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Vidět znamená vnímat světlo. Ale jaké světlo? To s rychlostí světla, nebo to, které je rychlejší? Fyzickým zrakem můžeme vidět pouze fyzickou redukci světla, to znamená minulost.
Abychom viděli budoucnost, je třeba vstoupit do eonů tvorby.
Eon je duchovní cyklus vesmíru. Člověk získává 365 ctností a vypracovává z počátku éterické tělo KA, potom astrální tělo BA, a potom duchovní tělo ALA. Vše společně tvoří obecné
jméno KABALA, ve kterém jsou tři A zjevná a jedno A je utajené. Každé takové slovo demonstruje možnosti rozkladu na prvky. A ať již tento rozklad nebo syntéza probíhají v jakémkoli
jazyce, sám princip bude stejný, protože tento princip byl již dříve zanesen do struktury kolektivního vědomí. Každé takové písmeno k sobě přitahuje určitý typ energie. A atomové struktury
začínají pod vlivem těchto energií znít novým způsobem.
Když Abramovi bylo do jména přidáno ještě jedno písmeno „a“ (Abrahám), stal se otcem
mnoha národů, protože začal nově znít.
Všechna písmena píšeme na stránky knihy života. Píšeme je černá na bílém, protože čas je
kladný, ale cesta člověka v čase je záporná.
Abychom to pochopili, je třeba projít 365 eonů duchovního vývoje a vzkřísit se.
Vzkřišovat je možné podle obrazu a podle paměti. Je tedy třeba vyčlenit prvek paměti a na
tomto prvku vytvářet fyzickou strukturu, fyzické tělo, fyzickou soudržnost.
Atom je pevnina. A zbožštěný člověk také.
V jádru buňky organizmu se jedna energie otáčí jedním směrem, druhá opačným, a uprostřed je vědomí, které se otáčí sem a tam.
Otec sám je světlý, ale někdy se objevuje v tmavém oděvu. Říká: „Tmavé zahaluje světlé,
aby byla noc a den, mužské a ženské. Tvoří život prostřednictvím vztahů, prostřednictvím spojení, prostřednictvím slov, myšlenek, obrazů a rozmluvy.“
Hvězda hoří v temném kosmu. Ale na jiném místě nehoří. V království nebeském je
všechno absolutně bílé.
Tmavé a bílé jsou dvě strany téhož procesu. Temné se pokouší potlačit bílé, bílé se pokouší
potlačit temné a vzniká obraz; list knihy života, protože vzniká informace. Ale informaci je
třeba chápat.
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