Rozesílka ze dne 29.04.2020, Strom života, Puškino
Text pro rozvoj vědomí 2
Když se člověk spojuje s Boží myslí, stává se spolutvůrcem.
Úkol je jasný: Každý člověk musí přijít k Otci. Kam je třeba přijít, je jasné. Ale
jak to udělat? A co dělat, když se s ním člověk setká? V novém duchovním vtělení
jsme se s Igorem Arepjevem při prvním setkání chtěli Otce dotknout, ale On
ustoupil a zeptal se: „Jestlipak neshoříte?“
Je tedy třeba k Otci nebeskému se přiblížit vlastnostmi. Proč o tom náboženství
mlčí? Nevědí, nebo se s ostatními nechtějí dělit o poznání? Nikdo se k Otci
nemůže přiblížit, aniž by se mu stal podoben vlastnostmi duše – ani sám
patriarcha, ani sám římský papež.
Strom sefirot, to právě jsou etalony vlastností. Jeden stupínek – člověk získává
poznání, druhý – harmonii, třetí - moudrost. Je snadné říci – moudrost. Ale
moudrost je již úplně jiný stav člověka. To neznamená, že se ptáme: „Co je to
tady, proč tomu tak je?“ Moudrost je, když člověk na otázky sám odpovídá
a naslouchá tomu, co zní v duši každému z nás.
Moudrost je číslo 6. Je to číslo lidské, ale již převrácené na devítku, na úplnost.
Překonané je mechanizmus sjednocení všeho toho, co jsme v sobě překonali
a zbožštili, a to překonané a zbožštěné spojili se světem pravým, kde není vlády
zvířat, zvířecích vlastností nad božským počátkem osobnosti. 6 + 6 + 6 – to
znamená, že tři šestky království minerálů, rostlin a zvířat se převracejí a dolní
sféra se stává horní, ale již ne jako struktura dravá, sama na sebe pyšná, ale jako
duše jdoucí pokorně na Boží pastviny, kde na půdě vědomí roste tráva duchovní,
túje nejvyšší Pravdy.
Již i nyní je zřejmé, že člověk bude podoben Bohu. Již je jasné, že se objevilo
poměrně mnoho lidí s vlastnostmi blízkými vlastnostem věčného Syna. Zde,
v sefirotě Chesed, se objevuje červená ryba, to znamená ryba, u které se
světonázor vystřídal chápáním světa. Je to jako červený řádek, jimž začíná nová
myšlenka.
Kolik je na Zemi miliard lidí, tolik je v Kristu (zobecněném obraze lidstva) kvalit
a vlastností. Již mnozí jsou nazýváni učiteli, proroky, léčiteli. Nejvyšší Otcova
Pravda je v Synu, v Kristu, ačkoli i On je také absolutně rozmanitý, je přece
v každém člověku, stejně jako jsou všichni lidé v něm.
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