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Zodiakální slovanská éra trvá 2145 let. Je to jedna dvanáctina Velesova kruhu. Jak je známo, 
Veles je ochránce zvířat. To znamená, že když zvířata procházejí vývojem v sektorech 
Velesova kruhu, procházejí evolucí směrem k obrazu člověka. 

Nyní začíná Svarogův den, den nebeského kováře. V tomto sektoru probíhá poslední 
dokončování těch zvířecích forem života, které se zaměřily k podobnosti Bohu. Zde jsou 
zkoušeni ohněm, chladem i kladivem osudu, aby obrazu přidali poslední broušení hran, než 
naplní své nitro podobností. 

Adam, jméno prvního člověka, v doslovném významu v indoevropském jazyce, tedy 
v sanskrtu, znamená červený. První lidé formátu 3D se nazývali červení, jako by tím 
zdůrazňovali, že právě oni poskytli počátek světelné diferenciace lidstva přes energetický 
projev systému čaker. 

Za červené se považovali Rusiči se zrzavými vlasy.  
A dokonce zdůrazňovali svou náklonnost k červené barvě červenými štíty. A Černé moře 

se za starých časů jmenovalo Červené. Právě odtud přišli do Asie tajemní Féničané, kteří měli 
rozsáhlé magické znalosti. 

Za červeným následovalo oranžové tělo. Toto tělo je nejblíže k tělu fyzickému, je éterické. 
Jestliže vznikne spojení červeného a oranžového těla, člověk se stává fyzicky i energeticky 
odolným. Tuto energii Číňané nazývali prána, a ta je k astrální energii a k astrálnímu tělu 
přechodná. Astrální tělo je tělo emocí. Obsluhuje smyslovou úroveň člověka. Sytě modrá barva 
vyjadřuje mentální úroveň. Na pozemské vývojové úrovni je považována za nejvyšší. Je to 
v podstatě vyšší duchovní matematika.  

Duchovní matematika je k té naší pozemské v protikladu. U Boha se například při dělení 
všechno množí, ničeho neubývá. Vždyť Otec je nekonečný. Stačí pro všechny, ale jestli nám 
Bůh dá vše, o co jsme jej žádali, ale nedá to sobě, nemáme nic. Ani jedna akademie na světě 
takovou matematiku nepřijme. To je důvod, proč apoštol Petr řekl: „Buďte jako děti.“ Ale kdo 
z apoštolů samotných byl takový? Jediný Natanael. Dítě není privilegium, je to status. 
Prostřednictvím prožitků formuje svou osobnost. Je to vnitřní poznávání sebe sama. „Jdeme do 
života ne proto, abychom se něčemu učili, ale abychom něco pocítili,“ tvrdil Aristoteles. 
„Poznej sám sebe a pochop, kdo jsi,“ vyzývali staří gnostikové. A Ježíš říkal o Zjeveních: „Ten, 
kdo vyloží tato slova, neochutná smrti.“ 


