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Jestliže zkoumáme DNA z duchovního hlediska, je v ní 12 stupňů a v jejím středu je pentagram
- benzolový kruh (C6H6), uhlík. Na tomto kruhu je 24 oblastí: 12 hodin dne a 12 hodin noci.

A v centru pentagramu je osa života – slovo ze šesti písmen, ale z pěti hlásek: ЛЮБОВЬ
(LÁSKA). Dále: ve sluneční soustavě je 12 planet, které tvoří její kosmické tělo. Devět z nich
je lidem známo: Merkur, Venuše, Země, Mars, Faeton (pás asteroidů), Jupiter, Saturn, Neptun,
Uran. Přibližují se ještě tři planety. Jejich kosmická jména vyjadřující podstatu jsou Harmonie,
Tvorba a Láska. Jména těchto nových planet vyjadřují jejich funkce, které jsou shrnutím
evoluce člověka, lidstva a celého hvězdného systému. Tyto tři nové planety upevní oběžné
dráhy, zdokonalí veškeré fyzické, chemické a duchovní vzájemné vztahy ve smyslu odhalení
dalších možností, které budou zaměřeny k tvorbě integrální jednoty a perspektivního růstu
celého planetárního společenství.
Tyto tři planety směřují do našeho hvězdného systému od Síria, který je rodičovským aspektem
sluneční soustavy. Dávno se nacházejí v mezích optické dosažitelnosti, ale byly před námi
skryty. Jejich společným úsilím budou meteority odchýleny z cesty Země a potom úplně
vytěsněny za hranice sluneční soustavy. Obrazně tvůrčí schopnost těchto planet přímo souvisí
s třemi konkrétními historickými osobnostmi pozemské evoluce známými jako Boží poslové,
z nichž každý přišel na Zemi s poselstvím, to znamená s Biblí. Jsou to právě ty duchovní
historické osobnosti, které byly na hoře Tábor za časů Ježíšovy iniciace. Je to Mojžíš, Ježíš
a Eliáš.
Právě tito lidé jsou v současnosti nezbytní pro strukturní reorganizaci lidstva prostřednictvím
nové modulace matričních frekvencí do spirálového vzestupného vývoje. Právě
prostřednictvím těchto lidí se bude světelně genetické kódování spojovat
s elektromagnetickými indexovými kódy pozemské evoluce. Planeta Harmonie zaujme
nejvzdálenější oběžnou dráhu a pojme svým vlivem veškeré planetární společenství hvězdného
systému. Střední pozici zaujme planeta Tvorba. Nejblíže k centru se postaví planeta Láska.
Oběžné dráhy těchto planet se budou čas od času měnit a znovu stabilizovat. Budou osvěcovat
životní události a prostřednictvím vibrací, které budou iniciovat, začne odpadávat špína
nalepená na planety, rozpadat se a vytěsňovat ze systému. Díky tomu celý vesmír uvidí, co se

děje na Zemi jakožto na buňce zygotě nové tvorby Světa. Mnoha lidem se vytvoří sluneční těla
a nebudou mít trvalé kožené oděvy. Všechny sefiry Stromu života budou pro ně dostupné.
Sefiry jsou planety lidí. Lidé je zkoumají a potom to, co se dozvědí, budou používat při
pěstování jiných planet. Sem na Zemi zamíří entity z jiných rozměrů, aby se učily a postihovaly
vývojovou duchovní cestu,

