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Mo!n" v"klad „vyhnaní Adama a Evy z Ráje“ -
pokra#ování #lánku
Hodnocení u"ivatel%: 0 / 5 Hodno&te prosím Volby 5   Hodnotit

Máme to tak'ka v(ichni stále p'ed o$ima, teda v(ichni kdo vyr%stali v k'es&anském prost'edí.

V následujících 'ádcích se pokusíme poodhalit asi jedno z tajemství, které je známo, ale

„zakopan# pes“ je v tom, "e se jedná asi o víceúrov)ov# systém .vnímání. Budeme asi

p'ekvapeni k jak#m záv*r%m se dopátráme prost#m shlédnutím obrazu.

Následn* budeme rozplétat naprosto jednoduchou logickou hádanku, která nám uká"e, "e
fráze „obraz vydá za tisíce slov“ a „nejlépe schované je to, co máme stále p'ed o$ima“, je

pravdivá. Geniální fígl je v tom, "e toto tajemství m%"e aplikovat ka"d# $lov*k, ale dal!í rovinu

jen ka"d# lidsk# pár (a" pochopí celek), tedy jen !ena-mu!.

Pro p'ipomenutí vra&me se k p%vodnímu $lánku nyní s dopl)ky, tedy:

Mo!n" v"klad „vyhnaní Adama a Evy z Ráje“
V gnostickém u$ení se p'íb*h o prvotním h'íchu interpretuje

obvykle odli(n*. Jeliko" je stvo'itel tohoto sv*ta chápán jako

zl#, jeho p'íkazy mají za úkol $lov*ka uv*znit a zahalit mu

pravdu o n*m samém tak, aby se jí nemohl dopátrat. Had

tedy, pokud Adamovi a Ev$ %íká, "e „budou jako B&h“, pak je

nenabádá ke zlému, ale pouze jim vyjevuje, k#m skute'n$ jsou.

Proto je v t$chto systémech had #asto symbolem tajného,
spásného poznání.

Pokud budeme tedy vycházet z v#(e uvedeného tak obrázek,

kter# je notorick# znám v(em k'es&an%m i t*m, kte'í v tomto

prost'edí vyr%stali, je pon*kud myln* vylo"en, ale vychází z

pravdivého odkazu.

Asi správná interpretace obrázku

Adam a Eva jsou nejen skute$n# mu" a "ena, ale znázor)uji opaky tého" (jing-jang,

plus-minus, mu"-"ena, apod.).

Had, kter# se plazí sm*rem dol%, zde reprezentuje nejen skute$ného hada $i spí(e
draka, ale i jako symbol (nap'. vlnovka-jing-jang, více vlnovek-ida a pingala).

Mimochodem, opravdu jsou strá"ci v*d*ní, nevím zda-li spásného, ale ur$it* n*jakého.

Kdy" Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví n*co nového – 1. rovina

poznání.

Strom je pak symbol cesty hada se shora (nebesa, vy((í forma poznání).
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%ili je nám asi stále ukazován obrázek cesty #lov$ka k osvobození, ale jeho v"klad v
bibli se li&í pouze v"sledkem, jinak je obrázek naprosto pravdiv".

Svatá trojice
Jiná podoba, nyní zvaná svatá trojice, lépe vystihuje podstatu

v#kladu.

Asi správná interpretace obrázku

„Buch otee“ a „Buch sin“ jsou Adam a Eva, znázor)uji

opaky tého" (jing-jang, plus-minus, mu"-"ena apod.).

„Buch“ je asi had, kter# reprezentuje nejen skute$ného

hada $i spí(e draka, ale i jako symbol (nap'. vlnovka-

jing-jang, více vlnovek-ida a pingala).

Asi chybí tato pasá!

Kdy" Adam i Eva okusí jablko, zde jako symbol poznání objeví n*co nového – 1. rovina poznání

– úmysln$ vynechané, ale znázorn*né ve schématu pod hlavou. Strom je pak symbol cesty

hada se shora, (nebesa, vy((í forma poznání).

Pro zm$nu je zde znázorn$n v"sledek

„Duch svati“ je to ono n*co nového – 1. rovina poznání. Spojnice mezi jednotliv#mi body pak

odpovídá skute$nému znázorn*ní proudu, 'ekn*me nap'. energie. (Mimochodem to

p'ipomíná $ást sefirotu, ale v tomto p'ípad* by to ukazovalo i na upravenou Sefer Jeciru).

Trojúhelník, 3 nosy, 3 hlavy je pak znázorn*ním tého" se zd%razn*ním na sou$asnou

znalost v(ech t'í symbol%, v#sledek se projeví v hlav*.

I zde je ukazován obrázek cesty #lov$ka k poznání.

V této fází je mimo'ádn$ d(le!ité si uv$domit

!e ka!d" #lov$k má v sob$ tuto svatou trojici, zopakujme
si to:

Buch otee – sv*tlá strana $lov*ka, pozitivní slo"ka.

Buch sin – temná strana $lov*ka, negativní slo"ka.

BUch – ida a pingala, symbolizují splynutí sv*tla a temné

strany, v tomto p'ípad* v*dom# pro"itek splynutí t*chto

slo"ek
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Duch svati (jablko) – v"sledek – nové poznání – 1. rovina
poznání.

BUch – ida a pingala, symbolizuji

splynutí sv*tlé a temné strany, v tomto

p'ípad* v*dom# pro"itek splynutí

t*chto slo"ek, kter# není vid*t ve

vyobrazení svaté trojice – trojúhelník –

uv$dom$l"m pro!itkem se stává
viditeln"m a pak obrázek vypadá

takto (zobrazen vpravo).

Rázem se z trojúhelníku stává $ty'st*n,

jak nám ukazuje schéma, které dr"í
$lov*k ob*ma rukama (znázorn*né

prsty ka"dé ruky).

Dv$ trojice lidsk#ch hlav pravd$podobn$, zd!raz"ují nutnost pro"itku, jinak %e'eno plné

uv$dom$ní t$chto parametr&. Dalo by se to p'irovnat k situaci kdy se v auto(kole u$íme jak 'idit

auto, ale dokud ho ne'ídíme tak jen teoretizujeme. A" sedneme za volant a rozjedeme se,

tehdy máme pro"itek o kterém zde hovo'íme.

Nyní je d%le"ité si pln* uv*domit,

!e toto m(!e dokázat ka!d" z nás, a) !ena #i mu!.

Nyní se dostáváme op$t na za#átek

Pokud se najdou mu! a !ena, kte'í dosp$ji do tohoto stavu poznání a jsou-li si velice
blízci partne'i, tedy:

*ena: ji" nové poznání – 1. rovina poznání
Mu!: ji" nové poznání – 1. rovina poznání
Had: symbolizuje i v praxi splynutí !eny (nové poznání – 1. rovina poznání) a mu!e
(nové poznání – 1. rovina poznání)

V"sledkem pak je

Duch svati (jablko) – nové poznání na vy&&í úrovni pro oba partnery spole#né – 2.
rovina poznání

Toto nové poznání – 2. rovina poznání – si tedy m%"eme pomysln* p'edstavit tak, "e oba

$ty'st*ny oto$ené vrcholem Duch svati (jablko) proti sob*, (mu" a "ena), splynou ve vyvá"en#
celek, tedy v toto:
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Ano, je to tzv. merkaba. Mer = sv*tlo, Ka = duch, Ba = t*lo

Slovo MERKABA se pou"ívá v hebrejském i v egyptském jazyce. Je jím ozna$ován sv*teln#
dvojit# hv*zdicovit# $ty'st*n, kter# obklopuje lidské t*lo a spojuje ho se zemí a s kosmem.

M%"e b#t vid*n také jako trojdimenzionální Hv$zda Davidova.

Toto ozna$ení merkaby je asi ji" degradovaná resp ozna$uje $ást merkaby, Pravd*podobn*
zde hovo'íme o 1.rovina poznání, a lze se o ni do$íst na internetu v mnoha $láncích.

Asi p(vodní verze byla

Slovo MERKABA Je jím ozna#ován sv$teln" dvojit" hv$zdicovit" #ty'st$n, kter"
obklopuje lidské t$la a spojuje nejen se zemí, ale p'edev&ím s n$#ím co obklopuje
#ínskou monádu (viz. následující obrázek).

Nepravideln# mnohoúhelník obklopující monádu je znázorn*ním n*$eho nekone$ného pro

co nemáme pojmenování. Nejblí"e je pojmenování energie, ale i toto je na hony vzdálené na(i
p'edstav*.
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Zjednodu(en* si Merkabu m%"eme p'edstavit jako vozidlo dopravující $lov*ka do

v#(edimenzionálních sv*t%. Jeho ovládnutím lze transformovat $as, prostor a dimenze. Toto

sv*telné vozidlo (pole) je holograficky obsa"eno v ka"dé bu)ce, p'edstavuje d%le"itou sou$ást

na(eho t*la. Prostupuje na(ím t*lem jako trojdimenzionální geometrická sí& dvojitého

$ty'st*nu, která z%stává nefunk$ní do té doby, ne" dojde k dvoustup)ové prom*n* mu"e a

"eny.

Merkaba se postupn* stane "ivou.

Jakmile je !ivá, v&e je mo!né.

Na internetu se m%"eme o merkab* do$íst spousty informaci i protich%dn#ch. V(e je dáno

mírou poznání a úhlem pohledu. Nicmén*, zde jsme si ukázali, kam a" lze dosp*t v mo"né

interpretaci obrázku: „vyhnaní Adama a Evy z Ráje“. Ano, jedna z variant je mo"nost totálního

fantazírování a pomatení mysli, ale m%"e to b#t i opak tohoto tvrzení, tedy.

Opravdu to tak m(!e b"t.

Jedná z mo"n#ch cest k tomuto poznání je na t*chto stránkách.

PS:

Pokud bychom p'ipustili, "e "opravdu to tak m%"e b#t", pak by mohlo b#t i pravdivé

následující.

Pro# „Kv$tina *ivota“? Proto, !e podle starobyl"ch tradic reprezentuje „strom“,
kter" produkuje „kv$t“ je! zase produkuje „semeno“ ze kterého op$t vyroste
„strom“.

Pak ve vztahu k tomuto $lánku dochází od 2. úrovn$ poznání k zacyklení. Pár (dvojice) by
se pak dostal doslova do víru nalezení cesty, nevíme zda-li zp$t do Ráje, ale asi ur#it$
ven z Matrixu.
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