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Nová pozice pozorovatele světa 

Slovo Otce nebeského, to je reálná skutečnost tohoto světa stejně jako světů 
jiných. 

Božská idea – to je město Slunce, kde duch, který se napojí na vědomí, vytváří 
realitu. V této realitě je duše zdrojem světla, duch je vodičem světla a vědomí je 
obrazovkou pro obraz, do něhož se světlo koncentruje. Je to obraz vnímání. 
Všechny myšlenky jsou ze světla, jsou to budoucí události. Když se světelný 
impuls zaznamenává impulsem vnímání, který jde impulsu vstříc, zahušťuje se do 
atomů, molekul a buněk a vzniká obraz života. Zastavené světlo, přesněji - světlo 
v kruhu, se stává světlem života a vytváří realitu. Podstata přitom zůstává jako 
dříve, je to svět v každém a svět pro každého. 

Abychom diagnostikovali, je potřeba se s povrchu dívat dovnitř, do hloubi. 
A abychom věc napravili, je třeba to dělat zevnitř. 

Abychom viděli, je možné ze sefirot poskládat oblast procesu, to znamená rovinné 
projekce. A každá oblast bude přechodem do jiné sféry poznatků. Když jsou 
poznatky, je možné všechno udělat, všechno vytvořit. 

Pět nukleových kyselin tvoří DNA a RNA: adenin, cytosin, guanin, tymin a uracil 
(místo tyminu v RNA). 

Proces řízení probíhá prostřednictvím mikrořasinek buněčné membrány – 
prstovitých výrůstků buněk zbavených organel. Duté mikrotrubičky jsou 
organizovány třinácti paralelními nitěmi, které se skládají z monomerů – 
globulární bílkoviny, tubulinu. Právě v mikrořasinkách přecházejí triplety 
prvotních kódů, které jsou fraktální identitou tří dekád měsíce, do dupletů 
neúplného duálního vnímání. 

Dvanáct nití vyjadřuje zvířetníkový vliv kosmu. Třináctá nit je vodič Velikého 
neviditelného ducha – transcendentního božstva, které andělé neviděli, 
nepostihovala je duše a nikdy nevyslovovali jeho jméno. Nepostižitelnost paprsku 
Života (třináctého) je pouze pro úroveň běžného vědomí duše. 

V Písmu je o tom řečeno: „Dvanáct sfér a dvanáct nebeských těles tvoří jejich 
Otce po šesti nebesích na sféru tak, aby bylo 72 nebes na 72 nebeská tělesa a aby 
pro každé byla nebeská klenba. 



72 x 5 = 360 stupňů, tvořících nebeské klenby sfér, odražených v těle člověka 
v podobě jader jeho buněk. 

Třináctou nití dochází k odstranění omezení hmoty a přichází Svoboda darovaná 
Stvořitelem. Poté zrak člověka vychází za hranice 24 snímků vnímání 
elektromagnetických vln, kde každý snímek fraktálně odpovídá proporci zhutnění 
času: jeden snímek je jedna hodina vnímání. 

Máme 46 chromosomů, po dvaceti dvou od pozemského otce a matky a dva od 
nebeských rodičů. V našem chápání jsou tedy nevnímané snímky vlivu, jejichž 
prostřednictvím dochází k aktivizaci normalizovaných programů výuky. Triplety 
nukleotidů, kodony, aktivizují přechod informací od genu k bílkovině. 

Genetický kód se skládá z 64 kodonů, tj. variant. Je to jako počet pozic nukleotidů, 
torzních obratů, jejichž střídání tvoří v životě člověka ty či ony situace, jsou to 
symboly činnosti. Ty pozice se odrážejí v dávné čínské Knize proměn 
a odpovídají kódům přechodu od genetického impulsu DNA k biochemickému 
procesu stavby bílkoviny. Každý hexagram je současně stupněm svobody 
a předurčenosti. Abychom tyto procesy vědomě řídili, je třeba znát výchozí 
symboly šifry vědomí. 


