet die hele familie 
hom gehoorsaam in alle dinge en op sy woorde let, wat dit ookal 
mag wees. 
17. Hy vra dan die mans om sy dooie liggaam op die gewone 
manier te verwyder. Hy seën dan die hele familie en belowe dat 
die nuut aangestelde patriarg die hoof van die familie sal wees 
solank as wat dit die Groot Gees behaag en hy sal die 
onderwyser en leier van die hele familie bly in ooreenstemming 
met die Wil van die Groot Gees. 
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18. Daarna verdwyn die gees. Die nuwe oudste en die hele 
familie val dan op die grond neer en dank die Groot Gees vir alles 
wat gebeur het. Na afloop van die gebed van danksegging, staan 
hulle almal op en verwyder onmiddellik die liggaam van die 
afgestorwe oudste en neem hom na die voorafbepaalde plek. 
Daarna keer hulle in stilte huiswaarts. 
19. Wanneer `n vrou sterf, vra hulle ook vir die verskyning van 
haar gees. Na haar verskyning, word `n dankseggingsgebed by 
die huis gedoen. Dan word die liggaam van die gestorwene na `n 
voorafbestemde plek geneem. Die liggaam van `n vrou verdamp 
heelwat vinniger as die van ’n man. Onder gunstige 
omstandighede verdamp dit so vinnig dat daar op die tiende dag 
niks meer oorbly nie, nie eers die bene nie. 
20. Die vinnige ontbinding word natuurlik versnel deur die groot 
Naaldboom (Uhurba) wat met sy miljoene naaldpunte die 
onderliggende lyk beroof van alle elektrisiteit. Sodra al die 
elektrisiteit volledig vanuit die natuurlike liggaam ontsnap het, 
verdwyn die liggaam asof verslind deur vuur. 
21. Die onderhouding van hierdie reëls is nog een van daardie 
“belangrike huisreëls” wat te alle tye noukeurig en streng en 
nagevolg word. 
22. Is daar `n ander huislike wet wat belangrik en wetenswaardig 
is? Ja! Dit is die wet van huweliks-eenheid tussen man en vrou. 
23. Deur hierdie wet is elke man streng gebonde wanneer hy die 
gebruiklike ouderdom vir die huwelik bereik het, wat enigiets van 
dertig tot veertig jaar is, om dan `n vrou van sy keuse en 
tevredenheid te neem. 
24. Hy kan dit egter nie self bekendmaak aan die een wie hy as 
vrou gekies het nie. Dit kan slegs deur die oudste gedoen word. 
Die oudste besoek dan die ouers van die bestemde bruid en stel 
hulle in kennis van die voorneme en wil van die minnaar. So `n 
verklaring word met die grootste dankbaarheid aanvaar en word 
beskou as die Wil van die Groot Gees. En so `n versoek word 
nooit van die hand gewys nie, wat egter dikwels die geval op julle 
aarde is. 
25. Dan neem die oudste die bruidegom na die bruid, neem haar 
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regterhand in sy regterhand en verenig hulle. Hulle hou dan hulle 
hande gebonde en volg die oudste na die tempel, maar slegs tot 
by die innerlike heiligdom. Daar leun hulle met hulle aangesigte 
teen die kegelvormige altaar, terwyl die oudste in die innerlike 
heiligdom in gebed uitroep na die Gees van Lig. 
26. Tydens hierdie geleentheid, sodra die Gees van Lig met sy 
bedekte aangesig verskyn, versoek die oudste die bruidegom en 
bruid om op te staan. Die oudste deel hul dan hul huwelikspligte 
mee, wat bestaan uit al die huisreëls wat ons alreeds geleer het, 
sowel as sommige ander waaroor ons nog moet leer. 
27. Nadat hy dit gedoen het, klim die oudste van die kansel af en 
maak `n beweging asof hy die hande van die bruid en bruidegom 
wil losmaak. Maar dit is `n baie bekende en ou reël, wat slegs 
simbolies is en beteken dat, terwyl hulle in hierdie wêreld is, hulle 
nooit mag skei nie, ongeag wat gebeur. 
28. Na hierdie seremonie staan die oudste tersyde en die Gees 
van Lig onthul sy aangesig, seën die paartjie, nader hulle en 
maak hulle hande los. Die betekenis hiervan is dat die enigste 
geldige rede vir hul skeiding die dood of die verwydering van die 
gees van die liggaam is. 
29. Die Gees verdwyn dan en die paartjie is nou man en vrou. 
30. Nou offer hulle `n gebed van dankbaarheid aan die Groot 
Gees. Hulle smeek hom om die getroude paar te seën met 
afstammelinge wat aangenaam vir Hom sal wees en dat Hy hulle 
moet lei in ooreenstemming met Sy heiligste Wil. Nadat hulle 
hierdie gebed voltooi het, staan die oudste en die getroude paar 
op en keer huiswaarts met die grootste verering, waarna daar 
gewoonlik `n maaltyd tot ere van die Groot Gees saam met die 
hele familie op hulle wag. 
31. Die volgende dag sal die nuut getroude paartjie `n keuse 
gegee word om, óf by hul huidige familie gemeenskap aan te bly, 
óf om elders te trek om hul eie woonplek te bou. Sou hulle instem 
om te bly, sal `n tak voorberei word as hulle woning, en `n nuwe 
huis, `n nuwe kombuis en `n stoorgebou sal vir hulle gebou word. 
Sou hulle egter besluit om die familie te verlaat as gevolg van te 
min spasie, word hulle voorsien van allerhande voorraad en kan 
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hulle hulle ouers en ander naby familielede saam met hulle neem. 
32. Dit is alreeds verduidelik wat gebeur wanneer hulle `n 
onbesette woning vind. 
33. Dit is ook `n familie huisreël! Ons sal egter `n paar ekstra 
reëls beskrywe en dan sal ons hulle geestelike godsdienstige 
grondwet bepreek. 
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Hoofstuk 41 
Die inwoners van die laaglande besoek die berge 

Hulle ontvangs deur die bergbewoners 

Half‐heidene en hul bekering 

Hofmaking in die laaglande 

1. Dit gebeur af en toe dat families van die valleie en graslande, 
as gevolg van liggaamlike gesondheid, na die berge reis. In die 
geval het die bergbewoners `n reël waarby hulle hierdie “soekers 
na gesondheid” hartlik ontvang en hulle gee of kry vir hulle wat 
hulle ookal nodig ag vir hul gesondheid. 
2. Sou hierdie soekers na gesondheid besluit om permanent in 
die berge te woon, dan wys die oudste van die bergfamilie `n leier 
aan vanuit daardie familie om die mense van die laaglande wat 
wil vestig, te help. Sou die mense van die laaglande so `n 
persoon as leier wil behou in die toekoms, is hy verplig om aan 
hulle wens te voldoen. 
3. Indien hierdie leier getroud is, sal hy die nuwe setlaars net so 
lank los as wat hy nodig het om sy vrou en kinders by die huis te 
gaan haal en om tydens hierdie geleentheid die seëning van die 
oudste te ontvang vir sy nuwe amp. Sodra hy alles in orde gekry 
het, trek hy saam met sy vrou en kinders, saam met daardie 
voorraad wat hy nodig het, na die nuutgestigte familie. 
4. Eenmaal daar, begin hy om die familie te onderrig in al die 
wette en gebruike van die bergbewoners en moedig hulle aan om 
`n tempel te bou. Ook in ooreenstemming met die hoeveelheid 
mense en behoeftes, word `n stoorgebou en leefbare wonings 
gebou, want dit is ook wette wat die bergbewoners moet gehoor-
saam! 
5. Dit gebeur ook dat hierdie vallei- en grasland bewoners slegs 
na die berge trek vir die pragtige uitsig daarvan. Wanneer die 
reisigers `n bergfamilie ontmoet, word hulle gestop en op `n baie 
beleefde wyse ondervra aangaande hulle bedoelings. Gewoonlik 
antwoord hulle hierdie vrae ook op `n beleefde wyse, omdat, as 
`n reël, hulle bedoeling gewoonlik is om ’n hoë berg te klim, as 
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gevolg van die ongelooflike uitsig en dan sal die oudste van die 
bergbewoners hulle inlig watter van die bergpieke geen gevaar vir 
die klimmers inhou nie. Sou enige van hierdie bergpieke enige 
gevaar inhou, dan word hierdie vakansiegangers beleefd verhoed 
om die onderneming deur te voer en die bergbewoners lig hulle in 
detail in oor die gevare waarmee hulle te kampe sal hê, indien 
hulle nie hulle planne verander nie. Gewoonlik word die raad 
aanvaar en die planne word gewysig, waarop die reisigers 
terugkeer na hul wonings. 
6. Indien hierdie bergpieke egter toeganklik is en sonder enige 
gevaar vir die klimmers, sal die bergbewoners `n gids voorsien 
aan hierdie reisigers. Die gids is verantwoordelik vir drie dinge: 
Ten eerste, hy moet hierdie groep lei tot op die spits via die beste 
en veiligste roetes. Tweedens moet hy hulle voorsien van voedsel 
en drank, wat gewoonlik deur die huisbediende, Fur, gedra word 
en derdens moet hy alles aan hulle verduidelik en terselfdertyd 
hulle aandag vestig op die Groot Gees in alles wat hy doen. 
7. Die gids mag niks vir sy arbeid in hierdie transaksie vra nie, 
behalwe dat, nadat hulle hulself versterk het in die grootheid van 
die Groot Gees, hy die groep kan vra vir hulle versekering dat 
hulle die Groot Gees te alle tye sal volg en om nooit iets te 
onderneem sonder Sy uitdruklike wil nie. 
8. Nadat hy hierdie versekering verkry het, herinner die gids hulle 
dat hulle die Groot Gees moet bedank vir alles wat hulle geleer 
en ondervind het en terselfdertyd moet hulle Hom vra dat hulle 
hul land veilig sal bereik. Nadat dit afgehandel is, keer hulle 
huiswaarts. 
9. Die groep word egter eers vooraf geneem na die woning van 
die gids vir voedsel en drank. Nadat hulle hulself behoorlik verfris 
het, word hulle hoflik herinner om dankie te sê aan die groot en 
heilige Skenker. Hulle word dan ook deur die oudste gegroet en 
geseën en keer dan terug na hul wonings in die laaglande. 
10. In sommige van die bergsplete leef die “gepunte-voet vlees-
dokters”. Die mense van die laaglande word vooraf deur die 
bergbewoners gewaarsku oor hierdie kwaksalwers. Dit word 
uitgewys dat hierdie mense oortredende vlugtelinge van die 
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laaglande is wat hulself nou hier in die bergsplete gevestig het vir 
louter hebsug, deur die inwoners van die laaglande te bedrieg 
met allerhande soorte waardelose en oneffektiewe dinge. Die 
bergbewoners waarsku hierdie liggelowige mense van die 
laaglande op die volgende manier: 
11. “Die Groot Gees het duisende heilsame en helende kruie en 
vrugte in die grond geplaas vir die onderhouding van ons 
liggaamlike gesondheid, sodat hulle kan groei om ons te versterk. 
Hy het skoon water regoor die hele wêreld geskape en het reuse 
bome in die aarde geplant om al die giftige dampe aan te trek en 
om dit te omskep in geurige, suiwer lug. En die Meester wat 
uitermatig liefdadig is in al Sy onbeperkte mag, het `n 
wonderbaarlike son in die uitspansel geplaas, wie se strale die 
heilsaamste energie laat ontwaak in die sterrelelies wat so heil-
saam is dat hulle kragte tot so vêr as die strale van die son reik. 
En dit is hoe die Groot Meester die uitspansel gerangskik het met 
die ligte wit band* wat die nag vir ons so genoeglik verlig nadat 
die son gesak het, dat dit byna net so heerlik soos die dag is. 
Selfs gedurende die nag word ons versterk deur die sterk strale 
van hierdie band. Buiten hierdie band, het die Groot Werkmeester 
sewe groot ligte** daar geplaas, wie ons alternatiewelik behaag 
gedurende die nag, selfs ten tye van die vol skaduwee! 
*Net `n naam vir Saturnus se ringe, **Saturnus se mane 

12. “Die Groot Gees was uitermatig welwillend en het liefdevol na 
ons almal omgesien. En ons, die inwoners van die berge, het dit 
te alle tye ondervind. Omdat dit so is, was ons nog nooit geteister 
deur `n siekte nie. Wanneer iemand sterf, sal dit nooit as gevolg 
van siekte wees nie, slegs as gevolg van die feit dat hulle gees 
heeltemal volmaak en ryp geword het, wat in alle ewighede nooit 
meer kan sterf nie, maar sal leef tot in alle ewigheid! Ons is 
getuies van die voortbestaan na die dood. Ons kan dit te enige 
tyd reg voor julle oë bewys. 
13. Daarom is dit `n groot dwaasheid om te poog om `n 
geneesmiddel te soek wat aan julle die ewige lewe kan voorsien 
en dit van `n mens wie se oë vol misleiding is, aangesien hy 
homself vêr verwyder het van die lewe van die Ewige Gees. Die 
geneesmiddels waarmee die Groot Gees ons so oorvloedig 
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geseën het, word egter deur hierdie gepunte-voet dokters as 
onvoldoende gereken en nie geskik vir gebruik nie. 
14. “Geliefde broeders van die laaglande, ek sê aan julle dat julle 
in die toekoms nie julle welstand moet soek by hierdie 
kwaksalwers nie, inteendeel, soek julle welstand ernstig in die Wil 
van die Groot Gees, dan sal julle gesond bly totdat julle gees ten 
volle ryp geword het. 
15. Wanneer julle gees heeltemal rypgeword het, wat beteken, 
wanneer hy heeltemal `n meester van die lewe geword het, vanuit 
die Wil van die Groot Gees, sal julle nooit meer die dood proe nie, 
want julle sal in staat wees om uit julle vlees en bloed te stap 
sonder pyn en sonder beperking met die helderste en volste 
bewuswording en julle sal hierdie swaar gewaad van vlees en 
bene afgooi met die grootste dankbaarheid teenoor die Groot 
Gees.” 
16. Na hierdie lesing word hierdie sogenaamde “lang-lewe 
geneesmiddel soekers” vrygelaat met seëninge om na hul tuis-
land terug te keer met `n baie beter lewensgeneesmiddel. 
17. Op sommige plekke op die vlaktes en in die valleie, veral 
langs die mere en riviere, is daar sekere heidene wat die wit Ring 
aan die uitspansel beskou as `n goddelikheid. Ander beskou die 
Ring as die pad waarop die Groot Gees heen en weer loop en 
waarvandaan Hy neerkyk op die planeet om te kyk wat die mense 
doen. Hierdie half-heidene beklim somtyds die berge in die geloof 
dat hulle nader sal wees aan die wit Ring en dat hulle dalk selfs 
die Ring kan bereik. 
18. Die bergbewoners voel `n soort liefdesverpligting om hierdie 
reisigers op die regte pad te lei en om aan hulle te toon wat die 
Ring en die mane werklik is en wat hul doel is. Hulle bereik 
hierdie doel deurdat hulle hul ferm wil gebruik om hierdie verlore 
mense in `n staat van heldersiendheid te plaas, waarin hierdie 
reisigers in staat gestel word om die Ring en die mane te 
ondersoek vanaf begin tot einde. 
19. Sodra hierdie heidene dit ervaar het, kom hulle tot die besef 
hoe verkeerd hulle was, waarna hulle op `n liefdevolle, maar 
wyse en ernstige manier onderrig word in die ware kennis van die 
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Groot Gees en Sy Wil. Dit word aan hulle diskresie oorgelaat 
indien hulle die res van hulle lewens in die berge wil deurbring, of 
terugkeer na die grasvlaktes waar hulle voorheen geleef het. 
20. Indien hulle besluit om in die berge te bly, word hulle voorsien 
van woongeriewe. Indien hulle egter verkies om in die laaglande 
te gaan woon, word hulle geseën en van voedsel en drank 
voorsien en weggestuur in die Naam van die Groot Gees. 
21. Maar solank as wat hierdie heidene van die laaglande nie 
hulle verkeerde weë laat staan nie, is daar geen hoop dat die 
sterk bergbewoners hulle sal laat gaan nie. Sou enige van hierdie 
heidene ’n hardnekkige of `n rebelse ingesteldheid hê en hy 
neem die inisiatief om te ontsnap, of hy probeer om iemand seer 
te maak, sal hulle aksies tot niks uitloop nie, want eers sal daar 
dreigemente wees en dan sal `n straffende engelgees teen-
woordig wees wat, met die eenvoudigste metodes, so `n hard-
koppige en rebelse persoon laat verstaan hoe min hy gaan bereik 
met sy afwykende gedrag. Na so `n les verander die hardnekkige 
persoon gewoonlik sy houding. Sou hy volhard met sy hard-
nekkigheid, gebeur dit dat hy deur die wraakengel gestraf word 
deur, óf hewige buikpyne óf ekstreme omstandighede, selfs ook 
met liggaamlike vernietiging. Die gevolge van hierdie straf is so 
dat `n persoon vir `n baie lang tyd `n wag van die nag en die koue 
sal wees. 
22. Een van die belangrikste reëls van die bergbewoners is die 
volgende: Sou die oorgrote meerderheid van die familie manlik, in 
plaas van vroulik wees, dan is die manlike meerderheid vry om 
na `n vrou te gaan soek tussen enige ander naburige families. 
Indien hy ook nie `n vrou daar vind nie, kan hy na die laaglande 
gaan. Indien hy ook daar nie `n vrou vind nie, kan hy selfs verder 
reis. Dit gebeur wel dat die bruidegom met tye reis na twee, drie 
of selfs vier kontinente op soek na `n vrou. 
23. Sou hy `n vrou op hierdie vêrafgeleë plekke vind, is dit die 
reël dat daar nie teenkanting sal wees indien daar `n vroulike 
meerderheid is nie. Die bruidegom is vry om daar te bly met sy 
vrou en dit is gewoonlik die geval, of hy kan met sy vrou 
terugkeer na sy vaderland, maar hy is onder verpligting om haar 
ouerhuis elke drie jaar te besoek solank die ouers nog lewe. 
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Wanneer hulle nie meer lewe nie, dan is die verpligting volbring. 
24. Indien die meerderheid van die lede van `n familie vroulik 
was, word boodskappers uitgestuur om die naburige families in te 
lig oor die toedrag van sake. In hierdie geval sal een of meer 
minnaars oorweeg word. 
25. Die oudste beroep hom op die Gees van Lig om aan hom te 
toon wat die Wil van die Groot Gees is aangaande wie van die 
minnaars die waardigste is en dit gebeur onmiddellik. Die een wat 
gekies word as die bruidegom, neem dan sy bruid huis toe na 
afloop van die huwelikseremonie, soos hierbo beskryf. 
26. Sou daar meer as een hubare vrou uit een familie wees en 
slegs een minnaar, dan beroep die oudste hom op die Gees van 
Lig om die mees geskikte een aan te wys. Daarna trou die twee 
en hou ’n seremonie soos hierbo beskryf, waarna die bruidegom 
sy bruid na sy huis neem. 
27. As daar net soveel hubare vrouens is as minnaars, dan kry 
elkeen ’n reg om te kies. Nadat hulle gekies het, moet die 
minnaars die oudste inlig rakende hul keuses. Die oudste raad-
pleeg dan die Gees van Lig vir bevestiging van korrekte keuses 
en of dit die goedkeuring van die Groot Gees wegdra, al dan nie. 
Indien dit bevestig word, word die huwelikseremonie onmiddellik 
uitgevoer sonder tierlantyntjies. Sou die Gees van Lig nie hierdie 
keuses goedkeur nie, dan vra die oudste aan die Gees van Lig 
om aan te dui wat die korrekte keuses in die naam van die Groot 
Gees moet wees. Dit word onmiddellik gedoen en die paartjies 
stem met groot dankbaarheid saam in hul harte. Daarna word die 
paartjies onmiddellik in die huwelik bevestig en die bruidegom 
kan sy bruid huis toe neem. Dit is voor die hand liggend dat die 
besonderhede van die seremonie wat in die vorige hoofstuk 
beskrywe was, insluitende al die gewoontes, ook hierop van 
toepassing sal wees. 
28. Buiten hierdie reëls is daar `n paar onbelangrike huis-
houdelike reëls wat nie genoem sal word nie, want om dit te ken 
sou geen doel dien nie. In die volgende hoofstuk sal ons die 
godsdiens van die Saturniete bespreek. 
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Hoofstuk 42 
Die diepste innerlike godsdiens van die Saturniete 

Die betekenis van die getal sewe 

Sabbatsviering 

Die doop of inseën van `n nuutgebore kind 

Die tempel maaltyd 

Die leerrede van die oudste ondersteun deur geestelike aanskouing 

Die wysheid van die Saturniete 

1. Die godsdiens van die Saturniete het baie min eksterne sere-
monieuse vertoon en omstandighede, maar is inteendeel meer 
innerlik en geestelik. 
2. Die seremoniële gedeelte, soos julle weet, bestaan uit `n goed 
geordende en lewende tempel, waarin gebede van danksegging 
en smeking vir die Groot Gees aangebied word aangaande 
allerbelangrike sake. 
3. Die heilige getal vir die Saturniete is 7 en elke getal wat deur 7 
gedeel kan word, soos 14, 21, 28 ens. is almal heilige getalle. Dit 
is waarom `n periode van sewe dae, met ander woorde, die 
sewende dag, gevier word as `n heilige dag 
4. Die onderhouding van hierdie heilige dag vorm die tweede 
seremoniële deel. Op hierdie dag vind alle godsdienstige 
seremonies plaas wat betrekking het op hierdie dag. 
5. Die eerste tipe van seremonie is alreeds bekend aan julle. Die 
seremonie van die heilige dag bestaan daarin dat al die lede van 
die familie voor sonsopkoms na die tempel moet gaan. Al die 
mans loop voor, terwyl die vroue agterna volg. In die tempel 
staan die mans aan die regterkant en die vroue staan aan die 
linkerkant. Wanneer hulle almal in die tempel vergader het, lei die 
oudste die gemeente in gebed totdat die son opkom en offer 
dankgebede tot die Groot Gees en dank Hom vir al die seëninge 
wat hulle ontvang het. Hierdie gebede word altyd met die diepste 
emosies vanuit hulle harte gebid. 
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6. Wanneer die son opkom, verlaat almal die tempel en geniet die 
uitsig van die komende dag en die baie mooi panorama van 
hierdie hemelliggaam. Wanneer die son baie hoog sit op die 
horison, keer hulle terug na die tempel en dank die Groot Gees 
vir die terugkeer van die dag. 
7. En wanneer `n vrou geboorte gegee het, word die nuutge-
borene na die kant van die innerlike heiligdom gebring. Daar 
plaas die oudste sy hande op die kind en spreek die volgende 
woorde uit oor die nuutgebore kind: 
8. “Jy het in hierdie wêreld gekom as `n swak gas, gebonde in al 
jou kragte in ooreenstemming met die Wil van die Groot Gees, 
Wie heilig is bo alle heiligheid en krag het bo alle mag, wat 
beheer het oor alle magte en wat uitermate getrou en standvastig 
is in elk van Sy woorde en in al Sy beloftes. Slegs Hy is die 
volmaakte Een en die hoogste Meester oor alle dinge wat hierdie 
aarde en die hele oneindige uitspansel vul. Daarom is dit Sy Wil, 
want Hy is heilig en heilig bo alle heiligheid. Dit is hoe jy sal moet 
leef op hierdie aarde tot aan die einde, volkome in ooreen-
stemming met die Wil van die Een deur Wie jy in hierdie wêreld 
gekom het en dan as `n man (of in die geval van `n dogtertjie, as 
`n getroue vrou) hierdie wêreld verlaat in die waaragtige 
waardigheid en heerlikheid van die mees volkome 
deugsaamheid! 
9. Dit is waarom ek jou hier seën in die innerlike heiligdom in die 
Naam van die Groot Gees, Wie jou geskep en jou geseën het, jou 
ouers en ook vir my. Word groot in hierdie seëninge en verme-
nigvuldig hierdie seëninge binne-in jouself deur streng die uiters 
heilige en hoogste Wil te volg! Dit sal te alle tye gebeur, nou en 
tot in ewigheid! 
10. “So klein as wat jy nou is, bly altyd net so klein voor die Groot 
Gees, voor ons, jou vaders en broeders en voor jou eie self! En 
dit moet te alle tye so wees in hierdie lewe en in die lewe in die 
hiernamaals! Amen.” 
11. Nadat hierdie woorde deur die oudste gespreek is, blaas hy 
oor die kind, dan laat die oudste die ouers toe om die kind te 
seën en huis toe te neem. Op so `n heilige dag is die ouers nie 
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verplig om na die tempel terug te keer nie. Instede kan hulle by 
die huis bly en hul kind versorg wat nou geseën is. Maar indien 
hulle dit verkies, kan hulle in die tempel bly. 
12. Indien daar geen nuutgebore kind is nie, dan sal, in plaas van 
die kind se seëning, die mense onmiddellik begin met hul 
oggendmaal in die tempel. Die Saturniete neem hulle oggendete, 
sowel as hul middag- en aandete, vroeg in die oggend in die 
tempel in. Dit verg geen verdere verduideliking dat hulle dank-
gebede tot die Groot Gees bid voor en na maaltye nie. 
13. Na die oggendmaaltyd, bestyg die oudste die kansel en 
spreek die redelike groot familiegemeenskap toe, wat in die berge 
selde meer as honderd tel. Dit is anders in die laaglande, waar so 
`n gemeenskap dikwels `n paar duisend kan beloop. 
14. Waaroor spreek die oudste in die tempel? Hy het nooit ’n 
tekort aan onderwerpe nie. In hierdie geval, soos ook by alle 
ander geleenthede, staan `n gees te alle tye aan sy sy en deel 
hom mee wat om te sê. 
15. Gewoonlik gaan hierdie lesings oor die wonderlike leiding van 
die Groot Gees, hoe Hy die menslike ras vanaf die dageraad van 
die geskiedenis op hierdie hemelliggaam geplaas het en hoe die 
Groot Gees hul gelei het tot by die teenswoordige tyd in 
ooreenstemming met Sy wysste en heiligste Wil. By hierdie ge-
leentheid vertel die oudste dikwels `n storie uit vanmelewe se tye. 
Met tye verduidelik die oudste die struktuur van hulle wêreld en 
somtyds die struktuur van die Ring of mane. By tye mag hy hulle 
vertel van die een of ander verskillende konstellasies en hy toon 
aan sy luisteraars die leiding van die Groot Gees op daardie 
hemelliggame en tydens hierdie geleenthede mag hy af en toe 
ook die aarde noem. 
16. Maar sodra die oudste die aarde noem, val al die luisteraars 
onmiddellik op hul aangesigte – nie omdat hulle vol eerbied vir 
hierdie planeet is nie, maar omdat hulle hoor van die oneindige 
liefde van die Groot Gees en hoe die inwoners van die aarde 
Hom aanspreek en roep as Vader, wat vir die Saturniete iets 
onbeskryflik heilig is, sodat hulle altyd bewend van nederigheid 
en ootmoed neerval, veral as die oudste hulle herinner van die 
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ondankbaarheid van die inwoners van hierdie planeet. 
17. Tydens ander geleenthede gee hy hulle inligting aangaande 
die geestelike wêreld en lewe in die hemele. 
18. Na elkeen van hierdie lesings, veral wanneer die onderwerp 
die struktuur van hulle wêreld, die Ring, die mane en ander 
planetêre konstellasies is, transpondeer die oudste sy luisteraars, 
somtyds baie en somtyds net `n paar, tot `n innerlike aanskouing 
waarin hulle alles self kan sien, asof hulle self fisies daar 
teenwoordig is. 
19. Dit is waarom die Saturniete, veral die wat in die berge woon, 
so uitermate wys en verryk is met aansienlike kennis. Die 
grootste geleerdes op aarde sal vinnig agterkom hoe onbedui-
dend hulle eie kennis is, wanneer hulle in `n wetenskaplike 
bespreking sal kom met die mins kundige mens op Saturnus. 
20. Hulle ken nie net hulle eie hemelliggaam tot in die kleinste 
besonderheid nie, soverre dit noodsaaklik en voordelig is, maar 
hulle ken ook ander hemelliggame beter as wat julle op aarde die 
eilande in julle oseane ken. Die Saturniete ken nie net die 
geskiedenis van hulle eie planeet goed nie, maar ken ook die 
geskiedenis van verskeie ander wêrelde. 
21. Geen taal is vir hulle vreemd nie. Dit is waarom hulle die 
geeste kan verstaan, ongeag van watter hemelliggaam hulle kom 
(want elke gees neem saam met hom na die hiernamaals, in 
groter of kleiner mate, die eienskappe van die taal van die wêreld 
waar hy in die liggaam gewandel het). Dit is hierdie verstaan van 
die tale wat die geeste op julle aarde nie besit nie, alvorens hulle 
nie heeltemal wedergebore is in die gees en gereedgemaak is vir 
die hemele nie. 
22. Dit gebeur dikwels dat die geeste van die aarde die geeste 
van Saturnus ontmoet na hulle fisiese afsterwe, veral wanneer 
hulle hierdie verlange het. Die geeste van Saturnus verstaan die 
geeste van die aarde onmiddellik. Dit is egter nie so in die 
teenoorgestelde geval nie, veral as hulle nog onryp geeste van 
die aarde is. Ook kan die geeste van die aarde nie die geeste van 
Saturnus sien nie, behalwe as hulle deur hulle gesien wil word. 
Die rede vir hierdie hoër gesag lê binne die groot en ware 
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innerlike wysheid van die Saturnus geeste. 
23. Dit is die vrugte van die instruksies en onderrig van die 
prediker in die tempel na die oggendmaal. 
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Hoofstuk 43 
Diepgaande geestelike waarnemings in die natuur 

Kommunikasie met engele en die Meester Self 

1. Wat gebeur na so `n diens? 
2. Die mense bedank die Groot Gees vir hierdie voorligting vanaf 
die oudste. Die oudste bedank ook die Groot Gees en seën alle 
luisteraars nadat hulle die gebed van danksegging gedoen het. 
Dan verlaat almal die tempel en gaan vir staptoere of wandelings 
in die pragtige heuwels. Hulle bespreek die lesing wat hulle so 
pas gehoor het, maar bespreek ook die waarnemings wat hulle 
maak aangaande ’n sekere voorwerp in die natuur wat onder 
hulle aandag gekom het gedurende hierdie uitstappies. Almal 
word geïnspireer deur `n groot vriendelikheid en `n wedersydse 
deelneming in alles wat die een of die ander mag vind en die 
kommentaar van die een of die ander aangaande die bewon-
dering en prysing van die Groot Gees. 
3. As voorbeeld, een persoon sal die aandag van die ander vestig 
op die struktuur van `n blom, `n ander op die beweging van `n 
wolk, `n derde op `n dier of die vlug van `n voël, terwyl die ander 
die aandag van sy buurman vestig op `n voël wat sing en `n 
ander ontdek die glimmer van `n vêrafgeleë meer of rivier iewers. 
Daar is ontelbare voorwerpe waarop die Saturniete hulle aandag 
kan vestig tydens sulke geleenthede en hulle kyk na hierdie 
voorwerpe soos wat man van My hart dit op `n tyd gedoen het, 
toe hy My werke aanskou het! 
4. Op hierdie punt vertel Ek julle ook: Wie ookal My werke met 
nederige oë aanskou en dit respekteer, sal altyd groot genoeë 
daarin vind. Maar wie ookal My werke met kritiese en geleerde oë 
ondersoek, is beter af om in sy ydelheid te bly as om My werke te 
ondersoek met sy ongewyde, oneerbiedige oë, soos `n galwesp 
wat `n akker deurpriem om haar verderflike gebroedsel daarin te 
plaas. Hierdie vrug, wanneer dit kom by sy slegte volwassenheid, 
kan vir niks anders gebruik word as vir die voorbereiding van `n 
swart vloeistof nie. Hierdie vloeistof kan dan gebruik word om `n 
wit of ligte oppervlak swart te kleur, maar dit kan nie meer gebruik 
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word vir die skoonmaak vir dit wat vuil of swart geword het nie. 
5. Maar kom ons keer terug na ons wandelende mense. Hoe lank 
neem so `n wandeling? Tot die middag. Hulle kom weer almal 
bymekaar by die buitenste hof van die tempel. Daar bied hulle hul 
dank aan die Groot Gees en geniet hulle middagmaaltyd in die 
buitenste hof. 
6. Sodra die maaltyd afgehandel is, dank hulle weer die Groot 
Gees en sommige bly daar agter, terwyl ander op die pragtige 
wandelpaaie rondom die tempel gaan stap en hulle geniet die 
veelkleurige prag van die lieflike blomme wat geplant is in die 
lieflike blombeddings in die buitenste binneplein en al langs die 
wandelpaaie van die tempel. Die vroue liefkoos hulle mans en 
kinders en hulle vertel met hulle pragtige stemme wat hulle 
waargeneem en verkry het uit die lesing van die oudste, sowel as 
wat hulle geleer het vanuit die wandeling van wat goed en waar, 
pragtig en edel is. 
7. Tydens sulke geleenthede, sluit daar somtyds geeste en 
engele by hulle aan en hulle sal enige saak rakende die Meester 
met enigiemand bespreek. 
8. Somtyds verskyn die Meester Self tydens sulke geleenthede, 
in die vorm van `n engel. Solank as wat die Meester tussen hulle 
is en met die een of die ander gesels, is nie eers die oudste 
daarvan bewus dat dit die Meester Self is nie. Maar wanneer Hy 
op die punt staan om so `n byeenkoms te verlaat, openbaar Hy 
Sy identiteit net voordat Hy uit hul gesigsveld ontsnap. Maar dan 
verlaat Hy hulle onmiddellik, want die Saturniete sal dit nie kan 
verdra dat die Meester nog langer met die kennis sit dat Hy die 
Meester is, aangesien hulle respek vir Hom so geweldig is dat nie 
een van hulle dit sou waag om Sy naam te noem terwyl hy regop 
staan nie! Daarom word die gebod, (wat nie letterlik aan die 
Saturniete gegee is nie), “Julle sal die Naam van julle God nie 
ydellik gebruik nie” tot in die akkuraatste, mees eksakte en 
heiligste manier gehoorsaam. 
9. Hoe lank duur hierdie besprekings in die buitenste hof? Tot 
sonsondergang. Daarna gaan almal weer die tempel in en 
verheerlik die Groot Gees en sing ook lofprysinge tot hom. 
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10. Die oudste klim weer op die kansel en wys op die groot 
seëninge van die dag, seën hulle en sluit die seremonie van die 
heilige feesdag af. Daarna keer hulle almal huiswaarts met `n 
dankbare en vrolike gemoed. 
11. Indien daar iets oorgebly het van die middagmaal, verdeel 
hulle dit onder hulself en eet dit met dankbaarheid. As niks 
oorgebly het nie, dan nuttig hulle hul aandete by die huis. Hulle 
offer dank aan die Meester op `n algemene manier en die 
feesdag is oor en daarmee saam alle seremonie, wat in 
werklikheid uit niks bestaan as wat voorheen beskryf is nie. 
12. Dit voltooi ook ons dag. Die volgende hoofstuk handel oor die 
geestelike aspek van die godsdiens. 
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Hoofstuk 44 
Die geestelike aspek van die Saturnus godsdiens. 

Geestelike wedergeboorte deur onderrig en praktyk 

1. Noudat ons geleer het van die seremoniële deel van die 
godsdiens van die Saturniete, sal ons nou, soos hierbo genoem, 
onsself wend na die geestelike deel. 
2. Omdat ons die seremoniële deel genoegsaam waargeneem 
het, moes dit teen hierdie tyd by julle opgekom het dat die 
seremonie waar die engelgeeste van die hemele en baie dikwels 
God Homself sigbaar verskyn het en gesprekke met die 
Saturniete gehad het, in elk geval so geestelik is as wat dit maar 
kan wees! Waar kan daar enigiets moontlik meer geestelik wees? 
3. Ek sê: Laat staan! Die volgende sal julle leer hoe daar in iets 
geestelik selfs nog meer geestelik daarin vervat kan wees. 
4. Om dit vir julle tot `n sekere mate verstaanbaar te maak, sal Ek 
julle `n voorbeeld gee van hoe dit in die natuur moontlik kan 
wees. 
5. As voorbeeld: Neem `n kruik met baie goeie wyn! Wie van julle 
sal nie binnekort verstaan en ook voel as gevolg van die effekte, 
dat hierdie wyn iets bevat wat selfs meer is as `n primêre 
geestelike substansie van die wyn op sigself? Vra egter net die 
volgende apteker en hy sal vir jou sê dat jy van hierdie wyn die 
beste alkoholiese (eteriese) wyn kan distilleer en dat hierdie 
alkohol verskeie kere gedistilleer kan word, sodat hierdie alkohol 
so vlugtig word, dat as een druppel vanuit sy houer gegooi word, 
dit heeltemal sal verdamp alvorens dit drie voet grondwaarts 
geval het. Verstaan julle nou hoeveel meer alkohol die wyn bevat, 
wat alreeds uitermate alkoholies was? 
6. As dit op sigself kenbaar is in die sigbare natuur, hoeveel te 
meer sal dit nie kenbaar wees in alles wanneer dit die volledige 
eienskap van die gees in sigself is nie? 
7. As voorbeeld is dit ook van toepassing op lig. Soos julle weet, 
word die aarde verlig deur die strale van die son. Sien julle in 
hierdie strale die verlewendigde energie en die ontelbare vorme? 
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Nee, julle sien dit nie. Julle is nie eers bewus van die eenvoudige 
effektiewe energie of krag van die straal nie. En baie mense weet 
nie eers die verskil wanneer hulle dit elke dag ervaar nie, naamlik 
dat hierdie straal nie in staat is tot enige hoër hitte as wat dit 
daagliks uitgee nie. 
8. Maar wat sal die waarnemer sê wanneer hierdie strale deur `n 
groot vergrootglas gekonsentreer of gekondenseer word op een 
fokuspunt en dan soveel energie loslaat, dat dit selfs die hardste 
diamant kan laat smelt? `n Leek sal verbaas wees wanneer hy 
die hoër effekte sal aanskou van hierdie ligstrale en hy sal 
waarskynlik sê: Wie sou dit nou kon glo dat in hierdie sagte 
sonstrale wat ons elke dag verwarm, sulke onbegryplike woeste 
kragte verborge lê!? 
9. Dit is ook van toepassing op die seremoniële godsdienstige 
aanbidding van die Saturniete. Selfs al lyk die godsdienstige deel 
volkome geestelik, is daar steeds in die godsdiens van die 
Saturniete `n buitengewone sterk ‘eter’, wat in sy vereniging van 
sy genoeglike ligstrale, `n sterk innerlike effek het wat vir julle 
mense op aarde baie moeilik is om te verstaan. Daarom kan ons 
die vraag voorhou en sê: Waaruit bestaan die werklike geestelike 
wat vervat word binne die geestelike? 
10. Die werklike geestelike wat vervat is binne die geestelike, wat 
alreeds aan julle bekend is, lê in die lewende innerlike kennis van 
die Groot Gees, sowel as al die vlakke en ordelike verhoudings 
en voorwaardes wat samehangend en liefhebbend die vry mens 
koppel met die hemele en met die Groot Gees Homself en ook 
omgekeerd. 
11. Hoe herken hierdie mense die Groot Gees? Eerstens word 
hulle eksterne instruksies gegee deur die woorde van die 
leermeester aangaande die wese van God. Dan word hulle gelei 
in die kennis van die Wil van die Groot Gees en dan na die 
praktyk van die herkende wil. 
12. Hierdie onderrig het nog steeds betrekking op die eksterne 
godsdienstige aanbidding, wat die weg is na die innerlike gees-
telike ware lewe. Dit is inderwaarheid alreeds “geestelike wyn” en 
die “nie-gekonsentreerde lig van die son”. 
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13. Die aktiewe beoefening van die herkende Wil van die Groot 
Gees kom dus ooreen met die “distillasie” en die “herdistillasie” 
van ’n apteker en kom verder ooreen met die “konsentrasie” van 
die sonstrale deur middel van `n groot vergrootglas, of met ander 
woorde, dit is die werklike onafhanklike aktiewe bevryding van die 
werklike primêre geestelike wese van sy omringende materie. 
14. Begin julle nou al verstaan waaruit die werklike geestelike 
aanbidding van die Saturniete bestaan? Ek sal julle die antwoord 
in `n paar woorde gee, wat die deur na die lig onmiddellik sal 
oopmaak. En hierdie paar woorde is: Die wedergeboorte van die 
gees! 
15. Hierdie wedergeboorte moet in die Saturniet plaasvind, net 
soos wat dit in julle moet plaasvind! Daarsonder sal `n inwoner 
van Saturnus net so min verstaan van die gees en al die voor-
waardes en verhoudings tussen hom, die hemele en die Groot 
Gees, as wat julle op aarde daarvan verstaan! 
16. Dit is absoluut onvoldoende vir die wedergeboorte van die 
gees, dat iemand slegs die vermoë sal hê om geeste te sien, wat 
baiekeer die geval op aarde is, waar baie sulke mense hierdie 
skrikwekkende en afskuwelike verskynsels sien, waarvan hulle 
niks enigsins ken of verstaan as wat `n blinde persoon die kleure 
van die reënboog kan verstaan nie. Heldersiendheid is nie `n deel 
van `n volledige of ware wedergeboorte as maar net die bepaling 
van elke handeling nie. Dit beteken dat dit op so `n wyse 
gestruktureer is, soos wat dit gevestig was vanaf die vroeë begin, 
of eerste oorsprong, in al sy goddelike orde en wysheid. 
17. Hoe en wanneer sal dit plaasvind? Dit kan slegs plaasvind 
wanneer die gees, deur die strengste onderworpenheid aan die 
voorgeskrewe weg van God, homself suiwer van materie en 
homself weer in `n fokuspunt vind en uiteindelik as `n volledige, 
heel bestaande wese binne homself, deur uit te stap uit alle 
sindelikheid van die materie as `n volledige eenheid ten einde 
nuwe bepalende en volkome geestelike gewaarwordinge volledig 
oop te maak tot die indrukke en voorwaardes van daardie wêreld 
waar hy self die wesenlike oorspronklike inwoner is. 
18. Sodra `n mens hierdie vlak bereik het, begin `n ander 
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aktiwiteit effektief in sy hele wese te werk. Alles sal begin om sy 
sig te verander, sy gehoor, sy gevoel en sy waarnemingsvermoë. 
Al sy gedagtes sal in vorme verander wat hy sal sien en sy wil, 
sal `n volbragte daad word. Sy woorde word definitief en verenig 
met die gedagte en die wil. Ruimte is nie meer `n faktor nie en tyd 
het aan hom die laaste minuut getoon, omdat in `n vrye 
geestelike bestaan gehoor, gevoel, waarneming, denke, wil, 
handeling en spraak anderkant tyd en ruimte bestaan. Dit 
beteken dat daar vir so `n persoon slegs een hede bestaan, 
waarin `n ewige verlede en `n ewige toekoms mekaar op `n 
vriendelike manier begroet. En iets wat oneindig vêr weg is, is nie 
verder weg van sy oë as sy gedagtes nie. 
19. Elke persoon op Saturnus strewe met al sy mag vir hierdie 
geestelike staat van ontwikkeling; maar hy sal hierdie staat nie 
bereik alvorens hy nie volledig in homself al die voorwaardes vir 
die lewe nagekom het nie. 
20. Die beheer van `n persoon se eie natuur is nie genoegsaam 
vir volkome vervulling nie, maar al die voorwaardes van die lewe 
wat aan hom bekend is, moet ten volle deel word van sy 
persoonlike vaardigheid. 
21. Wanneer hy `n volmaakte meester geword het in al hierdie 
voorwaardes, word hy vry binne homself en al sy lewenskragtige 
energie word verenig gebore buite sy sinlike natuur. Wanneer so 
`n geboorte plaasgevind het, weet julle alreeds wat met so `n 
persoon gebeur het. Dit staan bekend as die “wedergeboorte van 
die gees.” 
22. Daarom, die getroue aanhoudende beoefening van al die 
voorwaardes van die lewe is wat die geestelike deel van die 
godsdiens van die Saturniete behels. 
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Hoofstuk 45 
Meer  besonderhede  aangaande  die  pad  van  die  wedergeboorte  en 
eenwording met God 

1. Het julle nou `n idee waaruit die geestelike godsdienstige aan-
bidding van die Saturniete bestaan en hoe dit verskil van die 
seremoniële aanbidding. 
2. Agter die geestelike seremonie lê die diens van die gees diep 
versteek, wat konstant is, terwyl die seremonie op sigself 
opvolgend binne sekere intervalle van tyd is. 
3. Aangesien hierdie deel van die godsdienstige aanbidding van 
die mense van Saturnus van die grootste belang is vir die mense 
op aarde, sal Ek julle `n ander beskrywende voorbeeld gee 
waardeur julle in staat sal wees om duidelik tussen hierdie twee 
tipes godsdienste te kan differensieer. 
4. Neem as voorbeeld `n student wat begeer om `n loopbaan in 
die kunste te volg! Laat ons aanneem dat hy begeer om die 
bekwaamheid van `n meester te bereik in die kuns van musiek. 
As hy na jou toe kom, wat sal jy aan hom sê en wat sal die eerste 
stap wees? Jy sal sy bekwaamheid ondersoek en hom verwys na 
`n agtenswaardige en ordelike skool en hom inlig oor die 
voorwaardes of dit vir hom op skrif gee en aan hom sê: “As jy 
hierdie voorwaardes volledig nakom, sal jy sonder twyfel `n 
meester word. Maar as jy hierdie voorwaardes nie nakom nie, sal 
jy slegs `n tokkelaar wees, maar nooit `n meester nie.” 
5. Wat sal hierdie student, wat ernstig is oor sy meesterskap, nou 
doen? Hy sal onmiddellik gebruikmaak van al sy eksterne ywer in 
verband met sy innerlike wilskrag en sal elke dag na dag, vyf, 
ses, of sewe ure oefen soos wat dit van hom verlang word. Hy sal 
ook die skool voltooi van A tot Z en sal niks anders oefen as 
daardie gedeeltes wat nodig is vir die verkryging van sy doelwit 
nie. Wanneer die student op hierdie manier vir baie jare so 
geoefen en ontwikkel het, sal hy deur sy onderwysers `n 
bemoedigende sertifikaat gegee word, dat hy die vlak van `n 
talentvolle kunstenaar bereik het, aangesien hy die instrument 
van sy keuse meganies en geestelik op enige graad van 
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bedrewenheid bemeester het. 
6. Nou het ons wat ons nodig het! Wat was die voorgeskrewe 
prakties of oefening vir die verkryging van die tegniese bedre-
wenheid? Dit was niks meer as die goed geordende seremoniële 
gedeelte van die kuns kultus of kuns aanbidding. Het hy dag en 
nag sonder onderbreking geoefen? O nee! Hy het slegs geoefen 
op die voorgeskrewe tye wat nodig was vir oefen. 
7. Hoe was die toestand van sy strewe en sy wil gedurende die 
oefening? Was sy wil periodiek gerangskik? Definitief nie! Die wil 
was sonder onderbreking, gelykstaande aan die goeie hoofveer 
van `n horlosie, teenwoordig in sy geestelike en natuurlike orga-
nisme. Hierdie dryfveer is die geestelike kuns aanbidding van ons 
musiekstudent waardeur hy heeltemal dit geword het waarop hy 
sy visier ingestel het. 
8. Sodra hy `n bedrewe kunstenaar geword het, watter tipe lewe 
sal hy lei? Sekerlik sal hy nie die lewe van `n student lei nie, in 
plaas daarvan sal hy die lewe lei van `n vrye meester of maestro. 
Sal hy, op grond daarvan, `n vyand word van sy vorige lewe as ’n 
student? Sekerlik nie! Hy sal as `n groot meester aanhou om te 
doen wat hy gedoen het toe hy ’n student was, behalwe dat hy dit 
nou sal doen met `n ware groot genoeë. Hy sal ywerig sy toonlere 
oefen en al die ander oefeninge herhaal wat hy geoefen het toe 
hy nog student was. Maar met `n groot verskil! Wat hy met groot 
moeite gedoen het, onbevallig en met groot besteding van 
energie as `n student, doen hy nou met die grootste gemak, 
sonder dwang, met selfvertroue en vol innerlike geestelike 
beduidendheid. 
9. As `n student het hy die toonlere gespeel, maar hy het nie ’n 
beduidenis gehad van dit wat hy speel nie, maar nou, as `n 
meester, sien hy in dieselfde toonlere ontelbare nuwe vorme 
waarvan hy vantevore nie die vaagste benul gehad het nie. Dit is 
hoe hy, as `n “wedergebore” meester, die seremoniële kuns 
aanbidding beoefen; maar hierdie aanbidding is `n totaal verskil-
lende soort van hoor, sien, voel, persepsie, denke en wilskrag. En 
dit is die geestelike rectificatissimus (oordistillasie of verbetering) 
en dit is die alle materiële gewigtige en sinlike oplossende 
ontbrandingskrag van die strale van sy gees en daarom op sigself 
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`n suiwer geestelike aanbidding. 
10. Indien julle dit sal oordra na die werklike lewe van `n mens, of 
dit op aarde, Saturnus, Jupiter of op die son is, oral en te alle tye 
bestaan daar hierdie tweevoudige heilige diens wat homself 
gedra soos `n weg en as die doel of doeleinde van daardie weg. 
11. Wie dan ookal aanhou om op hierdie pad te volhard, sal sy 
doel bereik. Sodra hy sy bestemming bereik het, sal die weg wat 
hy geneem het, nooit uit sy geheue verdwyn nie. Nie alvorens hy 
sy doel bereik het nie, sal hy `n helder en volledige oorsig in sy 
gees hê oor al die draaie en verhoudinge van die weg wat hy 
geneem het. 
12. Julle weet dat die hoofdoel wat die Saturniete probeer bereik 
op hulle weg niks anders is as die Groot Gees Homself nie. Hulle 
begeer om heeltemal een te word met Sy wil. 
13. Nadat hulle hierdie doel bereik het deur ywerige beoefening, 
dan is die geestelike godsdienstige aanbidding volledig. Vanaf 
hierdie punt verder sal die werklike impuls om die Groot Gees te 
bereik, ophou. In sy plek kom nou die groot onwankelbare 
verlange om vir ewig getrou te bly. 
14. En hierdie uitermatige duidelike en ferm begeerte is die 
aanhoudende mees innerlike voortdurende goddelike diens van 
die mees volledige geestelike soort van elke wedergebore 
inwoner van Saturnus. Hierdie toestand kan deur enigeen op 
Saturnus bereik word, ongeag geslag of ouderdom. Dit voltooi die 
geestelike deel van die godsdiens van die Saturniete. 
15. Aangesien ons nou op hierdie wyse alles ervaar het wat 
noodsaaklik en wetenswaardig is in die berge, sal ons binnekort 
`n kykie gee na die laaglande en daarna `n uitstappie neem na 
die poolstreke van hierdie planeet, sowel as die Ring en die sewe 
mane. Dit sal al wees vir vandag. 
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Hoofstuk 46 
Die inwoners van die laaglande 

Hulle konstruksie en behuising en hulle meer wêreldse denkwyse 

1. Aangaande die dieptes of anders gestel, die laaglande van die 
planeet, het ons op verskillende geleenthede baie dinge 
aangaande hulle leefstyl geleer. Maar daar is `n nog paar dinge 
om te sê. 
2. Nêrens op hierdie planeet sal julle `n stad vind nie. Daar is 
egter streke, soos die kleiner mere en die riviere, waar families 
nader aan mekaar leef as in die berge, veral in die suidelike 
gedeeltes van sommige van die kontinentale lande. Maar in 
hierdie streke is daar nie soveel familielede wat saambly in een 
woning soos in die berge nie. Hier bestaan `n familie gewoonlik 
uit die ouers en hul kinders. Wat dit die grootouers en groot, 
grootouers aanbetref, woon hulle gewoonlik alleen, maar hulle 
het ook etlike bediendes. 
3. Dit is raar vir hierdie mense om in die welbekende woonhuis 
boom (Gliumba) te leef. Hulle woonkwartiere bestaan gewoonlik 
uit `n tipe tentstruktuur wat van bome gebou is, waar een boom 
oor die ander geplaas word op die volgende manier. Die bome 
word in ’n piramidevorm op `n sirkelvormige wyse geplaas, 
beginnende van die grond af tot by die bopunt, terwyl latte of nou 
stroke hout in sirkels rondom die blyplek vasgespyker word. 
Hierdie latte word bedek met allerhande soorte blare, aan die 
buitekant, sowel as aan die binnekant. Teenoor die oggend (Oos) 
is `n ruim uitgang. En dit is hulle woonplek. 
4. Wat hierdie tipe blyplek betref, kan dit nie soveel mense 
huisves soos die woonhuis boom in die berge nie. So `n tenthuis 
is egter steeds groot genoeg om ten minste tien regimente 
soldate op aarde te huisves. 
5. Die meubilering is dieselfde as wat julle sal vind in die lewende 
boom woonhuise van die berge. Hulle slaapgeriewe bestaan uit 
`n frustum* piramidevormige rugstut, waar daar aan die voorkant 
van die rugstut `n ronde verhogie is wat dien as `n tafel. En dit is 
die enigste meubilering wat in hierdie huis is. 
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*Die gedeelte van 'n keël of piramide wat oorbly nadat sy boonste deel het afgesny is. 

6. Waar stoor die mense van die laaglande hulle gereedskap, 
voedselhouers, klere en voedselvoorrade? Dit word gestoor in 
stoorgeboue, op dieselfde manier gebou as in die berge. 
7. Die tempels word ook op dieselfde manier gebou as in die 
berge, maar hulle is dikwels heelwat kleiner en nie so verhewe en 
pragtig soos in die berge nie. In die laaglande het geen enkele 
woning sy eie tempel nie; in stede het verskeie families een 
tempel. 
8. Dit is al wat daar is betreffende die konstruksie en behuising in 
die laaglande, behalwe vir `n paar plesiertuine, wat gewoonlik die 
eiendom van die bevoorregte patriarg is. Hoe hierdie tuine versier 
en gerangskik word, was genoem toe daar `n beskrywing van die 
skaaldiere gegee was, naamlik die slakke. Daar is ook slakskulpe 
in sommige van hierdie tuine, wat voorberei is vir die vermaak 
van die kinders, waaroor ons al vroeër berig het. 
9. Die bevoegdheid van die patriarg in die laaglande was ook 
bespreek. Dink terug aan die dier met `n slangstert en vurige oog 
(Bauor) en julle sal onthou dat wie ookal `n kleed het wat gemaak 
is van die vel van hierdie dier, kan die posisie van `n patriarg 
inneem. Dit is nie moeilik om te verstaan dat hierdie heroïese 
laaglande tipe patriarg, nie so hoogaangeskrewe is by die Groot 
Gees as `n patriarg van die berge nie. Vervolgens is dit ook 
verstaanbaar dat die engelgeeste nie baie tyd spandeer met die 
patriarge wat hierdie kledingstukke dra nie. Die rede hiervoor is 
dat die mense wat op die laaglande woon, baie meer wêrelds-
gesind is as hulle op die heilige berge. Self al is hulle eerlike en 
opregte broers en susters teenoor mekaar, praat hulle dikwels 
wyslik en daarom beskou hulle hulself as baie meer verlig en 
intelligent as die inwoners van die berge. Maar wanneer hulle 
slegte tye begin ervaar, ongeag al hulle wysheid, gaan hulle op `n 
pelgrimstog na die berge en julle weet alreeds dat hulle anders 
onderrig word terwyl hulle daar is. 
10. Daarom sal julle baie min hoër openbaringe in die laaglande 
vind en dan ook by uitsondering, behalwe vir hulle wat waarlik en 
getrou voortgekom het vanaf die skole van die berge. 
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Hoofstuk 47 
Meer aangaande die inwoners van die laaglande 

Besigheid en handel 

Verbanning van oneerlike mense 

Lewenswyse, huwelik, voortplanting en begrafnis 

1. In die laaglande, veral in die gedeeltes van die mere en groot 
riviere, beoefen die mense ’n tipe ruilhandel. Hulle ruil gewoonlik 
die soort handelsware waarmee vrouens hulleself versier op die 
wyse wat voorheen beskryf is. 
2. Dit gebeur wel dat `n handelaar doelbewus iets wil inwin om `n 
voorsprong oor `n ander persoon te hê. Maar hy beland in groot 
moeilikheid indien iemand hierdie bedrog blootlê. Die vrouens sal 
die handelaar met met allerhande skerp voorwerpe krap. Indien 
hy weer gevang word, nadat hy hierdie les geleer het, dan sal `n 
skip gereedgemaak word en die swendelaar en sy familie sal na 
`n vêrafgeleë plek geneem word. Hy sal op daardie plek bly vir `n 
gespesifiseerde periode, wat gewoonlik baie lank is, of hy sal vir 
ewig daar moet bly, afhangende van die omvang van sy tweede 
bedrog. Op Saturnus is hierdie straf bekend as ‘purak’ of “ewige 
verbanning”. Wie ookal vir `n spesifieke tydperk verban is, is 
slegs toegelaat om `n sekere hoeveelheid “skip vrugte-
sade” (chaiaba) saam te neem, sodat hy hierdie sade in die land 
van sy verbanning kan saai en om dan uiteindelik `n skip te kan 
voorberei van hierdie vrugte. 
3. Hulle wat gevonnis en lewenslank verban word, word nie 
toegelaat om sade van die chaiaba met hulle saam te neem nie. 
Dit gebeur gewoonlik dat die bergbewoners van een of ander 
land deur die geeste ingelig word van die bejammerenswaardige 
toestand van die bannelinge. Die bergbewoners mors dan nie 
baie tyd nie – hulle reis tot waar hierdie mense verban is, 
verwelkom hulle en neem hulle na die berge, waar hulle 
gewoonlik die beste mense uit hulle maak. 
4. Baie dikwels word hulle ’n woonplek in die berge gegee om te 
hou as hul eiendom. Met tye gebeur dit dat dieselfde mense van 
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die laaglande wat hierdie mense gevonnis het tot lewenslange 
verbanning, mag reis na die berge en hulle vind dan skuiling, 
gasvryheid en leiding in die ware geloof. Wanneer die gaste hul 
gasheer herken, is dit gewoonlik die een verassing op die ander, 
waarby die gaste nie kan verstaan hoe hulle huidige gasheer die 
lewenslange verbanning ontsnap het en na hierdie plek in die 
berge gekom het nie. 
5. In hierdie geval wys hulle hul verbaasde gaste daarop dat die 
Groot Gees in staat is tot baie dinge, waarvan die wyses van die 
mense wat lewe in die streke van die mere en oseane baie min 
weet. Wanneer die verbaasde vraestellers so `n antwoord 
ontvang, wring hulle gewoonlik hul hande en bekla bitterlik die 
dwaasheid wat gebruiklik is in die laaglande, waarop hulle weer 
ernstig vermaan word dat wanneer hulle huiswaarts keer, hulle 
sal moet bydra tot die beste van hulle vermoë om baie, of die 
meeste van hierdie dwaashede te elimineer. 
6. Deur hierdie benadering het dit in baie van die groot kontinen-
tale lande gebeur dat die mense van die vlaktes nou op dieselfde 
vlak as die bergbewoners is. Maar daar is nog lande waar daar `n 
groot verskil bestaan tussen die mense van die laaglande en die 
mense in die berge. 
7. Wat hand bekwaamheid en handel aanbetref, is die laaglande 
en die hooglande vergelykbaar dieselfde, behalwe vir `n paar 
luukse handelstransaksies wat nêrens in die berge of hooglande 
te vinde is nie, waar selfs die kleur (dyeing) van `n draad as `n 
sonde beskou word. 
8. Die voeding (met die uitsondering van die melk van die groot 
koei) is dieselfde in die laaglande as in die berge. Slegs sommige 
van die patriarge-families het die pragtige groot wit rotse op die 
mere voorberei as plesier kastele (soos genoem in een van die 
vorige hoofstukke). Terwyl hulle hierdie plesier kastele beset, 
prikkel hulle hul verhemeltes met menige heerlike lekkernye wat 
bietjie meer kunstig voorberei is. Maar mettertyd boet hulle vir 
hierdie onbesonnenheid en op grond van hierdie gedrag, het vele 
wyse mediese dokters baie werk. 
9. Onthou, julle het dieselfde probleem op aarde! As julle `n baie 
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eenvoudige lewe sou geleef het, in ooreenstemming met die 
natuur en die vrugte van die aarde geëet het op die manier 
waarop Ek dit voorberei het – met slegs `n paar uitsonderings 
waar hulle eenvoudig net versag moes word deur dit op `n vuur te 
kook – dan sou julle taal vier woorde minder gehad het, een 
daarvan sou “dokter” wees en nog minder sou julle geweet het 
van “medisyne” of “apteek”. Julle sou die voorafgaande drie 
woorde nie geken het nie, want die eerste woord, “siekte” sou nie 
bestaan het nie. Ten eerste het julle baie knap kokke, gevolg 
deur die mediese dokters en aptekers met hulle selfs meer 
gesofistikeerde kombuise. En van hierdie kombuise verkry julle `n 
heeltemal perfekte soort gereg (medisyne) waardeur die siekte in 
die liggaam van die pasiënt `n permanente gas word. 
10. Dit is hoe dit gaan in die laaglande van Saturnus, maar nie in 
dieselfde graad as op aarde nie. Dit is waarom die mense van die 
laaglande nie naastenby so oud word as die mense van die 
hooglande nie. 
11. Betreffende huwelike: In die laaglande verbind die patriarg 
man en vrou in die huwelik, net soos op die berge, behalwe dat 
daar gewoonlik baie meer uiterlike vertoon in die laaglande is. 
12. Voortplanting is dieselfde as in die hooglande, maar in die 
laaglande gebeur dit dat as `n man nie genoeg wilskrag en geloof 
besit nie, hy `n reis met sy vrou moet onderneem na die berge 
met die doel om sy wilskrag en geloof te versterk. Op hierdie punt 
hoef Ek nie die doel daarvan te noem nie. 
13. Die begrafnis van `n mens in die laaglande word gedoen op 
twee verskillende maniere. Vir diegene wat op `n hoër geestelike 
vlak is, is die begrafnis dieselfde as in die hooglande, maar vir 
hulle wat ietwat meer heidense nasies is en wie die ligring as `n 
soort godheid aansien, is die begrafnis heelwat anders. Hulle 
plaas hulle dooies op een van hulle skepe en seil met hulle na die 
oseaan, veral waar die oseaan nie vêr van hul woning af is nie. 
Wanneer hulle vêr genoeg geseil het, word die lyk onseremonieel 
in die water gegooi en tydens hierdie geleentheid vind hulle 
onmiddellik `n “lewende graf”, waar baie die lyk gretiglik opvreet! 
Sodra so `n “begrafnis” plaasgevind het, keer die sogenaamde 
“graf grawers” terug en die oomblik wanneer hulle in hul tuisland 
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voet aan wal gesit het, is die hele begrafnisseremonie beëindig. 
14. Dit is tot aanvulling van wat julle alreeds weet van die sosiale 
inligting aangaande die merkwaardigste en noemenswaardigste 
tradisies of gewoontes van die vallei- en vlakte-mense op 
Saturnus. Ons sal nou die bewoonbare lande van Saturnus 
verlaat en met die kortste roete oor die sneeu en ys gebiede van 
die planeet reis na die Ring. En dit voltooi vandag se inligting. 
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Hoofstuk 48 
Die uitgestrekte noordelike‐ en suidelike poolstreke 

Die  enorme  koue dien om die destruktiewe  impuls  van die primêre geeste 
van hierdie planeet te temper 

Hoe Saturnus die aarde beïnvloed 

1. Dit was in die begin genoem dat hierdie planeet eintlik slegs 
twee klimate het, een wat heeltemal gematig is, waar al die 
bewoonbare lande geleë is en wie se wydte, oor die geheel, meer 
as een derde van die poolgebied beslaan. 
2. Hierdie lande van die gematigde sone is omring deur `n 
aaneenlopende oseaan in die noorde sowel as in die suide waar 
julle slegs die Mud-lande sal vind, maar vêr weg van die 
hoofkontinente is die mees noordelike en mees suidelike dele 
gewoonlik altyd permanent gevries met ys. Dit beteken nie dat 
een land in die suide en in die noorde so geleë is nie, maar as dit 
in die noordelike hemisfeer geleë is, dan sal die mees noordelike 
deel omring wees deur permanente ys en dit is slegs so om `n 
heeltemal natuurlike rede, omdat op Saturnus, net soos op aarde, 
die poolstreke tot die permanente sneeu en ys behoort. 
3. Hoe lyk hierdie poolstreke op Saturnus? Selfs al het julle `n 
oog en `n gevoel vir die natuur, sal geen menslike fantasie of 
verbeelding die geringste idee daarvan hê nie. 
4. Die koue van hierdie poolstreke is so straf, dat die koue van 
julle eie poolstreke soos `n goed opgewarmde oond in 
vergelyking daarmee is. Nie net vries die water daar tot `n 
diamant nie, maar by die laagste temperatuurgraad vries selfs die 
lug tot ysstawe wat dikwels vir myle in die eter uitsteek. Deur 
hierdie immense drukking, ontbrand die atmosferiese lug in 
hierdie gebiede baie dikwels en dit is die rede waarom dit 
voorkom asof groot areas vir myle gloeiend is en hierdie gloede 
verskerp en gaan uiteindelik oor in erge ontploffings. 
5. Gevolglik verminder hierdie lug ontploffings en as gevolg van 
die ontsettende koue, verminder die elektrisiteit in die lug 
waardeur die koue voortdurend toeneem en dit gebeur opvolgend 
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oor `n periode van 15 aardse jare. Gedurende die koudste 
stadium, wat agt jaar duur, is daar geen ontploffings nie, want die 
lug het in `n heeltemal soliede massa verander. Na hierdie 
tydsperiode begin die terugkerende lig van die son stadigaan die 
soliede massa lug op te los, wat na `n sekere stadium van 
oplossing, weer begin ontplof en deur hierdie ontploffings word 
die ontbindende lug gedwing om nader en nader aan die 
besondere pool te beweeg. 
6. Is hierdie verskriklike plek bevolk? Op die natuurlike vlak word 
hierdie gebiede glad nie bewoon deur enige lewende wese nie, 
maar word meer in `n geestelike hoedanigheid bevolk, want 
sneeu en ys voorsien gewoonlik gevangenskap vir rustelose 
geeste. Wanneer die koue op sy ergste is, dan is die 
vredesgeeste van hierdie streke op hulle besigste. Omdat deur 
hierdie einste handeling, wat tevoorskyn kom deur die natuurlike 
koue, is hulle in staat om die vuurgeeste tot ruste te bring en om 
hulle uitermatige woedende destruktiewe krag te temper. 
Wanneer dit in julle streke op aarde kouer en kouer word, kan 
julle altyd verseker wees dat die destruktiewe geeste op aarde 
gekalmeer en getemper word deur die vredesgeeste. 
7. Dat hierdie geeste verslaaf is aan vuur en verwoesting, kan 
vasgestel word deur die gereelde lug ontploffings in die 
poolstreke. Hoe meer hierdie geeste hulleself wil geniet, hoe 
meer aanhoudend word hulle gevange geneem deur die 
vredesgeeste. Hoe laer die temperature daal, hoe meer intensief 
is die gevangeneming van die vuur liefhebbende duiwels, wat, 
wanneer hulle op hierdie wyse gevange geneem en aangehou 
word vir etlike duisende jare, hulle uiteindelik oorgee en laat vaar 
hulle hul passie vir vuur. Hulle verskyn as `n wolk gevul met 
elektrisiteit en yskoue winde en verander hul elektriese vuurin-
houd in hael, wat met tye ietwat skade kan berokken. 
8. Wie is hierdie pool vuurgeeste op Saturnus? Hulle is nie die 
geeste van gestorwe mense nie, maar is nog steeds primêre 
geeste waaruit die totale hemelliggaam eintlik gevorm is en hulle 
gaan geleidelik oor tot `n vrye bestaan in `n menslike vorm, in 
ooreenstemming met die goed berekende orde van die Groot 
Gees. 
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9. Met tye kan dit gebeur dat die gees van `n afgestorwe mens 
wat as persoon baie wraakgierig was gedurende sy natuurlike 
lewe, teruggelei sal word na sy natuurlike polêre toestand. Dit 
gebeur baie selde op Saturnus, maar redelik algemeen op aarde. 
10. Die verskil tussen hierdie twee geeste is as volg: Die geeste 
van afgestorwe mense wat op hierdie wyse gevange gehou word, 
sal nooit weer terugkeer na `n natuurlike fisiese lewe nie, terwyl 
dit altyd die geval is met die primêre geeste, want hulle moet 
hulself ten volle beklee in hierdie natuurlikheid, alvorens hulle die 
bekwaamheid bereik om oor te gaan in `n vrye, onafhanklike en 
gevolglik absolute of aparte lewe. 
11. Hierdie primêre geeste op Saturnus is diegene wat `n hoogs 
verwoestende geaardheid het. Dit is waarom so baie antieke 
profete op aarde genoem het dat hierdie planeet sy eie kinders 
sal eet. Dit is waarom hierdie primêre geeste, wanneer hulle nie 
meer primêre geeste is nie, eers deeglik en behoorlik voorberei 
moet word deur die vredesgeeste, alvorens hulle in `n absolute 
en vrye lewe kan ingaan. As dit nie gedoen word nie, sal geen 
son en geen planeet in die totale heelal veilig wees van hulle 
verwoestende kragte nie. 
12. Dit is die rede waarom Saturnus so vêr van die son af is, 
sodat die sonstrale nie in staat is om so `n hitte op te wek soos 
op Jupiter, Aarde, Venus en veral Mercurius nie, wie se inwoners 
meestal in die poolstreke lewe en wat baie sterk hitte moet 
verduur. Aangesien op Saturnus, soos julle weet, die klimaat 
gematig is waar dit ookal bewoon word en selfs al sou die 
gematigde klimaat te warm word, sal oorverhitting verhoed word 
deur die permanente skadu van die Ring. 
13. Alhoewel die Saturniete nooit hierdie ysstreke binnegaan nie, 
omdat hulle die grootste vrees vir sneeu en ys het (hierdie vrees 
het sy oorsprong vanuit hulle primêre geestelike bestaan), weet 
hulle presies hoe dit in die poolstreke lyk, veral die verligte 
bergbewoners. Selfs die mees verligte het geen groot belang om 
hierdie streke te bekyk, of in die beskrywing van hierdie streke 
nie. Hulle het egter `n baie groter belangstelling in die konsep, 
beskrywing en besigtiging van die Ring. 
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14. Waarom dit so is, sal vir julle duidelik word wanneer die Ring 
beskryf word in die volgende hoofstuk. Betreffende die pool-
streke, is daar niks meer van belang wat die moeite werd is om te 
noem nie, behalwe dat daardie jare op aarde, wanneer die aarde 
nader aan Saturnus kom, gewoonlik slegte en onvrugbare jare is. 
Die rede hiervoor is die buitengewone polêre koue van hierdie 
hemelliggaam. Hierdie hemelliggaam se effek reik dikwels, vanuit 
`n metafisiese oogpunt beskou, verskeie honderde miljoene myle 
vêr, net soos die onsigbare stert van `n komeet. 
15. In die uitgestrekte sonnesisteem is daar by verre `n groter 
hoeveelheid negatiewe komete, wat al die sonstrale wat op hulle 
val, heeltemal opslurp, tot so `n mate dat nie eers die kleinste 
atoom deur hulle gereflekteer word nie. Die komete word sigbaar 
wanneer hulle hul versadig het en ordelik begin beweeg. Die 
komete is gereelde gaste van die planete en maak hulleself op 
sekere tye vir sekondes kenbaar in die vorm van verskietende 
sterre. Wat hierdie negatiewe komete aanbetref, sal ons meer 
van hulle leer wanneer ons `n son sal ondersoek. Ons noem 
hierdie onderwerp slegs sodat julle deur hierdie verduideliking 
kan agterkom hoe vêrreikend en effektief die polêre koue van 
Saturnus met tye kan wees. 
16. Dit voltooi die wesenlike inligting rakende hierdie planeet. In 
die volgende hoofstuk sal ons na die Ring van Saturnus gaan 
kyk. 
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Hoofstuk 49 
Saturnus se Ring het `n planetêre karakter. 

Asrotasie en die doel daarvan. 

1. Rakende die vorm, grootte en verdeling van Saturnus se Ring, 
- alles was wel reg in die begin genoem. Wat oorbly om te 
bespreek, is die nut en die aard van die Ring. 
2. Die Ring vorm `n heeltemal aparte, kompakte en soliede 
hemelliggaam en wat die oppervlakarea aanbetref, oortref dit die 
oppervlakarea van die planeet met vele kere. En omdat hierdie 
area groter is, so is die fisiese volume baie kere groter as die van 
die planeet self. 
3. Is die Ring heeltemal glad of is dit bergagtig? Is daar water op 
die Ring en is die Ring omring deur atmosferiese lug? 
4. Die Ring het al die komponente van `n planeet. Dit het berge 
wat ongelooflik hoog is, dit het groot mere en riviere en is oral 
omring deur atmosferiese lug. Die water en lug is egter baie ligter 
en fyner as die op die werklike planeet. 
5. Die Ring het ook `n rotasie van die as rondom die gewone 
sentrale punt met die planeet, maar hierdie rotasie, wat die 
snelheid aanbetref, verskil van die van die planeet. Dit moet as 
volg verstaan word: Terwyl die planeet byna twee keer om sy as 
gedraai het, het die binneste Ring, wat eintlik uit twee ringe 
bestaan wat met mekaar verbind is deur baie elliptiese sfere, dan 
skaars een rotasie om sy as gemaak. Die middelring roteer selfs 
nog stadiger. Die buitenste en grootste Ring vereis byna sewe 
Saturnus dae vir een rotasie. 
6. Julle mag vra: Hoekom roteer hierdie ringe met verskillende 
snelhede? Hoekom roteer hulle nie met dieselfde snelheid en 
waarom nie teen dieselfde snelheid as die planeet nie? Hier moet 
julle die diameter van elke Ring in gedagte hou en dat die een 
groter is as die ander. Indien julle dit weet, moet dit tog vir julle 
duidelik wees dat hulle teen verskillende snelhede moet roteer. 
7. As voorbeeld, indien die binneste Ring met sy veel groter 
diameter moes roteer teen dieselfde snelheid as die planeet self, 
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dan, op grond van die sentrale punt en die sentrifugale krag, sal 
hierdie spoed vanselfsprekend die Ring uitmekaar skeur. Indien 
die tweede Ring in sy beweging moes roteer teen dieselfde 
spoed as die eerste Ring, of selfs die van die planeet self, dan sal 
die tweede dieselfde lot deel en dit kan selfs nog meer so 
toegepas word op die groter buitenste Ring. Die beweging is 
presies so bereken dat geen deel van die Ring op die planeet sal 
val nie en dit word beheer deur die sentrifugale krag. Die bewe-
ging van elke Ring is daarom onder behoorlike beheer, sodat 
geen deel van `n Ring uitwaarts kan wegskiet nie. Dit word verkry 
deur `n behoorlike beheerde beweging waarby die sentrifugale 
krag konstant bly in die regte verhouding tot die Ring se 
spesifieke gravitasiekrag. 
8. Dit is die goed beheerde kontrole van die aard van die Ring 
wat op die laagste krag staan. Nou sal die tweede vraag 
beantwoord word. 
9. Watter doel dien die Ring, wat die planeet aanbetref? Is die 
Ring regtig, soos sommige wetenskaplikes konstateer, slegs `n 
gril van die Skepper, of, selfs `n slegter scenario, slegs die natuur 
se grandiose idee? `n Ander een van hierdie verklarings is dat die 
Skepper, toe hy hierdie planeet geskep het, ernstig uit idees 
geraak het. Dit is waarom Hy iets wat `n wonderlike begin gehad 
het, net so onvoltooid laat staan het en die voltooiing van die 
totale planeet uitgestel na `n later datum. 
10. Indien een of die ander scenario soos hierbo die geval is, sal 
die volgende verduidelikings dit toon. In die laaste hoofstuk het 
julle geleer oor die karakter van die primêre geeste van hierdie 
planeet. As die Ring nie `n permanente skaduwee veroorsaak het 
wat die hitte afwisselend getemper het nie, met tye meer 
noordelik en met ander tye meer suidelik, `n andersins warm 
tropiese sone noodsaakliker gewys sou ontwikkel en dan sou die 
totale sonnestelsel die mag, krag en geweld van die primêre 
geeste van hierdie planeet ervaar het en sou hierdie krag 
uiteindelik selfs uitgebrei het na `n heelalsfeer. 
11. Deur hierdie Ring word `n ewigdurende gematigde sone of 
klimaat gevestig in die bewoonbare gebiede van hierdie planeet. 
Die gevolg hiervan is dat die primêre geeste van hierdie planeet 
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nie meer ontbrand nie en daarom het hulle nie meer die vermoë 
om die hemelliggame in die ruimte te vernietig nie. 
12. Dat dit die geval is, kan julle aflei van die feit dat die inwoners 
van Saturnus hulleself te alle tye in `n toestand van die grootste 
respek en in die mees bewustelike onderdanigheid teenoor die 
Groot Gees moet hou. Dit is waarom daar nie te veel onderrig 
word oor liefde nie, net soveel sodat hulle liefde kan herken, maar 
word gelei om die grootste ontsag vir liefde te hê. 
13. Om hierdie rede is liefde tussen man en vrou en die 
verwekking van kinders op so `n manier gestruktureer sodat die 
emosies van `n mens nooit te veel opgewek word nie. Elke ding 
word gelei en besleg met die grootste moontlike deemoed, wat 
julle in staat was om voldoende waar te neem toe ’n beskrywing 
van die Saturniete gegee was. 
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Hoofstuk 50 
Meer oor die verskillende doelwitte van Saturnus se Ring. 

`n Voorbeeld van glasblaas en die verkoelingsoond. 

Die delikate materiële inwoners van die Ring. 

Hulle lewenswyse en hulle kommunikasie met die inwoners van die planeet. 

Afwesigheid van die dierewêreld en saadlose vrugtebome. 

1. Julle kan sien hoe goed ontwerp en bereken alles is, veral met 
betrekking tot die Ring wat geleë is reg bo die ewenaar van 
Saturnus! Verder het julle geleer dat die hele skepping op 
Saturnus, beginnende by die planteryk, tot by die mens, hulself 
manifesteer in reuseliggame. 
2. Die vraag sal nou opkom: Is dit alles waar en indien dit waar is, 
waarom dan hierdie reusagtige groot liggame? Toe die hoogste 
van alle Geeste in die liggaam van die Meester, terwyl Hy op 
aarde was, genoeg spasie gehad het in ooreenstemming met Sy 
orde, waarom moet hierdie Saturnus mensegeeste dan sulke 
reuseliggame hê? 
3. Die rede hiervoor is dat hulle geen interne materiële of fisiese 
drukking ervaar nie. Die drukking kan hulle laat ontbrand wanneer 
dit ontstaan vanaf die buitekant en die drukking word oorgeplaas 
na die binnekant. Om hierdie selfde rede is hulle ook buitenge-
woon delikate liggame gegee, sodat die maklik prikkelbare gees 
nie enigiets sal vind wat hom bo sy natuur kan druk en hom 
maklik kan opwek tot `n volledige ontbranding nie. 
4. Verbeel julle nou hierdie groot, verhoudingsgewys swaar 
liggame, wat,- as `n gevolg van die groot volume van die planeet 
self en as gevolg van die feit dat die gravitasionele of aan-
trekkingskrag in verhouding tot die planeet baie swaarder sou 
gewees het as die proporsioneel soortgelyke liggame op julle 
baie kleiner aarde. Sal enigiets gewen word vir hierdie tipe geeste 
deur die vroeëre versigtige ondernemings, as hulle in hulle 
liggame gelaat was met so `n groot moeisaamheid? 
5. Dit is waarom My wetenskap, wat op `n ietwat hoër vlak is as 
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die van julle wetenskaplikes, hierdie Ring ontwerp het, waardeur 
die gravitasionele krag van hierdie planeet aansienlik verminder 
word, sodat hierdie reuseliggame in verhouding tot hulle planeet 
byna 100 keer ligter is as julle liggame in verhouding tot julle baie 
kleiner aarde. 
6. Dit is `n buitengewone, baie belangrike doel van die Ring wat 
nog nie voorheen genoem was nie. Selfs al lyk dit deur `n 
teleskoop klein in vergelyking, is hierdie Ring van die uiterste 
belang – want dit is nie net `n Ring om `n planeet nie, maar moet 
beskou word as `n sterk band oor die hele heelal. 
7. Nou kom die vraag op: Is dit die enigste en finale doel van die 
Ring? O nee! Ons sal van `n ander doel leer, wat by verre baie 
groter en meer belangrik is as die voriges. Maar voordat ons dit 
gaan aanraak en hierdie hoofrede ondersoek, moet ons die vraag 
vra: Is die Ring bewoon? 
8. Dit is waarom Ek hier sê: As die hoofdoel hieruit ontstaan, dan 
moet die Ring bewoon wees. Maar deur wie en hoe? Dis `n ander 
vraag! 
9. Maar voordat Ek hierdie vraag beantwoord, as `n voorbeeld wil 
ek julle aandag vestig op een van die bedrywe wat julle op aarde 
beoefen en dit is die vervaardiging van glas. 
10. Sodra jy die bestanddele wat nodig is vir die vervaardiging 
van glas, fyngemaak het en dit dan gemeng het saam met die 
nodige soute, dan word hierdie bestanddele in `n smeltpot 
geplaas en deur die korrekte hoeveelheid hitte toe te pas, word 
hierdie bestanddele `n vloeistof. Kyk na hierdie gesmelte witwarm 
glas materiaal! Dit is die toestand van die Saturnus mens in sy 
liggaam op hierdie planeet. 
11. Wat gebeur met hierdie bestanddele wanneer dit die korrekte 
vloeibaarheid bereik het? Feitlik allerhande soorte kruike, flesse 
en ander houers word van hierdie bestanddele gemaak op die 
welbekende manier, naamlik deur middel van lug wat die longe 
van die lugblaser vul en deur `n glasblaaspyp geblaas word. Hier 
het ons ons Saturniet as `n fyn, deurskynende geestelike mens 
wie, deur die wedergeboorte, afstand doen van sy fisiese 
liggaam. Hierdeur neem die gees alreeds `n soliede vorm aan. 
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12. Wanneer die glashouer op hierdie manier geproduseer is, 
word die blaser se pyp verwyder en die houer word in `n ander 
pot geplaas en in `n afkoeloond gesit. Nou het ons by die Ring 
aangekom, want wanneer `n mens op Saturnus sterf, word hy by 
wyse van spreuke, verwyder van die blaser se pyp van die Groot 
Glasvervaardiger en word in `n ander pot geplaas en in die 
verkoelingsoond gesit! Hierdie verkoelingsoond is die Ring! 
13. Hierdie eerste Ring is vir die afkoeling van die grootste hitte. 
Die tweede Ring is vir ’n verdere afkoeling. En die laaste Ring is 
vir die soepelheid en slegs hierna is elke vrygemaakte menslike 
gees op hierdie planeet in staat om liefde te ontvang. 
14. Ek is van mening dat, op grond van hierdie voorbeeld, enige 
verdere verduideliking onnodig is, omdat die verduideliking so 
duidelik is. Dit beteken egter nie dat iemand die vraag sal vra: 
Wat is die doel daarvan om hierdie geeste `n materiële plek te 
gee om te woon? 
15.Die antwoord op hierdie vraag is baie eenvoudig, omdat die 
geeste van die Saturniet mense, wanneer hulle uit hulle eerste 
liggame tree, nie onmiddellik suiwer geeste is nie, soos wat julle 
kon gesien het deur hulle maklike herverskyning na hul dood en 
die vinnige ontbinding van hul liggame. Wanneer hierdie geeste 
die groot Ring betree, het hulle nog steeds `n soort materiële 
liggaam, wat natuurlik baie ligter, delikater en suiwerder is as die 
vorige een wat hulle gehad het, terwyl hulle nog op die planeet 
was. En selfs hierdie liggaam word aanhoudend suiwerder en 
meer geestelik, soos wat die Saturniet mens verder opgaan in die 
hoër sfere van die Ring. 
16. Die inwoners eet, drink en lewe op die ringe soos wat hulle dit 
op die planeet gedoen het, met slegs een verskil: Al die produkte 
is in verhouding fyner en meer eteries, net soos die mense wat 
daar teenwoordig is. 
17. Die verskil tussen hierdie Ring en die planeet is dat op hierdie 
tweede wêreld daar geen diere teenwoordig nie. Alhoewel daar 
vrugtebome is, het nie een van hulle enige sade vir voortplanting 
nie, want hulle groei vanuit die grond soos sampioene op aarde. 
18. Dat hierdie ringbewoners vir `n kort tydjie vanaf die Ring kan 
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beweeg na die planeet self op die innerlike wens van die 
inwoners van die planeet en met geestelike spoed, kan afgelei 
word vanuit die vele sulke verskynings van hierdie geeste onder 
die bewoners van die planeet self. 
19. Maar aangesien die wonings en lewensomstandighede van 
die geestelike mense op die Ring onvergelykbaar liefliker, meer 
verhewe en geriefliker is, is die Ringgeeste nie geneig om langer 
op die planeet te bly as wat die Wil van die Groot Gees dit nodig 
vind nie. Dit is waarom hulle altyd baie bly is wanneer hulle weer 
na die Ring kan terugkeer. 
20. Nou weet julle alles wat nodig en wetenswaardig is oor die 
Ring. In die volgende hoofstuk sal ons die mane van hierdie 
hemelliggaam behandel en sal dan die mededeling oor hierdie 
hemelliggaam afsluit. 
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Hoofstuk 51 
Die Saturnus mane sonder enige asrotasie. 

Natuurlike lewe bestaan slegs op die teenoorgestelde kant van die maan. 

Die mane as na‐skole van Saturnus en voorskole van die Ring en die suiwer 
geestelike lewe. 

Afsluitingswoorde. 

1. Wat die mane aanbetref, het hulle dieselfde verhouding tot 
hulle planeet as wat ons maan tot die aarde het, maar daar is `n 
gradering deur die mane, wat natuurlik nie op aarde kan voorkom 
nie, omdat die aarde slegs een maan het. 
2. Wat die beweging van die mane aanbetref, draai hulle altyd 
waar dieselfde helfte wys na hulle planeet. 
3. Om hierdie rede is hulle bewoonbaarheid tweevoudig, naamlik 
`n geestelike en `n natuurlike een. Daarom is die agterkant van 
elke maan bevolk deur mense en diere en dit het plantegroei, 
water en lug en alles wat nodig is om natuurlike lewe te 
onderhou. 
4. Mense wat natuurlik op die agterkant van die mane lewe, is 
natuurlik heelwat kleiner as daardie op die planeet en op die 
kleiner mane het hulle nie eers die grootte van die mense op 
aarde nie. Op die groter, buitenste drie mane, is die mense groter 
as op aarde. 
5. Die natuurlike mense op die mane is in konstante geestelike 
kontak met die werklike Saturniniese mense, sodat die geeste 
van daardie Saturniniese mense wat hulleself nie voorberei het 
gedurende hulle natuurlike lewe om een van die ringe te bereik 
nie, daarom eers die geestelike lewe op een of meer van die 
mane sal moet verduur, in ooreenstemming met hul ontwik-
kelingsvlak, alvorens hulle op die laagste Ring aanvaar kan word. 
6. Wat doen hierdie mense op die mane? En watter soort 
Saturniniese geeste kom na `n maan? Geeste wat na `n maan 
toe kom, is selfsugtig en heidens, - hulle wat regdeur hul 
Saturnus lewens die Ring as `n godheid vereer en aanbid het. Op 
elke maan verskyn hulle eers aan die natuurlike kant (die 
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agterkant) en deur hul liggame sien hulle dit wat natuurlik is en 
hulle lewe daar as natuurlike mense, maar hulle kan nie die Ring 
sien wat voorheen hul afgod was nie. 
7. Wanneer hulle daardeur gespeen raak van die Ring en ook 
hulle planeet verloor het, dan beweeg hulle na die deel van die 
maan wat na die planeet toe wys, waarvandaan hulle die planeet 
en die Ring as `n byna soliede liggaam kan sien. Daardeur word 
hulle gaandeweg bewus gemaak daarvan, terwyl hulle onderrig 
word deur ander hoër geeste wat na hulle toe kom, dat die Ring 
gladnie `n soort goddelike wese, of die woonplek van `n god-
delike wese is nie, ook is dit nie die weg wat die Groot Gees 
bewandel wanneer Hy bokant die hemele loop nie. Maar hulle 
kan met hulle eie oë sien dat dit maar net `n soliede materiële 
hemelliggaam is wat rondom die werklike planeet geplaas is. En 
hierdie Ring was geskep deur die Groot Gees, sodat die geeste 
van die afgestorwenes op die planeet voorberei kan word op die 
Ring vir `n hoër lewe waarvan hulle tot dusvêr geen idee gehad 
het nie! 
8. Wanneer hierdie geeste dit geleer het, - deur onderrig sowel as 
deur hul eie ervaring, - gooi hulle dadelik hulle valse geloof 
oorboord en doen navrae oor die werklike woonplek van die 
Groot Gees. Dit word aan hulle uitgewys dat hulle hierdie inligting 
op die ringe sal kry. Hulle het nou die suiwer geestelike toestand 
volledig bereik en het dan ook volledig daarin oorgegaan. Daarna 
ervaar hulle `n verlange na die Ring, maar meer so na `n suiwer 
geestelike toestand en wanneer dit gebeur, word hulle 
onmiddellik na die Ring oorgeplaas. 
9. Nou het julle die antwoorde van vorige vrae, maar met tyd mag 
die volgende vraag gevra word: Hoekom word sewe mane nou 
benodig vir hierdie doel? Kon een maan nie so 'n eenvoudige 
taak vervul het nie? 
10. Dit sou waar gewees het as hulle geeste nie van verskillende 
geaardheid was nie, dan sou een maan genoegsaam gewees 
het. Die Saturnus geeste het egter hulle setel onder een knie in 
die Groot Skeppingsmens of die Groot Kosmiese Mens* en dit is 
meer as genoeg rede, omdat die bene die buitenste fondament 
van die lewe is en op die bene self die gewrigte. As byvoorbeeld, 
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die liggaam `n besering opdoen op die arm of op die vel of enige 
ander plek op die liggaam, kan die liggaam nog steeds regop 
staan en rondbeweeg en na hulp soek. As een van die bene 
egter, veral een van die gewrigte, `n baie ernstige besering 
opdoen, dan word die hele liggaam beïnvloed en die persoon sal 
hoogs waarskynlik op die grond neerslaan en nie in staat wees 
om te beweeg nie en sal dan ook nie hulp kan gaan soek nie. En 
dit is die rede waarom die bene van ’n mens sterker gebou is as 
al die ander dele van die liggaam. 
*Die  Groot  Kosmiese  Mens  of  die  Groot  Skeppingsmens  beteken  die  groot 
getransformeerde primêre gees van Lucifer. Vir verdere detail sien Robert Blum – van 
die Hel tot die Hemel en die Fundamentele Beginsels van die Lewe, deur J. Lorber. 

11. Die inwoners van Saturnus verteenwoordig die belangrikste 
deel van die liggaam onder die knie van die Groot Skeppings-
mens (of die Groot Kosmiese Mens) en julle het alreeds by ander 
geleenthede van hierdie Groot Gees wese gehoor. Om hierdie 
rede moet groot aandag geskenk word rakende die geeste van 
die Saturnus mense en dit is van toepassing op elk en iedere 
gees tot watter mate die ‘sewe geeste’** (waaruit elke gees 
bestaan) in die gevaarlikste posisie verkeer. En dit is die doel van 
die bestaan van die sewe mane, sodat in een of ander maan een 
of ander van die sewe primêre geeste gekalmeer kan word en 
weer in die korrekte orde met die ander ses oorblywende geeste 
gebring kan word. Vanuit hierdie verduideliking sal julle in staat 
wees om te begryp waarom hierdie planeet sewe mane het. 
**Die  sewe primêre geeste van god  is:  (1) Liefde,  (2) Wysheid,  (3) Die Effektiewe Wil 
van God,  (4) Die Orde,  (5) Goddelike Erns,  (6) Geduld en  (7) Barmhartigheid. Vir meer 
inligting sien Die Groot Evangelie van Johannes en die Fundamentele Beginsels van die 
Lewe deur J. Lorber. 

12. Nou weet julle alles wat daar te wete is rakende hierdie mane. 
Hulle afstand van die planeet en hul grootte was in die begin van 
hierdie boek genoem. Daarom voltooi hierdie die beskrywing van 
die mane. 
13. Omdat ons nou geleer het van die planeet, die Ring, sowel as 
van die mane, sal ons nou hierdie werk afsluit. 
Sommige van julle mag dalk vra: Watter voordeel of doel dien 
hierdie hele boodskap van Saturnus vir ons? Ek sal as volg 
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antwoord: 
Eerstens, elkeen van julle wat hierdie boodskap gelees het, moet 
hierdie voorbeeld neem as `n ernstige vermaning van hoe 
heeltemal anders die inwoners van hierdie planeet My Wil 
respekteer, as wat die inwoners van die aarde dit doen. 
Tweedens sal julle uit die hele boodskap kan verstaan hoe My 
liefde, wysheid, mag en Vaderlike versorging heelwat verder strek 
as wat die arrogante menslike intellek se dom verstand dit kan 
bedink! 
Derdens moet hierdie waarneming die mense op aarde lei tot die 
diepste deemoed, vanwaar die mens kan sien wie hy is en Wie 
Ek is – hulle God, Skepper en Vader! 
Hy behoort in sy hart te kyk en dit te bepeins hoe die grootste 
seëning en vertedering oor hom uitgestort is en dat Ek, die 
enigste Meester en Skepper van hierdie wonderbaarlike werke, 
besluit het om hierdie aarde te kies, hierdie vuil, klein planeet, as 
die geboorteplek van My oneindige liefde, erbarming en genade 
en gevolglik die hele volheid van My goddelike Wese. 
Om hierdie rede sal Ek julle toelaat om die son* te ondersoek, 
sowel as `n paar ander planete. Dit sal nie in so baie detail 
beskryf word nie en alhoewel baie kort, sal dit nogtans genoeg-
saam wees 
En met hierdie belofte volstaan Ek met hierdie kommunikasie. My 
seëninge, My liefde, My barmhartigheid en medelye gaan met 
hierdie belofte saam. Amen! 
*Die natuurlike son deur Jakob Lorber. 
 

Die Einde 
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