Az Isteni tudás -miként a NapKeleten kél és Nyugaton lehanyatlik.

MINDEN
Első tudnivaló
A MINDEN mindenben benne van, mindent áthat,
miközben minden a MINDEN-ben nyugszik.
A MINDEN-től semmi nem független,
még a semmi is a MINDEN része.
A MINDEN önmagában teljes, nincs ideje, tere és vágya,
nincs kezdete, vége, nincs terve és nincs neki iránya.
A MINDEN nélkül, minden értelmetlen.
Második tudnivaló
A MINDEN-t nincs hol, s miért kutatni, hisz mindennek része,
miközben minden Őbenne van, s mindennek figyelője,
mozgatója, felügyelője és minden elszenvedője.
Szétterjeszti Önnön magát, Önmagán belül;
időben, térben és létben,
szét a végtelenben, mi csak Őbenne véges.
MINDEN mindennek és Önmagának oka,
áthat mozgót, mozdulatlant, érzetet, vágyakat.
Harmadik tudnivaló
Megosztja Önmagát, teremtve Magában -részben az egész- önös tereket.
Alkot szabályokat, súg a térbe rezgést, levegőt, földet és vizeket.
Elenged Önképű szabad lélt végtelent, s
hagyja is vétkezni e teljes részeket.
Negyedik tudnivaló
A MINDEN korláttalan, semmiben felül nem múlható,
mi őt meghaladná, magát a MINDEN-t zárná ki, mint valót.
Meghalad mindenben mindent és mindenkit, ezért
jóban rosszban, nemesben galádban; jobb egyedül csak Őt tisztelni.
Képzelettel bíró lényei teremthetnek maguknak neveket, képeket kedvükre,
de a képzelet soha nem ér fel a MINDEN-el.
A korlátolt értelem csak korlátolt eszményeket képzel,
azt szolgálja, isteníti, hívja segítségül amikor baj érte.

Ötödik tudnivaló
A MINDEN-en belül minden meglelhető,
terek, személyek, rezgések és képek,
képzetek, energiák, szelek, zűrzavar, béke,
csend és félelem, mind megfér egy helyen.
Vannak sosem múlók, vannak kelők-nyugvók,
megnyilvánultak és sohasem láthatók.
Ami változatlan, azt változó fel nem fogja.
Ami változik az születik, majd elhal,
míg él növekszik, gyengélkedik, tanul s kezdi újra.
Hatodik tudnivaló
Változó létformákban változnak eszmények,
emberi elmében, milliárd elmélet.
Ezen rész-egészben Földünk életterén,
Nap-nál Istenibbet lény hiába remél.
Nálánál nem kell menedék jobb legyen,
szebb, erősebb e körben ki lehet?
Nem kell emberképre formálni, csak hagyni,
ésszel félni, szeretni, befogadni s hatni.
Itt is a MINDEN a közép, mint bárhol, akár semmiben,
mennyben, vagy más világon egyre megy,
múló érzetekben megnyugvás nem lehet.
Hetedik tudnivaló
Gondolat, elmélet, megannyi képzelet,
mit ember embertől elvonni képtelen.
Szárnyaló szellem is határon csak meg áll,
korlátolt önmagát sohasem hágja át.
Korlátja önmaga, önmaga képzete,
lelki mivoltát csak ésszel ha éri fel.
Megtenni önmaga; mit kéne képtelen,
s mi segítség bentről jön elfojtja szüntelen.
Elfojtja, elnyomja oktalan tettivel,
mert a MINDEN erői hálózzák testileg.
A MINDEN erői mik mindent áthatva,
minden égit és földit magához ragadva,
hatnak, hátráltatnak, megkötnek, lefognak,
szabad szellemnek kiutat nem hagynak.
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