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Ukázka z knihy Sféra Keter. Vzestup k Lásce 

Je to poslední kniha, která popisuje strukturu Stromu života. V planetárním 
měřítku je projekcí sféry Keter planeta Uran. 

Nula jev sanskrtu citoslovce, které vyjadřuje zvolání: „Ó, Bože!“ Nula, která 
vyjadřuje Jednotu, v sobě ukrývá dvě odvěké individuality: Otce a Syna. Proto 
souvisí s číslem 11 – portálem přechodu do boholidského stavu. Nula je Omega 
tvorby jakožto jednota člověka a Boha. 

1 je Alef, počátek. A kde v našem vesmíru ten počátek je? V atomu, kde se 
nachází harmonie kladně a záporně nabitých částic. Délka života elektronu je pět 
násobeno deseti na jednadvacátou /(5x10)21/ let. V podstatě je to téměř nekonečný 
život. Aby byl uveden brownovský život elektronů do pořádku, je nutný proton 
jakožto centrum pozitivního přetváření. Život protonu je mnohem delší než život 
elektronu – je to deset na jednatřicátou (1031) let. Jádro atomu je jako Otec 
elementárních částic. A jejich jednota je věčnost a nekonečnost života. V jednotě 
se nachází Země v harmonii svých mateřských a otcovských vlastností: je to 
úplnost. 

Planeta, která řídí celý tento proces, je Uran. Je to druhé jméno pro nebesa. 
Předává lidem poznatky o duchovní astronomii, která je mimo čas. Stát mimo čas 
znamená nacházet se v dynamické fázi tvorby. Materiálnost je krajním bodem 
nesouladu s Otcem. Právě odtud míříme z obrazu k podobě, abychom se stali 
novými tvůrci světa. 

2 je projevem velké prázdnoty v dynamice směřování Boží vůle k tvoření 
Syna, je to energie. V Absolutnu je všechno a on je absolutně neutrální. Aby 
v něm byl vyvolán ten či onen fluktuační vznět energie, je zapotřebí vnějšího 
faktoru, ale především příkazového řízení. To může organizovat Bůh. Ale může 
to být i syn, jestli se vynasnaží, což znamená, že se bude snažit být podoben Otci. 
Vliv Otce je vždy projev Jeho Lásky k dětem, aby se děti, které nejsou v souladu 
s Otcem, nekonečně o tento soulad snažily. 

Ježíš říkal, že jej sžírá žárlivost pro dům Otcův. Otec je vnitřní, duchovní 
člověk. Ten, kdo se snaží o soulad, musí překonat trní, to znamená hvězdné 
překážky, a dostat se do resonance. Měsíc je nebeské těleso, které řídí příliv 
a odliv vod, to znamená příliv a odliv všelidského vědomí. Toto nebeské těleso 
může pomoci vašemu směřování k božské tvorbě. Vytvoření budoucnosti se děje 
díky přehodnocení a změně minulosti. Zde se získává rozšíření vědomí díky 
zkoumání mystérií ducha a deviací životních pocitů, kde se zavrhují 
světonázorové standardy jakožto subjektivistické postoje. 


