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 Három nagy kincs van elrejtve: egy Meiden-
nél Friauban; a másik Schwaben és Byern között ( 
a helyet nem nevezem meg, hogy nagy bajokat és 
vérontást meggátoljak); A harmadik Spanyol- és 
Franciaország között. Azok, akiket illet, olyan 
diadalhoz jutnak általuk, hogy mindenki fog azon 
csodálkozni. A Schwaben és a Bayern között fekvő 
kincs mellett rendkívüli tartalmú művészi köny-
vek vannak, azonkívül drágakövek és egy kárbun-
kulus. Álljon itt azoknak életkora, akiket illet és 
azoké, akik megtalálni fogják: az első 32 éves és a 
másik kettő 50 és 28 éves.  
 Pár évtizeddel az utolsó osztrák császárság 
elmúlása után fognak feltaláltatni ezek a kincsek 
és fog történni, hogy ugyanazon időben egy „sárga 
oroszlán” fog jönni éjfélről, a „sast” fogja követni 
és idővel felülmúlni. Egész Európát, Ázsia és Af-
rika egy részét hatalmába fogja ő keríteni és jó 
tanítású lesz ő, akivel nemsokára mindenki egyet 
fog érteni. Először sokat fog fáradozni, hogy a 
„sas” karmait a birodalomból kifejtse, és mielőtt 
ez megtörténne, minden országban nagy zavar és 
ellenségeskedés fog előállni. Az alattvalók újból 
uraik ellen fognak törekedni és nagy felkelést fog 
ez előidézni, de a fej meg fog maradni és a go-
noszság meg fog büntettetni. 
 Nem fog azonban csak ennél maradni, hanem 
egy nagy tűz fog keletkezni és nagy pusztulás fog 
általa bekövetkezni. Isten azonban az igazak 
mellett fog állni és meg fogja őket segíteni. Meg 
fog maradni az igazság egy szikrája és ez azután 
oly naggyá lesz, hogy nagy tisztelettel fogják azt 
elfogadni, mert ujból élővé fogja tenni azt, ami 
halott.  
 Jézus ellenségei hatalmassá fognak lenni és 
nagy rombolást hoznak majd magukkal, hogy úgy 
fog kinézni a dolog, mintha mindennek vége len-
ne. Amikor azonban az ellenség diadalának tető-
pontján fog állni, akkor fogja a Mindenható egy 
kis „rakás” által – mely az erős oroszlánt éjfél fe-
lől követni fogja – az ellenséget kegyetlenül egész 
követői seregével együtt kiirtani, de sokan fognak 

azok közül megtérni és Isten nevében, és min-
denhatóságában hinni. 
 Ha akkor ez az „oroszlán meg fogja kapni a 
„sas” jogarát, mindenki arra fog nézni és őt fogja 
követni, mert nagy lesz ő a tettekben és cso-
dákban és nagy örömmel fogják őt az alattvalók – 
ahogyan most nem ismerik őt – elfogadni. Ha az 
„éjféli oroszlán” befejezi futását és a „sas” kar-
mait tompákká teszi, csak akkor fog mindenki 
számára béke és egység jönni. Előbb azonban 
jeleket fog ő küldeni, hogy az előfutárok az Úr jö-
vetelét hirdessék. 
 Egyet kérek én, Theophrastus, hogy ne tart-
sátok bűnömnek, hogy én ezt hirdetem és jelen-
tem, mert én nem tudok Isten akarata ellen tenni, 
nekem el kellett végezni az Ő akaratát a termé-
szetben és ki kellett nyilvánítanom a kincset és az 
elrejtett titkokat. Továbbá mondom én, hogy a 
fentjelzett kincs Schwaben és Bayern között meg 
lesz találva, vagyonban nagyobb tizenkét király-
ságnál (köztük egy kárbunkulus, nagy mint egy to-
jás, amilyent egy császár sem tudna megfizetni) 
fekszik ott. 
 A másik kincs Francia és Spanyolország kö-
zött- is nagy és hatalmas, de az előző messze fö-
lötte van. A „sárga oroszlán”, mely éjfélről jön és 
a „sast” fogja hordani, belépésekor lesz a kincs 
kinyilvánulva. Csak akkor lesz ismertté, hogy ki 
voltam én, Theophrastus.  
 Ez a kincs, amely a másikat messze felül-
múlja, a jelzett helyen Schwaben és Bayern között 
mint egy titkos őrzőhelyen, bírja az én nagyon 
titkos művészetemet, mint a fém valódi átváltoz-
tatását, a rövid utét, az egyetemesét, a felülmul-
hatatlan és tisztelt „Bölcsek Kövét”. Aki ilyesmi 
feltalálására és a helyes ajtó felnyitására Istentől 
rendelve van, az ezen a helyen egy kárbunkulust 
és más drágaköveket fog találni. Egy ládában van 
minden elzárva, melyet emberkezek csináltak, 
minden csupa drágakő és arany. A kulcs rajta fek-
szik – s minden egy aranykoporsóban, az arany 
egy ezüstben és az ezüst egy cinnkoporsóban el-
rejtve és fekszik azon a helyen, mert Isten azt 
akarta, hogy így legyen. 
 Isten, a Mindenható, erősíteni fogja azt, aki 
ezt a kincset megtalálja minden szerencsében és 
győzelemben, az Ő isteni hatalmával és hatalmat 
fog neki kölcsönözni, hogy minden gonosz le 
legyen győzve. 


