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Text pro rozvoj vědomí 3
Vzpomeňme si, co řekl bývalý slepec, když mu Ježíš otevřel zrak: „Vidím lidi jako chodící
stromy.“ A co mu odpověděl Ježíš: „Takto vidět je ještě brzy.“
Potřebujeme se tedy vrátit k možnosti získávat energii fotosyntézou, která nám byla dána
od počátku. Tato zkušenost již v lidské společnosti existovala. A uchovávají ji mlčící geny
chromozomů. Jde o androgynní princip organizace člověka.
Slovo androgyn pochází z řeckého „Andros“ – člověk a „Gyne“ – žena. Androgyn je
nejvyšší typ organizace života na Zemi, který má současně mužský a ženský princip. Nejsou to
příznaky, ale principy, to nelze plést. Je to dokonalá bytost, která v sobě má vnitřní oporu ducha
a snahu dát něžnou péči všem vnějším projevům života. Ale k tomu je třeba se vnitřně změnit.
A to je velmi závažná práce.
V těle člověka je asi 100 trilionů různých buněk. Je to vnitřní kosmos. Jádro buňky je
desetkrát menší než její objem. Ale v tomto velmi maličkém jádru 50 000 genů vytváří kódy
novotvorby bílkovin a ty geny řídí ještě menší jadérko, které v sobě má pásku DNA. Jadérko
určuje veškerou následnost událostí, které v buňce probíhají, a je jako filmový projektor v kině.
Jadérka vytvářejí následnosti, které vytvářejí bílkovinu a realizují se prostřednictvím
ribosomů. Tisíce ribosomů se nacházejí na zvrásněném povrchu kolem jádra a každou minutu
tvoří více než 200 typů specializovaných buněk. Energii k této práci berou u mitochondrií, které
byly v pravěkém oceánu baktériemi. Kdybychom zachovali princip životní aktivity na
fotosyntéze, kterou nám dal Otec, nestárli bychom a nechátrali. A tak se zabýváme tím, že si
očkujeme světlo, abychom se postupně naučili energetické výživě z nejčistší božské energie,
která k nám přichází od Otce, ne od mitochondrií.
To je důvod, proč se Mojžíš nemohl dívat na Otce přímo. Otcovo světlo je pro nás
nesnesitelné, je oslepující.
Také proto procházíme sférami Božích vlastností, které jsou pro nás etalony, jichž máme
dosáhnout. Získáváme tělo rozumu, tělo moudrosti a tělo lásky jakožto spojení tří nejvyšších
úrovní vývoje sebeurčení.
„Pij vody ze sebe sama,“ vyzývá Bible. Voda je vědomí. Nemáme tedy žít cizím vědomím.
Živme se z vnitřního božského zdroje vod.
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