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1  Úvod

„Na počátku bylo Slovo a toto Slovo bylo s Bohem a toto Slovo
bylo Bůh.“

Svatý Jan

„Jak nahoře, tak dole. Jak dole, tak nahoře. Každá příčina má
svůj následek, každý následek má svoji příčinu. Vše se děje
zákonitě. Náhoda neexistuje, je pouze názvem pro
nerozpoznaný zákon.“

Hermes Trismegistos

Pro celý projev a působení tvořivé inteligentní moci
vědomí platí jednotná zákonitost, která se v různých
úrovních projevu uplatňuje svým specifickým způsobem.
Vztahy mezi projevenou zákonitostí nejvyššího principu inteligence
v jednotlivých úrovních projevu v sobě nicméně mají vnitřní
podobnost a shodu. Mezi všemi projevenými úrovněmi napříč
celým projevem existuje sférická vnitřní logika a zákonitost.
Starodávní mudrci to stručně sdělují svým výrokem: „Jak nahoře,
tak dole a jak dole, tak nahoře.“

Bůh sám není nečinným „mrtvým“ principem, nějakým tajemným
absolutnem, ale je zejména živým světlem vědomí, které je
naprosto svobodnou inteligentní vůlí, zdrojem a jediným dobrem,
září ryzí lásky, září ryzí inteligence, září ryzí svobodné vůle, září
jediného božského vědomí. Bůh, inteligence se schopností tvořit
a projevovat se jako doslova živá energie, vždy vybavená určitým
projevem inteligence podle úrovně – frekvence vibrace svého
energetického náboje, je neomezeným a věčným vysíláním
duchovní inteligence, je ryzím principem Inteligence.

Vzhledem k bytostem s myslí a tělem, a to jakkoliv jemným nebo
duchovním, které se vždy zákonitě částí své existence nalézají
„uvnitř“ tohoto vysílání ryzí Inteligence, záleží na tom, nakolik jsou
vyladěni na tuto duchovní inteligenci – Boha a nakolik se řídí jí
samotnou, její zákonitostí, která platí a plně se uplatňuje ve všech
projevených úrovních od ryze duchovní energie světla této ryzí
Inteligence až po hmotu země a těla. Na tom, nakolik jsme vyladěni
a tedy sjednoceni s touto duchovní inteligencí, závisí vše. Spojení
a uvědomování si Boha a jeho vyzařování je pro život bytostí tím
nejdůležitějším, a to jak z pohledu jejich existence věčné, tak
i časné.


