2
file_0.png


file_1.wmf





Zjevení Janovo  (Apokalypsa – Cesta člověka)













PŘIJALA VNITŘNÍM HLASEM
J. L. 
















































Jaro 1999
" Kdo zemře pro Mne, živ bude. "
Slovo. 
Já nemohu být pouze vykladačem Zjevení Jana, neboť jsem také jeho obsahem. Jan ve vidění popsal Slovo boží a Já jsem to Slovo, které přichází stále na svět, stále se naplňuje a stále zní. Neříká, co bude a nestará se o to, co bylo. Boží Slovo se zjevuje, neboť Je. Přichází stále na svět jako spasitel a zjevuje Otce těm, kteří jej slyší. 
Slovo je, trvá, tvoří a proměňuje. Září do prázdnoty lidské mysli i srdce. Naplňuje zemi sedmi paprsky Světla, sedmi rameny řeky i nehybného oceánu. Je Cestou a je odpočinutím. 
Symbol Zjevení zůstává pro mnohé skrytý. Duch svatý však naplňuje zemi v této době jako prudký liják, abyste rostli k nebi a hleděli skrze symboly, nikoliv aby symboly jako zdi menšily váš obzor na to, čeho se můžete dotknout rukama. 
Nepochopený symbol budí strach a soud a vnější rozum jej míjí, tak jako oči míjí daleké hory, jsou-li uvyklé hledět k zemi. Jen rozumem ozářeným Světlem ducha, může být symbol pochopen, neboť o duchu promlouvá. Kdo je mrtev, nevidí, neslyší. Blaze však mrtvým, neboť oni ožijí a blaze živým, neboť nikdy nezemřou. 
Všechna tvorba se děje skrze Slovo. Všechno Slovem vzniká a Slovem se navrací Otci. Vesmír je tvořen jediným principem, stejným jako člověk. Je to jeden Řád, vůle ducha, neroztříštěná nevědomostí, Slovo, které zní stejně po všechen čas. Naplňování tohoto Slova v člověku je Cesta nad cestami a o ní mluví Zjevení Jana. Je ukryta pod skořápkou symbolů až do chvíle, kdy jsou otevřeny uši posluchače. Ano, posluchače, ne čtenáře, neboť Slovo musí být slyšeno, nelze jej nikde přečíst. 
Bůh tvoří člověka po sedm dnů. Sedm dnů roste Bůh – člověk z hlíny země. Nebyl totiž dosud stvořen, a tak nežije, dokud se v něm Slovo nenaplní. Zjevení promlouvá o tvorbě Syna božího, který byl nazván Izrael. Není to jméno národa, ale člověka, který vychází z člověka smrtelného, který proti němu bojuje pro Slovo boží a stává se člověkem novým. Kéž takto povstane také nové lidstvo, které se zřekne utrpení stejně jako veškerého zla. Neboť lidstvo je dosud zmatené, jako bývají ovce bez pastýře. 
V každém člověku je Izrael a klíč k božímu trůnu. Nezáleží na tom, jak hluboko se zdá dřímat v nevědomosti. A byl-li dán člověku příslib, že nalezne Otce, pak nalezne. Není soudu. Není duše odsouzené k trvalé nevědomosti. Je dáno Slovem, aby vše bylo probuzeno. 
Přišel čas, kdy tajemství jsou více odhalována, tak jako před bitvou jsou otvírány sklady zbraní. Abyste mohli svést boj se strachem, falešným prorokem, který sám sebe nazývá "Spravedlivý soud", ale je z temnot. Který se nazývá "Blaho", ale činí z vás dravou zvěř hnanou za vidinami pokrmu, lhostejno, kolik jiné zvěře bude roztrháno. Vezměte své zbraně, které leží uvnitř a Já budu jejich silou a Světlem a zničím nepřátele, kteří jsou ve vás. Vždyť dokonce i tužby, ženoucí vás z místa na místo, pocházejí ze strachu. Je to strach ze smrti, z osamělosti, z chudoby, z násilí, jež právě ke smrti a k násilí vedou. Mluví hlasem Beránka, ale mají ostré zuby, neboť jsou prorokem, jehož zplodila šelma klamného bytí. 
Ego, omezené bytí, padlo na prašnou pozemskou cestu, jako padá stín, když slunce zakryje mrak. Ten mrak, který zakrývá radost a tvoří ego, je zapomnění, nevědomost. 
Vítězi nad nevědomostí, šelmou ega i falešným prorokem, však budou otevřeny brány věčného Života. 
Slovo zaznívá z Ticha, z Jednosti obsahující všechny jeho tóny. Ticho vytváří Hudbu. Z moci Jednosti umožňuje zdánlivé rozdělení v tóny, tak jako déšť zdánlivě dělí světlo v barvy duhy. Slovem nechává Ticho zaznít šíři tónů a to je tvorba, plná rozličných podob jediného života. 
A tak z Ticha prýští rozmanitost vesmíru v neumlkající radosti a síle. V Tichu znějí tyto tóny a vystupují na povrch, aby byly slyšeny a viděny, jako bytosti nejrůznějších podob – od kamenů po řeky, od člověka po anděly. 
Jednost Světla se halí pláštěm rozdělení, aby mohla stvořit Syna, sebe ze sebe sama, Světlo ze Světla. Plášť zatemnění dělí Světlo na sedm mohutných proudů tak, jakoby lampu překrylo stínidlo s nepropustnými částmi. Světelné toky se tak střídají se stínem. A každý proud Světla je dalším stínidlem dále dělen. A tak se vědomí božské Jednoty dělí na mnoho dílčích vědomí, Světel. 
 Stínidla jsou předpokladem tvorby. Nic z Boha nevzniká, než skrze dopuštění zatemněnosti vědomí. A proudy Světla jsou Slovem, stvořitelem světů. Proč? Nalezneš-li Slovo, budeš vědět. Neboť Láska je rozlévání a Život je tok této Lásky. 
Sedmero podob božského vědomí je sedmero andělů Světla, tvůrců. Jimi je dán život bezpočtu bytostem, paprskům věčnosti. 
A tak se z Ticha rodí hudba rozličných sil, která tvoří nový život stejné podstaty. Každý proud Světla je vědomím sebe sama. Je andělem, konajícím vůli toho, kdo ho vyslal. Jsou také bytosti, dosud ubohé, v jejichž tvorbě se naplňuje Slovo. Ony jej mohou zobrazit a v něm se stát jedno s Bohem. Jsou to ovce rozptýlené po pastvinách, i po strmých a nebezpečných skalách, ztracení v lesích. Přesto jsou všichni moji. 
Člověk povstává z prachu sedmidenní tvorbou Slova tak, jakoby božský hrnčíř otočil hlínu sedmkrát na svém kruhu. To je vířivá síla sedmi sfér. Tvoří člověka jako džbán, který pojme vodu celého Slova, všechen jeho život, všechnu jeho moc a lásku. Kdo jej obsáhne, spoutá v sobě Satana, stínidlo lampy, dvojníka Slova. Dvojník obsahuje moudrost, ale beze Světla života. Když Oheň Lásky zaplaví Satana, spálí jej a spasí. Temné bude prozářeno. Služebník, jenž pomáhá tvořit svícny i trůny Světlu samému, se vrátí do své podstaty. Svícen bude mít Světlo a bude světlem samým.   
Až lidstvo naplní svou Cestu, vejde do Radosti. Království ducha sestoupí na zem. 
Vstupní Slovo. 
Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. 
 Bůh je Srdcem a Kristus jeho hlasem, aby jej zvěstoval. Syn zvěstuje Otce po všechen čas, aby i hluší jednou slyšeli a sami vědomě zazněli Slovem. Ke světu se blíží boží království, neboť Slovo je zvěstováno a sílí a vše přemáhá. 
Ježíš řekl svým služebníkům, co se jim má brzo stát, neboť on, Kristus, který v Ježíši přišel, připravuje jejich srdce. Zjevení Jana tak není zvěstováním budoucnosti hmotného světa. Mluví-li Kristus skrze svatá písma, mluví o světě, který je jeho domovem. Vždyť jeho království není z tohoto světa, ale je duchem svatým. Nepřebývá nikde, nikde nemá svou střechu, ale je jako vítr, který vane všude. Je to ten, který jest. Boží Slovo je duch a rozum jej obestírá tajemnými symboly, neboť je lidskými slovy nesdělitelné. Avšak Slovo není tajné, ale je přirozeností každé duše. Sestoupilo jazykem anděla také k Janovi a od té doby u něj přebývá, aby bylo zvěstováno. 
Ten (Jan) dosvědčil Boží Slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. 
Blaze těm, kdo předčítají slova proroctví a slyší je a zachovávají. To znamená, blaze těm, kdo čtou pravý obsah a Slovo slyší a v nichž se naplňuje, neboť čas jejich spásy je blízko. 
Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů zemí. 
Asie je symbolickým jménem boží země, těla, v němž má přebývat duch svatý. Toto tělo má sedm církvi, chrámů. Pokoj a milost jim, vchází-li do nich duch boží, který, i když vchází, stále jest, a i když přichází, stále zde byl. Blaze sedmi svícnům, které budou podnožemi sedmi Světlům ducha. 
Slovo, které jest, které znělo, zní a neumlkne, přichází neustále jako milost a pokoj. Já jsem přinesl Slovo mrtvým, aby žili. Neboť já jsem prvorozený z mrtvých a i vy můžete být skrze mne. Nikdo totiž nevejde z mrtvých k Otci, než ten, který se mnou stane, a tak ve mně je stále jedním, prvorozeným a také jednorozeným. Vždyť jsme jedno. Vy jste ve mně a já ve vás. Žiji a všechno vtáhnu do Života. Přemáhám temnoty a vládnu všemu, co se zdá vládnout světu. Síly panující nad světem jsou z hmoty, ale původcem hmoty je duch, proto je on vládcem i nad králi země. Je-li Asie, to je tělo člověka i jeho rozum a srdce, beze Světla, podobá se sedmi prázdným svícnům, které ve své tmě zapomněly, že jsou povolány pro Světlo. 
Světlo má sedm plamenů, proto potřebuje sedm svícnů. Svícen je hmotný, ale sestoupí-li na něj Oheň ducha, stanou se jedním životem a budou nazváni Církví boží. 
Neboť Církev je chrámem božím na zemi, ve hmotě. Je proto sedmero církví v těle, jež musí být probuzeny mocným hlasem, hlasem volajícím na poušti. 
Mým nejmilejším chrámem je srdce člověka. Chci do něho vstoupit a přebývat v něm na věky. A rozšířím svůj chrám i na mysl, neboť ona zrcadlí srdce. 
Církve jsou Světlem Otce, které vstoupilo do hmoty a sedmi proudy své síly jí prosvěcuje. Jedinou Církví v sedmi podobách se má stát člověk, lidstvo, i vesmír. Vždyť vše, co bylo stvořeno, je jediným Bohem z Boha. 
Můžete se ptát, je-li sedm církví také sedm čaker a proč o nich píše ten, který nebyl vzděláván v Indii, ale byl vzdělán Tórou? Rozum by řekl, že náboženství se kříží, ale duch má ve hmotě stejné zákony pro každého a neptá se po náboženství toho, který tělo nosí. 
Jemu, jež nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce – jemu sláva i moc navěky. Amen.   
Přišel-li Ježíš z Nazaretu, aby zemřel a znovuzrodil se z ducha, učinil tak, aby ukázal cestu k vítězství nad smrtí. Kristus však stále přichází. Přichází tam, kde je obilí zralé. Přichází smrtí člověka na jeho kříži a vzkříšením v duchu vystupuje k Otci. 
Krev činí tělo tělem živým. Já však přináším víc než krev tělesnou. Já oživuji krví Života věčného. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, nezemře navěky, ale vejde mezi královské kněžstvo Otce. Kdo pije mou krev, tomu jsou hříchy odpuštěny, neboť má krev je Láska a Život, Slovo, které smývá hříchy světa. 
Hřích patří světu. Jeho je umírání a rození se ve smrti. Hřích je klamem, vina je klamem. Před tváří boží není hříchu. Čistotě Pravdy sláva a moc na věky! 
Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechny pokolení země. Tak jest, amen. 
 Přicházím z nebe ducha do temnot nevědomí. Neboť to je posláním Slova, aby bylo stále darováno a přinášelo usmíření syna s Otcem. Aby vítězilo nad hříchem světa, kde nevědomí nevědí, co činí. Naslouchají, ale Slovo neslyší. Dívají se, ale nevidí. Jednou však všichni poznají moji blízkost. Každé oko mne uvidí a každé oko mne zjeví. Ti, kdo mne odmítali, mne přijmou. Ti, kteří mne probodli, budou probodeni silou mého Slova. Pro mne budou plakat a mne hledat, a přece zůstávám stále blízko. 
Mně je dáno být vítězem nad smrtí v každé bytosti. Vždyť každá mysl a každé srdce mne hledá a pro mne naříká po všechen čas, třeba ani o tom neví. Já jsem Světlo světa. Já jsem Alfa i Omega. Ten, který jest a který byl a který přichází. 

Povolání Jana. 
Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem PATMOS. ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. "Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: Do EFEZU, do SMYRNY, do PERGAMA, do THYATIR do SARD, do FILADELFIE a do LAODIKIE"
Kdo má se mnou podíl na mém kříži, má podíl i na mém kralování. Pronikavě jako zvuk polnice k jeho uším zní mé Slovo. Jako Světlo naplňuje prázdnotu, je prozřením slepých očí. 
Slepci popisují slepě pravdu a tvrdé srdce spatřuje krutého Boha. Cesta však skryté odkrývá, symbol se stává poznaným. Tvrdé je změkčeno, trest a odměna jsou nahrazeny Láskou. Ta však, nepoznána, po všechen čas prochází zemí. Ke vlastním přichází a oni ji nepoznávají. 
Jako Slovo přicházím na zem. Zapiš mne do knihy svého bytí a pošli sedmi církvím svého nitra. Rozsviť mne na sedmi svícnech svého vědomí, ať tě již nikdy nepohltí tma. 
Ve slovech Zjevení Jana přicházím, zahalen to tvrdého pláště nezralého času lidstva. Kdo však dozrál, pozná, co je skryto. Zralé obilí není ponecháno na poli, ale koukol je od něho oddělen a spálen a obilí se stane chlebem. Čas tajemství pomíjí a lidstvo se mnou bude bdít v modlitbě. 
Jan spatřil ohnivé Slovo, které jako svého Syna vyslovil Otec. Je jako Oheň Lva silné a jako Beránek mírné. Jako Beránek se dává za pokrm světu. 
Řekl jsem: Piš mým církvím. A řekl jsem: Byl jsem mrtev, ale živ jsem na věky. Neboť Slovo je mrtvé, není-li, kdo by jej vyslovil. Slovo se proto činí tělem, aby bylo spatřeno. Sestupuje na zem v těch, kdo jej nejprve sami našli, vykopali jako poklad a vyzvedli na knot srdce, aby ozářilo Svět. Já jsem to Slovo, které je klíčem od hrobu, mne hledejte. Tak jako Jan, který sám o sobě řekl, že má účast na mém soužení i kralování, poznejte Cestu z temnot, ze soužení ke kralování, z hledání k naleznutí. Slyšte Slovo jako zvuk, jehož polnicemi je tělo. A kdo jiný, než sedm Světel, andělů vědomí na ně troubí člověkem i světem?
Jan dal sedmi svícnům v těle jména sedmi měst, neboť se podobají městům, v nichž má přebývat duch svatý. Světlo nebeské se stává viditelným skrze církev, tak jako plamen, má-li svítit a hřát, potřebuje vosk, který spaluje a proměňuje v sebe sama. 
Oheň ducha je všudypřítomný, ale skrytý. Dáte-li mu však svícen a knot, všichni jej uvidí. A spatří-li svět a člověk sebe sama v Pravdě, stane se opět sebou samým. Spálen Ohněm, stane se Ohněm a Světlem a Slovem. 
Člověk je sedmi svícny, sedmi církvemi a Život má sedmero ohňů. Ohně a svícny jsou jedním, neboť Oheň bez svícnu je neprojevený a svícen bez Ohně se ztrácí v temnotě. 
Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. Uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. 
Obrať se dovnitř, abys uviděl, kdo s tebou mluví. Uprostřed sedmi zlatých svícnů jsem to Já, kdo tě volá. Já jsem Světlo světa a jako dvousečný meč zní můj hlas. Jeho prvním ostřím člověka rozpoltím. Oddělím v něm temné a pomíjivé od toho, co je ze Světla. Druhým pak toho mrtvého opět oživím a sjednotím, neboť Jedním jest. Ve svých rukách mám mrtvou i živou vodu. Koho oběma nepokropím, ten nebude vzkříšen. Vše, co umírá a znovu se rodí, poslední smrtí vchází ve zrození věčné. 
Jsem oděný v bělostném rouchu Světla a zlatým pásem Ohně zdobím své Srdce. Z mého Srdce pramení Život. Kdo jej našel, nebude po něm žíznit. Nohy, které kráčejí po prašných cestách, jsou symbolem vtěleného ducha, svázaného s hmotou. Tyto nohy většinou putují neznámo odkud a neznámo kam. Pouze jsou-li jako kov přetaveny a Ohněm pročištěny, jsou mýma nohama a samou Cestou, jež zná svůj původ i své navrácení, jsou vtěleným Beránkem Slova.   
Kdo umyje své nohy mým Ohněm, ten je ve mně a je celý čistý. Tak má být váš život přetaven a stát se mým. Z nevědomosti kovu neušlechtilého se má stát živým zlatem, které náleží duchu božímu a jako Bůh kráčí po zemi, jako slunce v plné síle. 
Zralé hrozny budou lisovány a proměněny ve víno, olivy v olej králů. Ze starého člověka nic nezbude, on zemře, ale znovuzrodí se jako člověk nový. Lidé umírají a rodí se znovu tělem. Kdyby se znovuzrodili z ducha, byli by živí navždy. Já stojím uprostřed sedmi svícnů, v Srdci všeho tvořeného. Ve své pravici držím sedm světel, jimi vládnu. Vyčistím svícny a každé Světlo vložím do jeho chrámu. Tak učiním sedmero církví na nebi i na zemi jedním, Církví nad církvemi, Cestou nad cestami. Neboť Já jsem Cesta, Pravda, Život i Láska. 
Jako Beránek přichází síla Slova božího. Slovo je Kristus, spasitel, který přináší všemu Život. Přichází v podobě dvanácti tváří, podle  nichž byla dána jména dvanácti silám zvěrokruhu. Znamení Lva zobrazuje ohnivou sílu Slova, v níž vše začíná, jejíž mocí je prorážena temnota. Je to moc nejsilnější z dvanácti. Toto znamení přinesl na zem také Ježíš z Nazaretu. Jeho příchod byl předpovězen proroky jako příchod Lva z kmene Davidova. Oheň ducha sestupuje do tmy vždy jako Lev. Je-li však oheň vdechnut, ve hmotě se promění v sílu Berana, pevného v přesvědčení, ale jeho silou je mírnost a pokoj. Proto jako lev přichází Kristus do vašich srdcí, ale je jako beránek mírný, jako beránek se dává za pokrm všem, kteří hladoví po Pravdě. 
Každá z dvanácti sil se podílí na tvorbě vesmíru a bytostí jiným způsobem. Člověk, který se má stát živým Slovem, je zapálen Lvím ohněm, ale vzplane, hoří a září jako Beránek. Moc totiž přichází v pokoře, ale bezmoc a strach se halí vnějším pláštěm síly a bojechtivosti. Láska přichází neokázale. Ve vnější okázalosti světa je sobectví. Život přichází ve smrti, ale ve lpění na životě je smrt. Ano, pravý život přichází v míru spolu se smrtí. Život vnější je však ve válce proti smrti a služebníci vnějšího života, žijící z jeho radostí a odměn, nemají pravý život a neví, co činí. 
O sedmi andělích. 
Slovo je sedmi mocnými paprsky živého Ohně a člověk se podobá sedmiramennému svícnu. Každá mocná řeka Světla je božským vědomím, Andělem. A když je svícen nalezen a vyčištěn, sedm Světel je vylito na sedm svícnů. Tak se člověk stává Bohem. Neboť nejen já, ale i vy bohové jste. 
První anděl se jmenuje Zákon. Jemu podléhá svícen zákona, který je na konci páteře. Je-li temný, poutá duši k zemi a ona je otrokem karmy. Hoří-li na něm Světlo ducha, je osvobozena od svého břemene, neboť vchází v Zákon boží, který přetéká milosrdenstvím. 
Anděl Lůna je druhým Světlem. V řecké báji byla dívka Danae, symbol lidské duše, uvězněna, aby nemohla porodit syna. Starému králi bylo totiž předurčeno, že bude zabit jejím synem. Avšak nejvyšší Bůh Zeus sestoupil k dívce jako zlatý déšť a tento déšť naplněný Ohněm ji učinil matkou. Danae, duše, má v sobě nový život, který v ní od té chvíle zraje a je předurčen zlomit vládu starého krále, ega. 
Anděl lůna má zapálit Světlo na svícnu, jehož místo v těle je tam, kde je lůno ženy, neboť také lidská duše se má stát matkou. Je-li tento svícen beze Světla, podobá se temnému hrobu a ten, kdo v něm spí, musí být vzkříšen. Hoří-li však Oheň na svícnu, duše je oplodněna Životem a vnitřní Cestou v něj uzraje. 
Třetím Světlem je Anděl Přeměnitel. Jeho svícen se jmenuje Já a v těle vychází ze solárního plexu do celého těla. Kdykoliv je malé já v ohrožení, jeho svícen pociťujete. Je to svícen ega, který se Světlem Přeměnitele mění ve skutečné Já. Bez ega není probuzení. Je nezbytným svícnem, čekajícím na Světlo proměny. 
Čtvrtým Andělem je Světlo Lásky a jeho svícnem je Srdce uprostřed hrudi. Bez Světla Srdce vůbec nepřichází Světlo k člověku. Srdce je jediný vchod, jímž vchází veškeré Světlo. Všichni Andělé vcházejí skrze Srdce. Srdce pozvedá vědomí ze sobectví k milosrdenství, z pýchy k pokoře, z nenávisti k lásce. 
Pátým Andělem je Světlo Zvěstovatele. Srdce Slovo přijímá a Zvěstovatel jej promlouvá, takže je slyšeno. Zviditelňuje je, aby bylo viděno. Ve svícnu zvěstovatele je Slovo posazeno na trůn a spatřeno jako král. Místo toho svícnu je tam, kde má člověk hlasivky, neboť i Slovo boží má své hlasivky, které jej mohou vyslovit, nejen však slovy, ale myšlenkami i činy. Skrze něj je Slovo boží dáno světu a jeho svícen se jmenuje Projevení. Temný svícen projevuje temné srdce a ego, hořící svícen je prorokem božím v každém slově lidském. Jeho Světlo je malováno na plátna, zaznívá v hudbě, je tesáno do kamene. Je zjevováno uměním stejně jako nepatrnou prací. Není však čistšího znění Slova, než znění rukou a mysli v soucitu s utrpením a v práci, která sebe zapomíná. 
Šestým Andělem je Světlonoš. Je strážcem brány smrti a znovuzrození. Komu na čele zapálí své Světlo, ten se stal duší živou, obilím čekajícím na sklizeň, zralou révou, která se má stát vínem. 
 Anděl Jednosti je sedmým Světlem vědomí a naplňuje Cestu. Je Andělem, v němž se svatbou spojuje lidské bytí s Bohem. Bůh se stává člověkem a člověk Bohem. Ten, kdo je takto proměněn, může říci: Já a můj Otec jedno jsme. Svícen Jednosti je nejvyšším tajemstvím a také jeho místo, kde se dotýká těla, je na nejvyšším místě člověka, na vrcholu hlavy. Hoří stále, a přece není spatřen. Hoří i v nejhlubší noci. Neboť Jednost nikdy nebyla zrušena, ale musí být znovu nalezena. 
Každý z andělů je mocný, neboť zjevuje sílu Boha. V člověku však, který je bezmocný, jednoho dne bude silou Beránka zapáleno všech šest svícnů a znovu obnoveno a spatřeno světlo svícnu sedmého. Bude oživeno šest sfér vědomí ve čtyřech principech božských živlů a vejdou v Jednost Boha. Ty čtyři principy jsou: Oheň, Voda, Dech a Prach. 
Čtyři živly jsou čtyři principy božské tvorby a živly pozemské o nich promlouvají, jako symboly promlouvají o nevyslovitelném. Odrážejí svými vlastnostmi hluboká tajemství čtvero podob tvořícího Boha. Každý ze šesti svícnů zjevuje Boha v těchto čtyřech principech. Každý ze svícnů je Prachem hmoty a Vodou duše utvořen, jako hliněný pohár. Dechem Milosti je pak vysoušen, neboť je v něm rozdmýcháván Oheň a tento Oheň se stane novým životem svícnu, a přece je jeho od věčnosti určeným posláním. 
 Šest svícnů je činných, sedmý svícen nic nečiní. Šest svícnů je Cesta, sedmý svícen je odpočinutí Je Jedností, v níž šest poutníků odpočine, a stanou se vědomím jediným. Ještě jeden svícen má tuto moc. Je to svícen Srdce, který, hoří-li Ohněm Lásky, dává poznat Jednost. 
Člověk může poznat tajemství 24 sil boží moci a stát se jimi, a tak vystoupit na trůn ke svému Otci. Neboť upadl do nevědomí, ale může obsáhnout Světlo Slova ve svém návratu. Andělé člověku pomáhají na této cestě. Vždyť člověk, který se stal Bohem, je požehnáním pro všechny bytosti na zemi i na nebi. 
Svícny andělů jsou nositelé vědomí nebo nevědomí člověka a svá centra mají v jeho těle. Neboť vědomí není pouze v hlavě, ale v celém těle, do něhož se vylévá z páteře. Každý temný svícen je nevědomostí. Každý svícen, který přijal Světlo, stal se obnoveným vědomím Života a radosti. 
Svícny se nezapalují jeden po druhém, v neměnném pořadí, ale Světlo proniká skrze Srdce do všech svícnů a probouzí je. V Srdci je možno nalézt vše a Světlo Lásky je králem mezi Anděly. 
Tři horní svícny jsou sférou jemnohmotnou, tři spodní udržují člověka ve sféře hrubohmotné. Skrze Srdce se však také hrubohmotné stává jemnohmotným, a tak je připravena Cesta duchu svatému. Srdce připravuje cestu Bohu, takže hluší se stávají slyšícími. 
Beránek, který je Slovo, nejprve svícny otevře, rozpečetí, neboť žádná jiná síla to učinit nemůže. Potom je Dech Milosti rozezní jako polnice a rozdmýchá v nich Oheň nového Života. Oheň spálí všechno staré a smrtelné a jakoby Andělé vylili nádoby věčného života na svícny, tak se jím svícny naplní. 
Ego neumírá náhle, ani náhle neožívá člověk božský, ale každým rozpečetěním a každou polnicí část starého člověka umírá a znovuzrozuje se. Je psáno, že Jákob spatřil ve snu žebřík, po němž andělé vystupovali a sestupovali. Ten žebřík, to je svícen sedmiramenný, páteř, nebeská klenba. Po ní se pohybují Světla božského vědomí, andělé. Jen je třeba znovu jim cestu vyčistit. Když se Jákob vzbudil, řekl: Bůh bydlí v této zemi a já jsem to nevěděl! Vždyť země je od pradávna symbolem těla. Takové překvapení také zažiješ a řekneš: Bůh přebývá uvnitř mne, v mém těle a já jsem to nevěděl! Jákob se pak smíří s Esauem, nižším, zvířecím já, neboť jsou to synové jedné Matky, jedné duše. 
Jak by mohlo sedmero svícnů a světů zcela nesouviset se sedmi čakrami? Jak by vůbec mohlo nesouviset jedno náboženství s druhým, promlouvají-li k témuž člověku, o téže Pravdě? Nebo je snad každý člověk jinak stvořen podle svého náboženství? Ne. Všichni jsou tvořeni Pravdou, zdroj je stejný, jen různá přirovnání. Každé náboženství je pouhý symbol. 
Anděl Zákona. 
Síla Zákona je základním kamenem tvorby. V něm se probouzí první volání po Cestě ke spravedlivému Bohu, v němž není temnot. Spí-li svícen Zákona, platí v něm přísné – co dáváš, to ber. Je zákonem odplaty, z kterého by nebylo vykoupení, nebýt Světla, které jej proměňuje. Člověk myslící a jednající v nevědomí by byl, následkem svých činů, nevědomými silami bez konce stíhán. Tento starý zákon je však Milostí skrze srdce zahříván a jeho ledy tají. 
Spí-li Zákon, je tvrdý, slepý a nemilosrdný. V jeho stínu spí všechny svícny. Svícen lůna, nedostává-li se mu Světla zákona oživeného Milostí, zůstává prázdným lůnem, který je hořkostí duše. Není-li v těle Matky zplozeno dítě, nemůže být ani zrozeno do Života a jeho jméno je jménem hmoty a jménem hrobu a není zapsáno v knize Života. Samo sebe nazývá – Já jsem, ale není. 
Temný Zákon posiluje Ego, neboť mu říká "Chtěj!" a tužba je řetězem, který člověka spoutá. Říká "Boj se!", neboť strach je vládnoucím žezlem zákona odplaty. 
Tomuto svícnu je však dána síla a pevnost základního kamene při stavbě chrámu i Cesty. Ze Srdce k němu zazní volání po Životě a dá mu moc přísně oddělovat temné od Světla, mrtvé od živého, pravdu od lži. Na něm, jako na základním kamenu, bude stát celý chrám. 
Anděl Lůna boží Matky. 
V lůně se probouzí život z těla i život z ducha. Každý, kdo vykročí na Cestu, podobá se těhotné ženě, připravené porodit Syna božího. Lůno je chudé, je-li prázdné, ale nosí-li v sobě nový Život, je radostným příslibem matce, duši. I když se ještě neprojevil, je počatý a roste. On je skrytým bohatstvím, věčným Životem, který je nad Zákonem. 
Nové bytí, Syn, se narodí z kolébky smrti, ale v sobě má věčnost. Anděl lůna otvírá brány všemu, co je nad Zákonem a dává příslib nesmrtelnosti. Dlouho se pokládá základní kámen Zákona, neboť je velice těžký, ale také velice pevný. Bez něho by chrám Nového Jeruzaléma, Nového člověka, nemohl být postaven. Na něm stojí svícen lůna a rozvíjí z něj vycházející život, božský nebo zvířecí. Odtud se pod tíhou zákona rodí pudy udržující vnější život. Zde je však také Světlem Milosti zrozen boží syn, který vládne všemu zvířecímu. Na prvním kamenu stojí duchovní Cesta, která je duch boží sám a která sebe staví nad Zákon. Vše nejprve musí vyjít ze smrti, aby mohlo vstoupit do Života. 
Anděl Proměny – Anděl Zrození. 
Těžká je brána přeměny, avšak komu se otevře, ten najde poklad pravého Života, neboť se znovu narodí z ducha. Znovuzrozen Slovem, stane se novou bytostí. Kde je svícen jáství temný, tam vládne snový, neskutečný život a nepravé Já. Tam se rodí slepé myšlenky a slepé činy. Tam povstává klam hříchu. Ego má rádo svět, jeho chválu a odměny. Je to mocný nepřítel, kterého může usmrtit i znovuzrodit meč ze Srdce. V tom, který byl v duchu oplodněn, začne zvolna růst druhé Já. A život, který byl počat, se také narodí. 
Kdo slyšíš hlas dítěte, posaď jej na trůn a zavrhni starého krále. Nepodlehni starému, jemuž se nechce zemřít a který ze všech sil volá po zachování tvých břemen. Ego bude žít, dokud budou žít tvá pouta. Nové Já však, i když bude užívat všech darů světa, bude světu vládnout, ale svět se mu vládnout neodváží. 
Dvousečný je meč Slova. Prvním je starý člověk rozpolcen a druhým se z něj stává člověk znovuzrozený, Syn boží. Pak dostane nové jméno, které dává duch duchu, věčný Život věčnému Životu. Je to jméno zapsané od počátku času v Jeho knize. 
Anděl Lásky. 
Když Anděl Lásky vchází do pustého Srdce, poušť se mění v zahradu. Jitřenka vchází do noci, jíž se nezdálo konce. A přece i nad Srdcem prázdným bdí Anděl Lásky a vyčkává na svoji hodinu, v níž obdaří Srdce svojí mocí. Není větší síly, než té, kterou vládne Anděl Lásky. Obnažuje člověka, aby ho oděl pláštěm královským, v němž pokoří každou sílu vnějšího světa. Kamenné zdi hradu lidské duše se rozpadají, jakoby byly z papíru, když Láska poručí. 
Dokud svícen Srdce zůstává ve spánku, sny klamou člověka. Tak jako falešná prorokyně Jezábel z Janova zjevení, pěstuje temné srdce pýchu a Lásku zaměňuje za slova a činy lichotící egu. Tak jako lstivý had promlouvá a jako had je jedovatá. Hlásá falešnou lásku a přináší nenávist. Kdo jí podléhá, nemá klidný koutek na zemi, ani pokoj duše. V člověku však nastane den, kdy prorokyně Jezábel zeslábne nemocí, která přichází z ducha. Pak zemře spolu se svými dětmi, falešnými pohnutkami srdce, které se projevují v myšlenkách i činech. Příchod jitra je nemocí temné prorokyně a mraky úsvit nezastaví. 
Anděl Zvěstovatel Slova božího. 
Slovo boží, zní-li v člověku, zní v každém jeho projevu, v myšlence i činu. Hlásá sebe sama očima i slovem, píše sebe sama, mluví sebe sama a činí sebe sama. A přece, Slovo jakoby bylo na vymření mezi lidmi a v člověku. Člověk na něho zapomněl a svícen Zvěstovatele je ztichlý v němém snu duše. Stejně jako na světě, tak i v nitru člověka však vždy zůstávají zvěstovatelé a Slovo zůstává živé. Nemůže totiž zemřít, pouze není slyšeno. 
Rozpomeň se na Slovo. Zachovej jej myslí i činem. Proměň mysl, která tě otročí v mysl, která tě pozvedá z bídy a která pozvedá svět z bolesti. 
Kdo nemluví a nejedná z vůle ega, ale z vůle Slova božího, toho šat se nepošpiní. Jeho bytí v těle je čisté jako duch, jimž se odívá. 
 Anděl Světlonoš – Anděl propasti. 
Anděl Světlonoš je také Andělem Propasti. On uzavírá nevědomé duši bránu k věčnosti a vrhá ji do propasti temnot, až na dno okovů temného zákona. Pro jeho Světlo duše bloudí nesčetnými zrozeními a smrtí. Až ve smrti poslední, která není smrtí těla, je opět zažehnuto Světlo duše věčné na čele syna. Světlonoš je šestým andělem, který naplňuje lidské bytí a uvede jej k Otci. Je andělem prvotního rozdělení a počátku temnot. Je však také andělem návratu a spásy. Neboť jeho stínem vchází nevědomost a jeho Světlem vchází vědění Života. 
Dává smrt i život. Neboť obojí má svůj čas v duši i těle. Tak jako semínko, aby mohlo vzejít, je zaseto do temné a chladné země a slunce jej zahřeje v pravý čas. V nepravém čase, kdyby nebylo skryto pláštěm země, by jej slunce spálilo. 
Tak Anděl Světlonoš, Lucifer, nechává člověka upadnout do moci klamu, jemuž je dáno jméno Satan, stejně tak však člověka svým Světlem z jeho moci osvobodí. Ve chvíli, kdy duše byla odloučena od Boha, Světlonoš jí uzavřel plamen božského Ohně a ona spí. Čas jejího spánku střeží Anděl Zákona. Od Světlonoše pochází vláda smrti a jméno Lucifer nezní člověku světlem, ale tmou. Jednou však opět přijme, co je jeho a bude zván Bohem. Nese břímě tvorby a přijme také slávu Stvoření. Uvrhl duši do Zákona, ale svícen Zákona proměněného probudí také svícen propasti, jakoby mocným hlasem volal: Vrať duši Život, protože nastal čas! 
Z bran Anděla Světlonoše vystoupí duše, syn boží, tak jako nové město Jeruzalém, jako nevěsta oděná Světlem, která ve slávě přichází ke svému ženichovi. 
Anděl Sjednocení. 
Světlo Anděla Jednosti zůstává tvorbou nedotčeno, nepodléhá dobru ani zlu tvořeného světa. Hoří stále za rouškou mlhy na svícnu sjednocení, aby až mlhu spálí den, opět mocně zazářilo nitru. 
Světlo Jednosti trvá, bez počátku a konce. Nepodléhá chladu ani horkosti světa vnějšího. Skryto nevědomím, stále hoří. Je pokladem ducha svatého uschovaným pro chvíli svatby nevěsty duše. A nevěsta zavolá: "Otevři mi! Jsem jako kov v Ohni přetavená. Zlato dávám darem svému ženichovi a on mi dá život věčný. " Duše pak přijme trůn Otce. A všichni andělé v nebi i sama země se zaradují. Celý vesmír se přiblíží Bohu spásou jediné lidské duše. Vždyť je jen jedna Cesta a jeden poutník ve všech bytostech. Dojde-li jedna bytost Míru, přiblíží mu i vesmír. 
Listy sedmi církvím. 
Má Cesta, jejíž tajemství jsem zanechal svým učedníkům, nepodléhá proměnám času. Není to cesta člověka Ježíše Nazaretského, ale Cesta Kristova, která trvá jako Slovo. Ježíš z Nazaretu bylo jméno těla, ale Kristus je jméno věčného Života. Nikdo nevchází k Otci, než skrze něho. Byla doba, kdy svět nebyl připraven rozumět tajemstvím proměny člověka, a vědění bylo utajováno. Bylo ukryto a zahaleno do symbolů, jako poklad, který se zakopává do země. Svět však tento poklad znovu nalezne. Svědectví Jana bylo psáno symboly své doby křesťanům, aby zachovali Kristovo vnitřní učení o proměně člověka a o jeho nesmrtelnosti i v čase pronásledování. 
Listy sedmi církvím vyprávějí o povaze svícnů v člověku, o sedmi centrech vědomí, na něž sestoupí sedm Světel, sedm Andělů. Svícny jsou místem tmy, nehoří-li, ale jsou určeny Světlu. Světlo je příslibem života svícnů, protože Světlo chce mít svůj chrám. A vy jste důstojným chrámem božím. 
Jan mluví k tomu, kdo se chce vydat na Cestu, o poslání svícnů i o nevědomosti, která se v nich skrývá, jako prach v temných koutech domu. Temné svícny jsou pastí nalíčenou poutníkovi. Každý svícen, čakram, je proto nutno vyčistit a oživit Ohněm ducha. Naplní-li duše tuto Cestu ve hmotném těle, promění se a promění také tělo. Tak jako řeka, když chce změnit směr, zvolna vymílá nové koryto, prodírá se přes každou překážku, i kámen dokáže přemoci. Stejně jako řeka si počíná duše vracející se k Otci. Zvolna přemáhá hmotu svého těla, až tělo dokonale promění. Vždyť proměna duše je vždy také proměnou těla. Tělo utváří duši nevědomou. 
 Duše vědomá však utváří vědomé tělo v jednotě s duchem svatým. 
List do Efezu – svícnu Zákona. 
Andělu církve v Efezu piš: Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. 
Já jsem, kdo vylévá Světlo, i ten, který má moc nad svícny. Oheň je mojí pravicí. Oheň je duch, který přichází. Mojí levicí je vědomí hmoty. Procházím se mezi svícny a čekám na svoji sklizeň. Neboť svícny jsou živé. Rodí se a dozrávají, tak jako hrozny. Jsou nevědomím i vědomím člověka. Já nad nimi bdím a nepromarním čas jejich zralosti, ale přijdu a z hroznů vylisuji a nechám vykvasit víno. Brána Zákona se otevře a přijde čas andělů Světla nového vědomí. 
Co jsem řekl o své moci, řekl jsem, abych oznámil, že vláda tvrdého zákona je omezená, že má jen svůj nepatrný čas ve věčnosti. Když je základní kámen položen a nad ním se vztyčí dům, ti, kdo v něm bydlí, na první kámen zapomenou, ale radují se ze svého obydlí. I vy budete přebývat ve Svobodě, v Zákonu novém a starý Zákon přijde v zapomnění. 
Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a shledal jsi, že jsou lháři. 
 Veliké úsilí a vytrvalost je v základním kamenu, neboť je to také kámen brusný, jehož soudem neprojde žádná špatnost. Nic, co není do hladka obroušeno, v čem je skrytá lež a sobectví nezralé duše, není vpuštěno na Cestu nad cestami. Velmi přísné síto Zákona a jeho karmy dělí ty, kdo volají "Pane, pane", ale srdcem jsou mi daleko, od těch, kdo byť by byli tiší, hlásají mé jméno. Ti první propadají soudu a zůstávají za hradbami, těm druhým otvírá brány Milost boží. 
Sítem starého Zákona propadá vše nezralé a temné, ale co je k stavbě chrámu, je ponecháno. Neboť Zákon nesnese lháře, ale sám je proměněn těmi, kdo Mne skutečně hledají. Tíha osudu se může změnit v lehkost, která tě vynese vzhůru. Vždyť nový Zákon má větší moc, než Zákon starý. Avšak první i druhý Zákon jsou silou vaší duše, proto jsou oba mocné. V čase, kdy člověk podléhá soudu karmy, není souzen krutostí Boha, ale je obětí vlastního soudu a sám k sobě přivolává utrpení. Odsuzuje a odměňuje jiné dle sobeckých náhledů, bývá lhostejný k utrpení, které se jej bezprostředně nedotýká, k cizí chudobě a nemoci. Proto jimi bývá sám zastižen. Kdo je však povznesen nad jakýkoliv soud, sebe nad něj vynáší a stane nad pouty karmy. Nesuďte a nebudete souzeni. 
Ano, karma trvá, dokud trvá ve tvém vědomí. Dokud rozlišuješ zdánlivé dobro a zdánlivé zlo očima ega, nepoznáš dobro skutečné. Nespatřuj proto dobré a zlé, ale jen zralé a nezralé obilí a probudíš v sobě Zákon milosrdenství. Tuto proměnu pohledu dokáže uskutečnit pokorné a pravdivé srdce, které projde přísným sítem starého Zákona v Zákon nový. 
Jsou však i bytosti, které zná jen Bůh, jež sestupují na zem a berou na sebe temnotu světa nebo jeho utrpení, aby pomohli k osvobození všemu stvořenému. Nejen jako svatí a jako učitelé sestupují božské bytosti, ale stávají se nepatrnými, bezvýznamnými a opovrhovanými v očích lidí. 
Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodlehl únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. 
Ve vytrvalosti brusného kamene je člověk připravován pro cestu, pod tíhou vlastních břemen. Kolo brusné se neúnavně točí, dokud je na duši nerovnost, dokud není hladká a zraňuje ostrými hranami. V těchto kolech duše trpí pro jméno Otce, neboť jej zapomněla. Trpí pro Slovo, které není slyšeno. Základní kámen je tvrdý a těžký. Vždyť kdyby nebyl, nemohl by unést velikost království božího. 
Blahoslavení jsou všichni, kdo trpěli pro mé jméno v temnotách, protože oni budou věčně žít v mém Světle. 
Úlohou noci je přinášet spánek, den přináší bdění. Přesto volám stále k proměně noci v den, k proměně Zákona ve vás. Ačkoliv i tvrdý Zákon je dobrem pro ty, kdo jsou obtíženi, neboť duši činí lehkou a vede k osvobození nesčetnými bolestmi, vy se od něj osvoboďte už nyní. Vždyť vy již nejste zcela slepí. Složte na mne své nedokonalosti, pouta a břemena. Já jsem Láska, ze které Zákon vzešel, ale zapomněl na mne v nevědomí hmoty. Proto přijdu a vysypu z chrámu nánosy prachu. Obchody ega, dobro za dobro a zlo za zlo, vyměním za mír duše. 
Zákon bude v člověku proměněn s jeho souhlasem a nebo proti jeho vůli, až se naplní čas v něm. Tak jako Saul, na cestě za pronásledováním křesťanů, bude zasažen Zákon ve vás mým Světlem. Nikdo se totiž neproměňuje vlastní vůlí, ale vůlí Slova, proti níž je každá vůle slabá. Co je v zapomnění, neprobudí se bez mého volání. Já však se procházím mezi svícny jako pastýř volající své ovce. Přicházím v Ohni ducha a pohnu svícnem z jeho místa v pravý čas, aby se otřásl a prohlédl. 
Čím je vůle lidská, proti boží? Když nastane jaro, strom vyraší novým životem, aniž by o tom rozhodl. Vždyť jen děti si chodí, kam chtějí, ale když dospějí, já je spoutám a vedu, třeba by sami nechtěli. 
Je pouze jediná síla, která má moc zákon probudit, a to je Láska, neboť také Zákon byl z Lásky zrozen. Avšak v kámen ztvrdnul, ponořen v nevědomí. Navrátí však sebe sama Lásce a jejímu milosrdenství a bude v něm zapáleno Světlo Života. 
To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitů stejně jako já. 
Nikolaité byli považováni za ty, kdo zrazují učení Kristovo. Za ty, kdo vymění jeho jméno za výhody, které nabízí svět. Nezáleží na tom, byl-li tento soud spravedlivý, neboť symbol jejich jména se netýká vnější náboženské skupiny, ale neupřímnosti srdce, která ačkoliv se může zvát různými jmény, je po staletí v člověku stejná. Myšlenky a činy neupřímné, navenek hlásající dobré, ale hledající sobecké cíle, stále přinášejí bolest na svět. Nelze využít Pravdu pro nepravdu a nepravda je neustále stíhána zákonem odplaty. Přes jeho síto neprojde falešné myšlení ani jednání. Zákon nelze obelstít tváří, protože váhy, které jsou uvnitř vás, jsou neúplatné a váží vaše Srdce. A jen Srdce lehké jako vánek pozvednou vzhůru ze Zákona odplaty k Milosrdenství. Srdce tvrdé klesá a je ponecháno smrti a tvrdému Zákonu. Každá bolest však volá duši, aby vyšla z moci klamu. 
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězil, dám jíst ze stromu Života v Božím ráji. 
Duch praví církvím nitra: Zvítězíte-li nad sebou, budete nasyceni Životem v ráji mého Srdce. Kdo zvítězí nad tíhou Zákona, zvítězí nad smrtí a jeho jméno bude nalezeno v knize Života. 
List do Smyrny – svícnu Lůna. 
Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev, ale je živ. 
Toto praví ten, v němž všechno vstává z hrobu, ten, který je první i poslední, největší stejně jako nejmenší, od nejzazší minulosti po nedohlédnutelnou budoucnost, stále týž, v trvající přítomnosti. Já jsem vítězem nad tmou svícnů, neboť i já, Ježíš, jsem byl mrtev, ale zvítězil jsem nad smrtí a vy také zvítězíte skrze mne. 
Temný svícen Lůna je hrobem Slova, naplněn Světlem je jeho kolébkou. Já jsem to Slovo, mrtvé v tomto hrobě uvnitř tebe, ale hrob bude otevřen a bude do něj vnesena pochodeň Světla, a tak spatříš, že nejsem mrtev, ale vstávám do věčnosti. 
Neboť jsou dva druhy smrti. První smrt je smrtí ducha ve hmotě. Všechno myšlení a všechny činy, které pocházejí z vědomí hmoty, patří mrtvým. Smrt ve hmotě však zraje k druhé smrti, smrti mystické, která je vzkříšením ducha v těle. To je smrt smrti, poslední smrt a zrození věčného Života. Není proto žádné opravdové smrti, ale jen tvorba a stvoření, nevědomí a vědomí Života. Život však trvá, nedotčen časem ani hmotou. 
Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat. Vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají Židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! 
Prázdný a mrtvý je temný svícen, požehnaný je však a bohatý, roste-li v něm zárodek Syna božího. Chudoba marného pachtění mrtvých pochází z toho svícnu, ale jeho skryté bohatství bude Světlem odhaleno. 
Ti, kdo se nazývají dobrými a vyvolenými, považují se symbolicky za Židy, urážejí často mé maličké, neboť nevědí, že v těchto maličkých Já sám budu počat. 
Židovský národ je symbolické jméno národa božího, národa ducha svatého. Je to národ nad národy a nad rasy a pramálo souvisí s vírou nebo vnějším zrozením v jakémkoliv lidském národu. Mnozí se považují za vyvolené, ale pohrdají vínem nezralým. Avšak z vína nejprve nezralého se stává víno k svatbě Beránkově. Nepovažujte se proto za vyvolené mezi nevědomými a vyvoleni budete. Ti, kdo jsou opravdu Židé, ne slovy, ale milostí ducha, to vědí. Kdo soudí slepé, není z nich. Kdo mne zná, ten žije ve mně. Kdo se stará o vnější nedokonalosti druhých, ale jejich vnitřní tajemství nezná, je sám nedokonalý a nespravedlivý soudce. 
Anděl Lůna oživuje hrob ve správném čase a činí z něj bohaté lůno matky, která zrodí božího syna. Ten je zpočátku téměř nevědomý, jako nenarozené dítě bezmocný a podléhající egu, ale jeho moc i krása poroste. 
Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, aby jste prošli zkouškou a budete mít soužení po deset dní. 
Podle starého učení je deset božích vlastnosti a také deset božích jmen. Člověk je přijal za své dědictví, neboť je obrazem svého Otce a co patří Otci, patří také synovi. Dokud je duše v zajetí temnot, odráží tmu, jako zrcadlo v noci. Deset božích mocí je v něm deseti podobami slabosti a temných sklonů. Tyto vlastnosti ega však člověk přemůže. Projde jimi, symbolickým desetidenním soužením a promění je v deset božských povah. 
Uvnitř tebe je množství bytostí i národů a každá bytost je tvou vlastností, některou z tvých podob dobrých nebo zlých. 
Světlo ducha bylo tvorbou spoutáno a octlo se v područí satana panujícího ve stínu hmoty. Ale na vnitřní Cestě jsou síly v člověku jako síly v nenarozeném dítěti. Dítě v matčině těle nemůže být hned silné a dospělé. Některé jeho síly se již plně projevují, jiné síly musí být ještě spoutány a uvězněny na nějaký čas, aby nepoškodily vývoj této malé bytosti. Tak také člověk na své cestě nemůže hned mít plnou moc a Světlo boží, neboť podléhá vývoji, který jej chrání. Proto je psáno, že jen někteří budou uvrženi do desetidenního vězení, to znamená, že jen některé síly boží jsou v člověku spoutány egem. Kdyby veškeré Světlo nitra spalo, nebylo by spásy. Počatý syn je z poloviny vržen do vězení a jen z poloviny je svobodným. Ten svobodný vyvede svého bratra na svobodu, Abel spasí Kaina, Jakob Ezaua. To znamená, že síly Světla, které ve tvé duši byly oživeny, vyvedou z vězení všechny ostatní síly tvého já, zajaté malým jástvím a tvoji božskou duši navrátí Jednotě. 
Neboj se toho, co máš vytrpět pro boží jméno. Bylo v tobě počato božství, které vítězí nad každou nedokonalostí. Ačkoliv bylo uvrženo do vězení, do zkoušek Cesty, projde jimi až k branám Nového Jeruzaléma. Syn ducha svatého v těle matky, to znamená božství ve tvé duši a tvém těle, bude růst silou Slova, Cesty, vůle a Lásky boží. 
Deset bezmocí, které vytváří klam hmoty, bude opět proměněno v deset mocí a jmen božích. Jejich moc vyroste z prachu k výšinám nebes. 
Buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. 
Následuj mne i pouští svého nitra a budeš z pouště vyveden. Zůstaň věrný dobru, které bylo v tobě počato a já tě z pouště vyvedu. Nech své vnější já zemřít pro mé jméno a budeš mne hoden. Já ti dám nový Život, proto se neboj smrti. Nikdo ke mně nevchází, než ten, kdo zemře a narodí se znovu z Vody a z ducha. Je to věnec vítěze nad smrtí, co zdobí hlavu Syna božího. 
Kdo má uši slyš, co duch praví církvím. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. 
 Jsou jen dvě podoby smrti. První smrt trvá v područí těla. Kdo lpí na vnějším já, je mrtev. Kdo však zemře vnějšímu já pro mé jméno, bude vzkříšen. Kdo umírá svým poutům, následuje mne na křížové cestě i do království Otce. Neboť v jeho duši i těle vzplane nový Život. Cesta ze smrti je druhou smrtí. Kdo přemůže první smrt, tomu druhá smrt neublíží. 
List do Pergama – svícnu ega. 
Andělu církve v Pergamu piš: Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. 
Slovo je dvousečným mečem a Já jsem to Slovo. Mám moc starého člověka rozpoltit a opět spojit v člověka nového. Mám moc usmrtit vnější já a znovuzrodit jej v božském bytí. 
Na svícnu Anděla Přeměnitele má svůj trůn klamné já, zahalené ve třpytivém rouchu nevědomosti. Pyšné, ale chudé já, které podléhá strachu a ze strachu touží přemáhat jiné. 
Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel jsi víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí satan. 
Tam, kde je svícen ega, je trůn satanův. Avšak je to právě vnější já, kdo vykročí na cestu z jeho moci. Ego nezná svůj původ, ale probouzí-li se v něm víra a volání Světla, nastává počátek jeho proměn. Víra je cítěním vyššího Života za hranicemi života nízkého. 
Mluvím proto pouze k egu, které má tuto víru, protože ego zcela zavřené mne neslyší. 
Pravím: "Ačkoliv tvé klamné já dosud nezemřelo a nevstalo z hrobu v Pravdě, i ve své bídě se držíš mého jména. Ten, kdo věří upřímně ve Mně, bude vyvolen pro cestu vnitřní. Nezapomenu na člověka slepého, který Mne hledá a nezapřu ho před svým Otcem. Je zván jménem mrtvým, ale je mu přislíbeno nové jméno. Svůj trůn přenechá Otci, a tak bude Otec kralovat v Synovi. 
Jméno Antipas, i když člověk toho jména byl skutečně zabit, je symbolem vnějšího člověka, který, je-li věrný Otci, umírá, aby mu učinil místo. Má jméno římské, ale bude přijat mezi Židy. Umírá pod vnějším jménem a jménem ducha je znovuzrozen. Tyto symboly užívali první židovští křesťané. 
Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balaámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, které zastávají učení Nikolaitů. Proto se obrať! Ne-li, brzo k tobě přijdu a budu s tebou bojovat mečem svých úst. 
 I když mne hledáš, podstata tvého malého já si stále žádá tmu a naslouchá hlasu světa. Učení Balaámovo je symbolickým hlasatelem pomíjivé radosti, který hlásá vnější pravdy a přehlušuje pravdy věčné. Nepravé já je snadno sváděno světem. Je sváděno mít boží pravdy na jazyku, ale sloužit pravdám světa. Pamatujte na to na své cestě. Neboť jsou dva ve vás, ale jen jeden bude vzat a druhý ponechán při mém příchodu. Je to řečeno v podobenství. 
Obrať se ke mně. Neboť přicházím a budu s tebou bojovat mečem svých úst, to je Slovem božím. 
Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many!. Dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává.  
Tomu, kdo zvítězí nad sebou samým, dám Život věčný. Ten, kdo se nesytí světem, dostane k nasycení Pravdu. Nebude živ chlebem pomíjejícím, ale pokrmem ducha. Dám mu bílý kamének, očištěné bytí, a na něm bude napsáno nové jméno. To jméno je duch, a proto jej nezná nikdo, kdo se jím neznovuzrodil. Nebude dáno k obdivu, ale jako pečeť Života. 
List do Thyatir – svícnu Srdce. 
Andělu církve v Thyatirech piš. Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářící kov. 
Andělu Srdce hlas boží praví: Já, který jsem synem božím, skrze tebe chci přijít, neboť nemám jiný vchod k člověku a světu, než Srdce. Odtud plane můj Oheň, jímž přetavuji člověka, jímž omývám jeho nohy od špíny pozemských cest. Skrze ten Oheň, jímž hledím, je přetaven tělesný člověk a stane se mnou. 
Duch, který vstoupil do hmoty, podobá se nohám kráčejícím po cestách země. Duch Otce, který je nedotčen hmotou, ačkoliv veškerou hmotu naplňuje, bdí nad člověkem, jako oči bdí nad nohami. Z těch očí plane Oheň ducha a přetaví člověka v zářivý kov. 
Nohy jsou na místě nejnižším, a přece je Otec klade na místo sobě rovné. Neboť ony jsou jeho činem. Kráčejí a proměňují, trpí v temnotách a dobývají Světlo. Jsou naplňovateli Slova. Značí tělesnou bytost, která je jedno s duchem božím. Jen musí být umyty Vodou Života a přetaveny Ohněm ducha. A tato Voda i Oheň proměny přicházejí ze Srdce. Já přicházím ze Srdce a umývám nohy světa. Láskou omývám jako Voda a Láskou spaluji jako Oheň. Kdo získá mé hořící Srdce, netápe v tmách. 
Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je stále více. 
Ze Srdce pocházejí nejen slova, ale hlavně skutky, láska i víra, služba druhým. A Srdce, které mne následuje, své skutky násobí. Nikoliv však pouze vnější skutky, ale také skutky mysli. Již pouhý stav čistého Srdce koná dobro všem bytostem. Jen v opravdovosti Srdce je vytrvalost, bez níž by poutník snadno cestu opustil. 
Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejích činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. 
Dokud Srdce není čisté a svícen je chladný, bydlí v něm svůdkyně a prorokyně lži, Jezábel. Nezná pravou lásku, ale zatemňuje duši falešnými city. Jejich druhou tváří je lhostejnost a nenávist. Avšak v čase, kdy svícen Anděla Lásky je volán na Cestu, falešnou prorokyni zastihne toto zavolání jako nemoc. Její děti, jimiž jsou klam a pokrytectví, jsou napadeny zhoubnou nemocí. Už nebudou silné ve svém projevu. Jejich nemocí a blížící se smrtí je Oheň Lásky, který v Srdci vzplane. 
Vám ostatním v Thyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovy, pravím. Nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. 
Není však mezi vámi Srdce zcela chladné. Kdo z Boha jest, v Bohu setrvává, i když o tom neví. Jako skřivánek spící v kusu ledu je ve vás pravé Srdce, mé Srdce, jehož se nedotkne klam světa, jímž nezmítá vášeň. Najdi jej a stůj při něm. Až já přijdu, ledy roztají a přenádhernou písní a tlukotem svobodných křídel se rozezní nebe tvého nitra. Těm, kdo znají čistou podstatu Srdce, pravím, ať se jí pevně drží a vytrvají. Nepotřebují nic víc konat ani víc hledat, jen se pevně držet toho, co jim bylo dáno a svůdkyně nad nimi nezvítězí. Udržujte malý plamének a až přijdu, změním jej v požár, který vám dá moc měnit svět. 
Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet – tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. 
Kdo má Srdce živé v Bohu, dokáže rozbíjet moc světa. Jako trouchnivějící dřevo se před ním rozpadají hroby. Lidé vnějšího světa se obávají Ohně ze srdce, neboť jako hliněné nádobí rozbíjí jejich ztrouchnivělá nitra i životy. Nepřináší jim mír, ale meč boje, sama se sebou. 
Není větší moci, než ta, kterou má čistota Srdce. Neboť ona má moc konat skutky boží Lásky. Já jsem ji přijal od svého Otce a i vy ji dostanete za dědictví. 
Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. 
Jitřenkou vítězí den nad nocí a mění svět podle své vůle. Kdo zvítězí nad sebou ve svém srdci, má v něm ode mne svou jitřenku. Za sebou zanechává svět mrtvých, ponořený do temnot. 
List do Sard – svícnu Zvěstovatele Slova. 
Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů božích a sedmero hvězd. 
Sedmero duchů božích má mé Slovo. Sedmero hvězd svítí v temnotách. Zář těch hvězd a znění Slova je posláním svícnu Zvěstovatele. 
Ten, k němuž přichází Slovo ze svícnu Srdce, hlásá jej svícnem Zvěstovatele. Staňte se zněním mého Slova! 
Vím o tvých skutcích. Podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a co je už na vymření! Neboť shledávám, že tvým skutkům mnoho chybí před Bohem. Rozpomeň se proto, jak jsi mé Slovo přijal a slyšel, zachovávej je a čin pokání. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj a nebudeš vědět, v kterou hodinu přijdu. 
Svícen Zvěstovatele Slova bývá živ jen podle svého jména. Nese jméno proroků, ale Slovo zapomněl. Ty, kdo mne následuješ, probuď se. Obrať svůj sluch od hlasů vnějších k hlasu, který zní v tichu. Zdá se na vymření, neboť není slyšet světem. Učiň jej slyšitelným! Vždyť tvá duše přijala Slovo a je živa ze Slova. Rozpomeň se a tvé skutky ožijí před Otcem. 
Slovo však přichází i bez pozvání. Je vzkříšením mrtvých a přichází i k těm, kdo po něm nevolají. Já jsem Slovo a mohu přijít jako zloděj nečekaně. Pak tě okradu o radosti a pravdy světa a dám ti sebe sama. 
Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat neposkvrnily. Ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni. 
 Několik osob v bílém rouchu značí podstatu Slova, která nemůže umlknout ani v nejhlubším nevědomí. Je to jiskra, kterou Dech rozhoří. Svět ji však zatím nevidí a neslyší Slovo. A přesto je svět Jedno s Bohem a i lidé světa v Bohu zůstávají. Jsou předurčeni vykonat velké skutky jeho mocí, až se rozpomenou. 
Slovo samo sebe hlásá. Ti, kdo jej slyší a nejednají podle vlastní vůle, ale podle vůle Slova, chodí světem do něho oblečeni jako do bílého roucha čistoty. 
Slovo je vůle boží. Proto kde vítězí Slovo, umlká vůle vnější. Zatímco vůle ega odměňuje, co egu lichotí a trestá, co ego utlačuje, vůle Slova je nedotčena chválou, lichotkami ani nenávistí světa. Je stálým žehnáním všemu stvořenému. 
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly. Kdo má uši slyš, co duch praví církvím. 
Kdo uvnitř zvítězí nad hlasem vlka v rouše beránčím, uslyší Slovo boží. Bude brzo mluvit Slovo i konat Slovo i myslet Slovo. Bude jím oděn jako bělostným rouchem. Jméno toho, kdo zvítězí, je zapsáno u Otce od věčnosti. A tak jako Světlo lne ke Světlu, tak Já miluji toho člověka a jeho svícen je má církev. 
Kniha života je knihou ducha svatého a v ní jsou zapsáni ti, kdo jsou z Boha. Oni padli do područí Zapomnění a od něj dostali jména pomíjivá. Pro Boha však v sobě zemřeli a v Bohu vstali z mrtvých. 
 List do Filadelfie – svícnu brány. 
Andělu církve ve Filadelfii piš:  Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův. Když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře. 
Král David je milovaným synem božím. Komu je otevřeno jeho klíčem, ten našel moudrost věčnou. Stal se potomkem z rodu Davidova, to znamená královským synem ducha svatého a jeho dědictvím je trůn Boha. 
Klíčníkem, který drží klíč Davidův, který životu otvírá a smrti uzamyká, je anděl Světlonoš a Já jsem jeho klíčem, Ohněm svatým. Komu otevře, ten bude žít, komu neotevře, ten zůstává ve spánku smrti. Z jeho brány byl vyhnán první Adam do propasti klamu, kde nese břemena tělesného bytí. V potu tváře dobývá svůj chléb a v bolesti Evy, své duše, se stále znovu rodí a umírá po věky, dokud mu nebude dáno vrátit se do ráje Srdce. 
Světlonoš uzavřel člověka v jeho hříchu, v odloučenosti od Boha, dokud nezvítězí sám nad sebou. Pak dostane opět duši živou a Život věčný. 
Anděl Světlonoš je klíčníkem, ale já jsem klíčem. Hledejte mne. Komu otevřu, tomu nikdo nezavře. Tomu, kdo mne nenalezne,kdo bude moci otevřít? Nejsem však daleko. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. 
Když svícen Světlonoše spí, jeho moc spí v něm, jako skryté tajemství klíče Davidova. Světlonoš sám však není ani původcem hříchu ani původcem spásy. Jsi to ty sám a v tobě je moc probuzení. Světlo andělů je božím Světlem ve vás a čas jejich příchodu je také ve vás. Světlonoš je služebníkem mého příchodu v nitru člověka. 
Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé Slovo a mé jméno jsi nezapřel. 
Miluji Světlo tvého svícnu, i když se dosud nerozhořelo. Rozhoříš jej však opět a s ním jeho život. Znám tě. Znám tvůj pravý původ, neboť dáváš člověku synovství boží, i když zatím je tvůj svícen ve tmě a člověk propadl klamu. Nemohu soudit svícen pro jeho tmu a nenechám ho ve smrti, ale jako klíč sebe sama podávám. Já otvírám dveře Světlu andělů, i dveře Světlonoše a nikdo je nemůže zavřít. Poutník vyjde na Cestu z propasti a můj dům mu nebude zamčen. I když ještě trvá noc, mé dveře jsou otevřeny. Sám ze sebe má člověk malou schopnost dveře najít, ale uvnitř něho, ve tvém svícnu, jsem já sám, mé Slovo je v tobě zachováno i v nejhlubších tmách. Mé jméno nemůžeš zapřít, jako žádný svícen nemůže zapřít svůj původ a jako syn nemůže zapřít jméno Otce, neboť Otec a syn mají jedno jméno. Také člověk nalezne svůj původ a stane se, kým je, synem Boha. 
Ačkoliv svícen Světlonoše je nepatrným ve své nevědomosti, já v něm zbořím starý chrám, který slouží světu a ve třech dnech jej opět postavím. Nový chrám je totiž novým tělem, novou duší a vědomím božího ducha, to jsou ty symbolické tři dny. 
Hle, dávám do tvých rukou ty, kteří jsou ze synagógy satanovy. Říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám. A poznají, že já jsem si tě zamiloval. 
Hle, do moci Světlonoše jsou vydáni všichni. Nepatrným je otevřeno, ale těm, kdo se považují za vyvolené, je uzamčeno. Neboť neslouží Bohu, jak se domnívají, ale pýše, která je synagógou satanovou. Skloní se nakonec před tvou mocí, neboť uvidí, že malým bylo dáno, co jim bylo odepřeno, a poznají, že jsem si zamiloval svícen synovství a jeho Světlo jsem dal nepatrnému člověku. Světlem toho svícnu je převaha moudrosti boží nad každou moudrostí světa, nad těmi, kdo říkají – my známe Boha, ale neznají. Žádná vnější pravda před ním neobstojí, ale padne mu k nohám, jako poražený nepřítel k nohám vítěze. 
Nevědomost je satanem světa. Patří jí často i ti, kteří se považují za vědoucí. Mluví o satanu a nevědí, že v něm přebývají. Bůh se však člověku zjevuje a dá mu Cestu, neboť je mu vložena do Srdce. 
 Protože jsi zachoval mé Slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. 
 Ačkoliv tvůj svícen ztemněl a člověk propadl propasti brány, je v tobě zachováno mé Slovo. Proto tě i já zachovám. Neboť přijde zkouška na všechno v člověku, co je z vnějšího světa a to neobstojí a bude muset zemřít. Obyvatelé země, světa vnějšího, nemohou vejít do království Srdce. Jsou dva v člověku, ale jen jeden bude vzat, ten, který není ze světa. Zachovám však člověka i svícen Světlonoše v této zkoušce, neboť člověk je ze mne a svícen Světlonoše je prostředníkem jeho vzkříšení. 
Nemluvím o smrti tělesné ani o konci světa tak, jak o ní mluví černí prorokové. Mluvím o nitru, které se musí znovuzrodit. Když jsem mluvil s učitelem ze Synagogy, řekl jsem, že kdo se znovu nenarodí, nemůže ke mně přijít, ale on mi nerozuměl. Ptal se: "Což může člověk znovu vejít do lůna své matky a narodit se znovu?" 
Kéž jsi více moudrý, abys poznal, že mluvím o znovuzrození z ducha. Zkoušce smrti podléhá všechno, co žije ze světa, každá duše, která neví, odkud přichází. Člověk první byl stvořen z prachu a v prach se obrací. Člověk poslední však není z prachu, ale z ducha věčného. 
Stále umíráte a rodíte se. Nejen mezi životy, ale v každém dni a v každé chvíli umíráte jednou podobou a rodíte se v podobě nové. Až však zemřete sami sobě, stanete se vítězi nad světem a dostanete pečeť věčnosti na čelo a pečetidlem bude živý Oheň Světlonoše. 
Přijdu brzy. Pamatuj, že jsi byl zrozen z ducha a nejsi smrtelným tělem. A tak se drž věčnosti, která ti byla dána a ne pomíjivosti, kterou sis sám vzal. Stejně pravím Andělu Světlonoše, ať se drží svého svícnu, neboť jeho Světlo bude vavřínem vítěze. 
--------------------------- 
Mluvím k Andělům, jakoby byli od tebe odděleni, ale nezapomeň, že jsou to Světla tvého vědomí, ke kterým mluvím, a učiň vše, aby se v tobě rozhořela. 
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí. 
Ten, kdo zvítězí nad sebou, stane se novou duší, živým kamenem chrámu Boha. A cokoliv pak bude činit nebo myslet, myslí a činí ve mně. Kdo zvítězí nad sebou, nikdy se ode mne neodloučí. 
Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. 
Na čelo bude člověku vepsáno jméno Boha a jméno města, v němž Bůh přebývá, to je jméno nové duše, vybělené, která je novým Jeruzalémem. Jméno vždy označuje toho, kdo jej nosí a kdo zná jméno, zná i toho, komu patří. Tak lidé uvidí Otce, který je skrytý, v synovi a království boží poznají v člověku. 
List do Laodikeje – svícnu Jednoty. 
Andělu církve v Laodikeji Piš. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření božího. 
Mým jménem je všechno učiněno. Tvořím a jsem. Jsem alfou i omegou. Jsem prachem země i duchem svatým. Jsem jednotou, z níž vyšla všechna rozmanitost. Mluvím proto ke svícnu Jednosti, v jehož tajemství je spása. 
Vím o tvých skutcích. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. 
Tajemství Jednosti, dej se poznat člověku. Odkryj svůj závoj, ať vyjdou najevo tvé činy. Neboť ty nic nečiníš, ale skrze tebe je všechno učiněno. Ty však jsi nad všemi protiklady, neboť je sám sebou slučuješ. Nejsi horký ani studený. Já, Slovo, znám tvé skutky. Jsem tvá vůle ve všem. 
Čím je svícen Jednosti, když ani nehoří, ani není chladný? Když Oheň Jednosti trvá, ale člověku je skryt? Světlo Jednosti, sestup na svícen, ať není marný. 
Světlo Sjednocení, jsi tajemstvím smíření v Otci. Horké snoubíš se studeným, dobro a zlo je tebou smířeno. V tvé Jednotě vše zůstává, vše se děje v jejím plášti, ale svět to nepoznává. 
Jednosti, tebe Slovo nemůže vyslovit, i když jsi vším, čím ono jest. Nesnese tě v ústech, neboť jsi za myslí i za každým vyjádřením. Samo však z tvých úst vychází. Vždyť vše, co je možno zjevit, zjevuje se na pozadí protikladu sebe sama. Kde má Jednost svůj protiklad, který ji zjeví? Světlo přichází tam, kde je tma. Život přichází do smrti. Tam však, kde není smrti, nezjevuje se Život, i když Životem jest. Láska se vylévá do vyprahlosti světa. Je spatřována na pozadí nenávisti. V tobě není nenávist ani vyprahlost a tvá Láska je Láskou skrytou. Přesto jsi jediným jejím pramenem. Jsi Já, které jest jen jedno. 
Kéž bych tě mohl zvěstovat světu, Jednosti, ale Slovo je Světlo ve tmě. Ty však nemáš protiklad. Jsi nevyslovitelná, i když jsi matkou veškerého poznání. Jsi Tichem, ale matkou Slova. Z Jednosti povstalo Slovo, avšak Slovo je činné, Jednost je nečinná. Slovo je Cesta, Jednost je nad Cestou. Z Jednosti nemůže být nic stvořeno, než Slovem. 
Toto tajemství máš v sobě, člověče, ale rozumět mu nechtěj. Chtěj však sám dorůst Jednosti s Otcem. 
Světlo Anděla Sjednocení, i když stále hoří, nevstupuje do chladu světa. Svůj Oheň si ponechává pro den svatební. Jeho Oheň je Ohněm trvajícím všemi věky. Nezná protikladů, neboť protiklady jsou jím sjednoceny. Ač netvoří, tvořené je v něm. Sklízí, ale neseje. Své bohatství ukrývá putujícímu a hledajícímu pro poslední chvíli, která je věčná. Anděl Jednosti mlčí, když ostatní Andělé promlouvají a pracují. A jeho Světlo míjí svícen člověka, i když je vším, čím člověk jest. 
Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všechno a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast k protření očí, abys prohlédl. 
Svícen Jednosti je bohatý. Má všechno bohatství Otce. A přece, čím je člověku, nedá-li mu poznat své skryté Světlo? Není-li jeho sjednocením s Otcem? Chudý jsi, svícne, nejsi-li Světlem duši. Jsi nahý, nejsi-li oblečen Ohněm poznání. Jsi slepý, není-li tvé Světlo zrakem duše a ona tebou nehledí na svět. 
Já, Slovo, proměňuji duši Ohněm ve zlato. Přijmi ji. Je ti zaslíbena. Otevři jí své brány, neboť se stane duší novou, zářícím zlatem. Nabízím ti duši člověka a ty jí dej, co je její. Přijde k tobě v bílém šatu, vyběleném v krvi Cesty, v krvi Beránkově. 
Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. 
Miluji svícen Sjednocení. V něm je mé království. Kéž se ti otevře, abychom v něm spolu večeřeli. Kde nehoří jasným plamenem, trvá hřích, jež není vinou, ale odloučením od Boha, zapomněním na vlastní původ. Ve hříchu je svět, nevidí-li Světlo Jednosti. Učiň tedy pokání, svícne Jednosti. To znamená symbolicky: Navrať své Světlo a Oheň člověku. Já, Slovo, vůle boží, tluču na tvé dveře ve jménu duše člověka. Ona sama se tluče zpět k tobě zdí hříchu. 
Kdo zvítězí nad hříchem, pozná Jednost živého Boha. 
Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. 
Vítězím nad tmou a usedám na trůn spolu s Otcem v království Jednosti. V každém navráceném poutníkovi jsem to opět já, kdo vchází, bratře! 
Vidění boží moci. 
Potom jsem měl vidění. Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: Pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. 
Milost otevírá dveře v hloubce nitra a zjevuje nebesa, která nelze najít na zemi a ani v oblacích, nebo ve vesmíru, ale kam přesto poutníci vcházejí, matkou milostí vedeni. Hlas boží, který zní jako polnice a který jest Slovo, promluvil k Janovi: Vejdi a Já ti odhalím vše, co se děje a co se má stát, neboť to vše je skrze Mne. 
Dveře ducha svatého se otevřely a odkryly člověku tajemství tvorby. To znamená, co se stane se sedmi svícny. Jakým tajemstvím je tvořen nový člověk z člověka zavřeného jako kniha a jak přichází království nebeské. Hle – vším prostupuje, vše se jím chvěje a všechno jím ožívá. 
Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol. A kolem trůnu duha jako smaragdová. 
Oči těla nevidí věci skryté, ale duch je vidí. Jako ohnivý drahokam, jako živé zlato, je pramen moci boží. A jeho smaragdové Světlo vystupuje do celého světa. ]e to Láska živého Srdce. Neboť trůn Boha je v Srdci a v Lásce je jeho moc. 
Také živé lidské Srdce plane jako jaspis a vně, do celého světa, září smaragdově a uzdravuje, čeho se dotkne. Plane jako lampa v temnotách a jako drahokam je vzácné. 
Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů, a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. 
Moc boží není omezena počtem, a přece některá čísla vypovídají o jejích tajemstvích. Čtyřiadvacet podob má Slovo boží, čtyřiadvacet hlásek jsou jako blesky a hřmění, jsou pohybem ohnivé síly, která rozechvívá sebe sama a tvoří. 12 se jich podobá bleskům, které přicházejí z nebe ducha a jejich moc zní zemí 12-ti silami hřmění. 24 sil Slova tvoří a plodí vše člověku pomyslitelné i nepomyslitelné. Síly Slova, trvající po všechny věky, jsou jedné podstaty. Jsou korunovány živým Ohněm a oděny bělostným rouchem prvotní čistoty. Jimi je vše tvořeno. Jsou hudbou. Prázdnota přijímá jejich tóny a je jimi oživena. Zapomnění duše a smrtelné, to znamená dosud plně nestvořené, tělo, jsou rozechvěny Slovem, které jimi proniká. A člověk se také stane zněním, sám se stane Slovem, spasitelem všeho bytí. Neboť Slovo vše tvoří, ale také vysvobozuje. 
24 podob Slova vzniká šesti Světly vědomí, které jsou uchopeny čtyřmi principy božství, čtyřma tvořícíma rukama Otce. Světlo sedmé netvoří. Je utajeno tvořenému, ale uschováno pro stvořené. A stvořen je ten, kdo vrátil svoji duši i své tělo Zdroji, z něhož vyšel. 
Bytosti nepřestaly být u Otce. Zmateny svým egem však zapomněly na sedmé Světlo Jednoty, v němž je pramen všech Světel. 
Svícny jsou Cestou, která dobývá Světlo, moc boží. Mezi svícny jsou však dva, dvě olivy, které když dozrají, dají olej nejcennější. Jsou to svícny Srdce a Sjednocení. Plamen Srdce oživuje plamen Jednosti a naopak. Jsou spojeny jako myšlenka a čin. Láska je činem skryté Jednosti a zpět k Jednosti navrací. Srdce ji zjevuje světu. Srdce je hlasem volajícím po sjednocení a Jednost je původce veškeré Lásky. Podobají se dvěma prorokům jediného Boha, kteří jsou spolu mrtvi a spolu ožívají. 
Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo sedm světel – to je sedmero duchů božích. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu čtyři živé bytosti plné očí zepředu i zezadu. První podobná Ivu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobna letícímu orlu. 
Trůn boží je středem všech bytostí a věcí. Je Zdrojem, ze kterého je vše projeveno. Z něho září sedmero světel i čtyři duchovní principy, které všechno pronikají a prohlédají. Tak jest vyzářeno Slovo, boží prozřetelnost do vesmíru. 
Blesk a hřmění, energie a zvuk, zjevují boží síly Slova. A jiskřící moře jako křišťál je bytí v Bohu. Tímto mořem u božího trůnu se má stát také duše člověka. Neboť duše je z Vody, božské matky a Oheň je duch. Když Oheň naplní Vodu, nastane mír a duše je jako Ohněm jiskřící moře. 
Otec a Matka, Voda a Oheň, jsou dualitou v Jednosti. Voda je principem mírným, i nedokonalé v sobě snáší a pozdvihuje. Oheň nesnese nedokonalost, ale spaluje ji a ničí. A přece podstatou nedokonalých je Oheň a Voda je mění v dokonalost. Jako oblázky je brousí svým proudem, korytem Cesty jim přibližuje věčnost. Je kolébkou nejprve mrtvých, i těch, kteří se ze smrti rodí do Života. 
Voda je s Ohněm spojena pulzujícím poutem Dechu. Tento Dech je Milost a Láska boží, která udržuje Jednost i ve zdánlivém rozdělení a Vodu plní Ohněm. Z Vody a Ohně je Dechem oživen Prach. Také Prach těla je z ducha božího, proto není nejmenší ze čtyř principů, ale všechny jsou si rovny. 
Prachem je tělo, zvukem a písní. Není opovrženíhodné, neboť zjevuje ducha. Z prachu a Vody jsou vytvořeny svícny a Dech na nich vznítí Oheň. Vždyť Slovo se stalo tělem, ale není jako Slovo poznáno. Říká: Otce vidět nemůžete, ale kdo mne vidí, vidí také Otce. 
Principy Oheň, Voda, Dech a Prach, znamenají na své nejhlubší úrovni to, co člověk nazývá duchem božím, duší, Milostí boží a tělem. Ohnivý duch je skryté božství, které nezjeveno spočívá v každém stvořeném těle, tak jako je Oheň skrytě přítomen ve dřevu, vzplanout však může jen, je-li dřevo dostatečně suché. Duše je zjevením ducha božího, ale je svázána s hmotou, bere na sebe chlad hmoty a tak se obléká do klamu ega. Duše božská je přesto pod tím klamem přítomna. Na venek skrze klam plodí proměnlivou duši, to je ego, jeho vlastnosti a sklony dané tělesným životem, ale uvnitř zůstává čistá. Je jako řeka, která své nečistoty nese na povrchu. 
Dech je síla spočívající jak v duchu tak i v duši a v těle. Dech je oživující síla, která oživuje tělo, která však, když se probudí na nejhlubší úrovni, probudí také duši. Je to Milost boží, která, je-li dána, pozvedá z Prachu k výšinám nebes. 
O čtyřech principech je psáno: Z Edenu vytéká řeka, aby napájela zahradu. Touto zahradou je činnost tvorby, kterou protéká řeka Světla a Eden je prvotní Jednotou. Řeka Slova oživuje vesmír jako krásnou zahradu. Od mohutnosti prostorů a hvězd, až po prostý květ. Z ní vytékají čtyři řeky. Řeka Píšon, o níž je psáno, že obtéká zemi Chavílu, v níž je zlato. Je to zlato živého Ohně, podobající se pryskyřici a karneolu. Druhou a třetí řekou jsou Gíchón a Chidekel, to jsou Voda a Dech. Čtvrtá řeka je Eufrat. Je to řeka Prachu, matka formy. 
Tyto čtyři tvůrčí podstaty všechno pronikají. Podobají se bytostem plným očí. Jsou podstatou každé věci i bytosti a každou věcí i bytostí se projevuji. Hledí ven i dovnitř, jejich oči jsou tam, kde je vidíte, i tam, kde je vidět nemůžete. 
Prach, hmota, je projevem nezjevitelného. Vypovídá o duchu tak, jako symbol zjevuje Pravdu nevyslovitelnou. Pozemské vody vypráví svými vlastnostmi a projevy o povaze božské duše, oheň o povaze Ohně nebeského. Dech těla, spjatý s tlukotem srdce, promlouvá o povaze Dechu, zdroji Života a o jeho poutu se Srdcem skrytým. Tak jsou živly projeveny ve hmotě. Jsou však projeveny také na úrovni duše, v principu Vody. Duše má svůj pálivý i hřející oheň, emoce všeho druhu, má své tiché a chladné vody, od ponoření v sebe až po smutek. Má oděv nevědomosti, Prachu hmoty a dostává se jí Dechu. 
Lev je znakem Ohně, který je počátkem tvorby, Býk je znakem země, Prachu. Býk má velkou sílu, jíž může sloužit i vzdorovat duchu. Člověk, to je Vodnář, je symbolem Dechu, neboť je živou bytostí, která dýchá a sama je učiněna Dechem. Orel je symbolem živé Vody, božské duše, která rodí duši nevědomou do svého hnízda, jímž je hmotné omezení. Předčasně hnízdo opustit, znamená nevzlétnout. Duše dospělá však povstane z pout jako letící orel. Celé nebe se jí otevře a náruč Svobody bude pro ni bezpečná. 
Všechny čtyři bytosti, jedna jako druhá, měly po šesti křídlech a plno očí hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají: Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh všemohoucí, ten který byl a který jest a který přichází. 
Každá z těch čtyř bytostí je jako boží ruka, nesoucí šest Světel tvorby a sedmé Světlo ukrývá uvnitř. Šest strun nástroje se rozezní dotekem čtyř rukou a na sedmé struně ruce odpočinou po hře. Čtyři bytosti mají po šesti křídlech, čtyři principy tvorby tvoří šesti Světly božského vědomí. Vytvářejí tak dvacet čtyři podob Slova, které rozechvívají svět. Dvanáct bytostí je světem nebes a dvanáct světem země. Pouze v Otci není ani nebe ani země, duch není oddělen od hmoty, ale jsou Jedním, královstvím božím. Každé ze šesti Světel se projevuje ve čtyřech duchovních principech. Pouze Jednost v sobě principy slučuje. 
Všechny čtyři ruce tvoří najednou. Také Prach je tvůrcem. Ačkoli je oživován, také sám sebe oživuje silou ducha, z něhož vzešel. Hmota skrývá sílu k vlastní proměně. 
Všechny čtyři bytosti mají plno očí hledících ven i dovnitř, to znamená, že jsou vnějškem i nitrem bytostí i věcí, tělem i duchem a volají: Sláva Bohu, který je počátkem i koncem, který byl, který jest a který přichází! 
Sedmkrát zapečetěnou knihu přijal Beránek. 
A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. 
V pravici boží spočívá nevědomý člověk jako zapečetěná kniha. Je úplně popsána, neboť člověk je v duchu božím již stvořen a je dokonalostí Slova. Nelze proto nenalézt Cestu, nelze být navždy ztracen. Knihu je pouze třeba otevřít a znovu objevit, co je v ní Slovem zapsáno. Sedm pečetí uzavírá člověka v nevědomosti. Budou však rozlomeny a stanou se svícny nesoucími Světlo. 
Pravice boží je příslib budoucí Cesty a jejího uskutečnění. Je také znamením duchovní podstaty všech věcí. Je božím závazkem proměny nevědomosti opět ve vědění. 
Tu jsem uviděl mocného Anděla, který vyhlásil velikým hlasem: Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečete? Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl. "Neplač, hle zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův. On otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. " 
Anděl, který sjednocuje s Otcem a jehož ústa jsou tichá, povolává Jediného, aby vykonal práci na otevření člověka. Je to Slovo, beránek boží. Neboť není moci andělů ani lidí otevřít, co je zapečetěno. Pouze ten, který prochází prachem země a je Cestou, který sestupuje do hlubin nevědomí a přináší spásu, má tu moc. Sebe dává a sebou oživuje. Je Láskou vše do sebe pojímající a jednotící s Životem. Je ohnivým Světlem Lva, v němž všechno má svůj počátek i Beránkem, v němž všechno má svou spásu. Silou Berana se Oheň ducha stává tělem, aby tělo bylo jím proměněno. Beránek je spásou všech hmotných bytostí, všeho, co je uvězněno ve hmotě. 
Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný. Měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. 
Z pramene boží moci vystupuje Slovo, Kristus, který se dává jako oběť, aby vše skrze něj vstalo z mrtvých. Má sedm rohů, kterými prolomí sedm pečetí. Sedmi proudy Světla ozařuje svět. Do všeho zavřeného vniká a sedmerem očí vším proniká. Je Slovem živým, které probouzí ze smrti. On bere člověka jako knihu do svých rukou a přijímá jej za svého. Od toho dne je člověk poutníkem, neboť byl přijat tím, který je Cesta. 
Uprostřed, v Srdci, je pramen moci čtyř bytostí, rukou boží tvorby. Odtud má dvacet čtyři starců své koruny. Tam je trůn Otce i člověka jako jeho syna a Beránka, který syna sjednocuje s Otcem. 
A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem. Každý, měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. A zpívali novou píseň: Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha. A ujmou se vlády nad zemí. 
Všechny mocnosti ducha se radují, neboť se člověku přiblížila spása. Před Beránkem se sklánějí čtyři bytosti i starci, neboť on je Slovo, spasitel světa a oni jsou v něm. Slovo každého v nevědomosti hledá a z ní vyvádí, tak jako pastýř zatoulanou ovci. 
Každý princip a každá moc tvorby má v člověku svoji loutnu, své znění a svůj podíl, který je oživován modlitbou, jako vůní páleného kadidla. Voní v něm pryskyřice, krev stromu, která je spalována Ohněm. Není to modlitba, která má plnit přání ega, ale ta, v níž jako strom sám sebe dáš ke spálení. Na oltář Srdce dej sám sebe a slova tvé modlitby ať jsou: Ne má, ale tvá vůle se staň. Skrze Beránka pak budeš vykoupen. Vždyť Beránek pálí tvou krev smrtelnou a dává ti svojí věčnou. Čím je tělo bez živé krve? Pouhou mrtvolou, byť by chodila a přemýšlela. Kdo může nesklonit svou hlavu před zázrakem spásy, kterou dává Beránek? Bezmocného činí vládcem země, vítězem nad hmotou. A všechny bytosti jsou jím z nitra vykoupeny. 
A viděl jsem jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat:  "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. " A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všechno co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jež sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!" A ty čtyři bytosti řekly: "Amen". Starci padli na kolena a klaněli se. 
Slovo sebe samo uložilo do nitra člověka jako do knihy a tak je s ním jedno. Žádná temnota jej nepohltí, protože žádná temnota neobstojí před pánem Slova a člověk je skrze něj zachráněn. 
Cesta proměňování. 
Sedm svícnů starého člověka, který je ve tmě, se podobá sedmi vyhaslým sopkám, jejichž krátery jsou plné prachu věků. Těch sedm sopek se však znovu probudí. Nejprve budou otevřeny, rozpečetěny. A otevřením se jim přiblíží všechny přísliby dané od věčnosti. Jsou to přísliby nového života, jehož příchod provází umírání a smrt člověka vnějšího. 
Je o tom psáno v Evangeliích. Učedníci se ptali na druhý příchod Ježíše z Nazaretu. A on jim řekl, jak přijde, ale oni nerozuměli. Slovo přišlo na svět jako Syn člověka, který musí zemřít na svém kříži. Syn ducha svatého však z mrtvých vstává. Nevrátí se již jako Nazaretský, do bídy světa, ale jako Kristus, který nepřichází cestami vnějšími, ale Cestou svého království, které je uvnitř. Je to cesta moci, která odsuzuje k smrti všechno temné a Život dává všemu čistému. 
Nemluvil jsem o sobě, o Ježíši Nazaretském, ale o vás a o tom, co se má s vámi stát. V nitru poznáš můj návrat. Přijdu kralovat do tvého srdce a s mým příchodem zemře všechno, co ulpívá na světě. Neboť kdo lpí na světě pomíjitelném, je příliš těžkým pro 	království boží. Až budou říkat: "Hle tam je!" Nechoďte nikam. Já totiž přijdu za vámi, ne vy za mnou. Nebudou mezi námi vzdálenosti světa ani času. A každý z vás se mne dočká. Znamením mého příchodu je smrt. Ne však bolestná, ale radostná. Nejprve se ukáže lámáním pečetí, přiblíží se Dechem, který vyčistí svícny a rozdmýchá v nich Oheň Života. A tento Oheň smrt i vzkříšení dovrší. 
Při rozpečetění dochází k první proměně svícnů vědomí. Žádný svícen však není oživován nezávisle na druhých. Svícny jsou spojeny, jakoby byly jedním. Probouzí-li se jeden, všechny se probouzí. Bude-li jeden tvrdě spát, ani ostatní se bez něho nemohou probudit. Největší moc ve spánku i bdění má svícen Srdce. Hleďte tedy probudit Srdce a všechny svícny jím ožijí. 
Sedm sopek, jejichž krátery budou otevřeny, oživí Dech Boží. Bude jimi vanout jako dutou píšťalou. Musí být proto prázdné od vší špíny, od starého myšlení i konání. Pak se budou podobat polnicím. Dech v nich rozdmýchá Oheň, který spálí všechnu skrytou špínu v zákoutích duše. A jakoby sedm andělů vylilo ze svých nádob elixír života, tak zázračně bude člověk proměněn ve svém těle. Člověk si však nemusí být vědom svého rozpečetění, ani sám sobě nepřivolá Dech boží a ani Oheň. To Beránek jej bere do svých rukou. 
Hrůzy šesti pečetí. 
Rozpečetěním se otevřou hlubiny. Z otevřených sopek se vyvalí kamení věků a uvolní místo Dechu a živoucímu plameni. Sen není život, proto skončí probuzením. 
Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď". A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby jel a dobýval. 
Lámání pečetí se neděje v pevném pořádku, a přece se člověk proměňuje od nohou a od Zákona, od toho, co je těžké, k lehčímu. Na těžké okovy je zapotřebí nejmocnějšího úderu, lehká pouta pak skoro bez námahy odpadají. 
Starý Zákon, oko za oko, drží člověka pod svým mlýnským kolem, a dokud jej nepustí, Cesta je mu uzavřena. Proto Beránek svou mocí, jež vychází ze Srdce, rozlomí první pečeť. 
Jako bílý jezdec s lukem vychází Slovo na Cestu. Oheň, který je první bytostí a u trůnu Beránkova, jej nese svou vůli a praví: Pojď! Jdi a dobývej! Neboť Slovo jde dobývat Život ze smrti. Vystřelí svůj šíp a vše, co zasáhne, získá pro sebe. Zasáhne starý Zákon a on padne a učiní místo pro příchod Zákona nového, který je rozpoznáním Světla v temnotách. 
Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla:"Pojď!" A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. 
Voda, která je matkou duše, volá Slovo: Přijď a spal duši mrtvou svým Ohněm, svým mečem ji probodni! A chladný hrob se otevře, aby ze sebe učinil mé oživené lůno. Od toho okamžiku člověk ztratí svůj klid. Tělesné se postaví proti duchu, stáří proti nenarozenému synu božímu. 
Tak jako král Herodes toužil usmrtit nemluvně, ale nemluvněti bylo dáno zvítězit, tak zvítězí Slovo nad smrtí. 
Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla:"Pojď!" A hle, kůň černý a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech! 
Třetí pečeti vládne tělesné já a Anděl proměny praví: Přijď, Slovo! A Slovo rozpečetí svícen ega, aby nenalezlo odměny na Cestě, ale hlad a strádání. Jako jezdec v černém naplní jej Slovo. Vnější člověk nedostane pokrm věčného života, neboť ten je připraven pro syna božího, který se z něj narodí. Odměnou egu bude jen pokrm života vnějšího, který se skončí. Olivy se stanou olejem, samy jej však neochutnají. Hrozny se stanou vínem, ale nepřipijí si na svatbě Beránkově, neboť jich už nebude. 
Když je svícen ega rozpečetěn, starý člověk zatouží po nesmrtelnosti v Bohu. Ona se mu však vyhne. Nepřijde k němu, ale vyčká na jeho smrt, aby se mohla dát člověku z něj zrozenému. Olej a víno jsou tou nesmrtelností. Staré já je jako nedozrálé hrozny. Z nich se má stát víno. Podobá se olivám, které budou vylisovány a stanou se olejem králů. Vnější člověk se proto nenapije vína ani nebude olejem pomazán za krále, protože až nastane čas vína a oleje, už nebude vnějšího člověka. Pečeť ega se zlomila a ono je uvnitř sebe nuceno k práci na díle božím. Tak jako Šimon z Cyreny, je zajato, a proti své vůli bere kříž boží. Kéž se neptá po odměně, kéž dozraje a samo sebe dá na stůl k hostině Beránkově. 
A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním. 
Když je rozlomena pečeť Srdce, vejde do něj jezdec, který přináší smrt. Neboť ze Srdce přichází smrt starému světu, pomíjivým radostem a starostem a vchází Radost, která nevychází z ničeho vnějšího, je tichá a je Mírem a Láskou. 
Čtyři svícny, které byly otevřeny, odrážejí svými vlastnostmi čtyři principy boží tvorby, čtyři bytosti u trůnu Beránkova a proto každému z těch čtyř svícnů vládne jeden princip, který je v něm nejvíce projeven. 
Slovo je vždy stejné, ale v každém svícnu se jeví v jiné podobě, podle toho, jaký je svícen. K prvnímu svícnu Zákona přichází v bílém světle Milosti. První svícen je ve znamení Prachu hmoty, neboť z ní je Zákon. Proto je to bytost Prachu, která volá, přijď, Beránkovi a jeho Světlu. Druhý je znamením Vody, to je duše, která se jako voda vsakuje do hmoty a s ní srůstá. Voda volá z druhého svícnu a přivolává ohnivé Slovo na své oživení. K tomuto svícnu Lůna, jemuž vládne Voda, přichází Slovo v Ohnivém rouchu. Slovo totiž vždy slučuje protiklady a jako protiklad přichází. 
Třetí svícen je znamením Ohně. Tak jako Otec se zjevuje v Ohni, tak také lidské ego je ohnivé. Svícen jáství však dosud nehoří čistým Ohněm synovství, ale spíše doutná černým kouřem, který zatemňuje pohled na svět. Neboť Voda a Prach, duše a hmota, které tvoří ego, dosud nehoří pravým Životem. Proto princip Ohně volá symbolicky Slovo: Přijď a zapal mne! A Slovo přichází v černém ke svícnu ega, neboť mu přináší strádání a smrt. 
Čtvrtý svícen, Srdce, vypovídá o Dechu božím. Dech přichází shora. Je to Milost boží a kam vstoupí, rozdmýchává Oheň. Princip Dechu volá Slovo, Beránka, aby Srdce rozpečetil. Komu se dostává Dechu vnitřního, ten bude věčně žít. On sjednocuje a Srdce usmiřuje. Dech a Srdce jsou dvě síly, jež všechno činí živým. Dech vane celým bytím a Srdce oživuje celého člověka. 
Jako jezdec na koni sinavém, přichází Slovo do Srdce, neboť přináší všechno nové a za sebou zanechává svět mrtvých. Mrtvé jsou totiž radosti světa, které živou radost postrádají. Starosti a všechno pachtění, shon, snažící se tělo věčně zachovat, tělu neprospívají a duše je v nich mrtvá. Ten však, komu Slovo odemkne Srdce, zanechá za sebou svět mrtvých, neboť smrt starého člověka přijde ze Srdce. A nový člověk bude následovat Beránka, kamkoliv půjde, tak jako ovce následují pastýře. 
Toto jsou symbolické Pravdy boží, tak jak je prožívá člověk ve vztahu k centrům svého vědomí. Je však důležité vědět, v čem je podstata symbolů. 
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. 
Země znamená fyzického člověka. Dosud princip Prachu, to je nezralé hmotné vědomí, vládlo plně nade vším jemným. Otevřením čtvrtého svícnu se však zlomila závora hmoty ke světu Otce. To jest, čtvrtý živel, Prach, byl otevřen jako skořápka okolo ptáčete. Nyní se projeví Dech milosti, Voda čisté duše a Oheň božího ducha. 
Prach a vědomí tělesné je nejvíce svázáno právě s prvními Čtyřmi svícny. Tři svícny udržují vědomí tělesného člověka, čtvrtý svícen jej pozvedá k člověku vnitřnímu. Jejich otevřením umírá nejhrubší podoba člověka a otvírá se cesta z hrobu hmoty, jež svět mrtvých nechává za sebou. 
Duše tělesná, ego, je nejtvrdší kámen, kterým je zavalena cesta. Je svázána se zákonem odplaty. Z ní pochází utrpení světa. Rozpečetěním začíná její smrt a cesta k přerodu. 
Chrám vždy patří Bohu, ale ne vždy mu slouží. Slovo, které vládne čtyřmi principy, zboří starý chrám. Morem zasáhne jeho pohnutky, hladem vášně a pouta. Jako dravé šelmy budou přepadat jeho mysl šípy Světla. Mečem bude probodeno jeho srdce a bytí rozťato na dvě poloviny. Vnější polovina bude od té chvíle hynout a vnitřní ožívat. 
Shnilé pohnutky mysli i citu musí odumřít, tak jako morem nakažené. To je ta nemoc falešné prorokyně Jezábel, která se zmocnila vlády nad srdcem. Pro ego nenastane chvíle odpočinutí ani nasycení. Za denní mzdu jen mírka pšenice. Jen tolik je totiž vnější člověk schopen zažít Boha, po němž hladoví. 
Čtvrtina tedy značí čtvrtý duchovní živel, vědomí Prachu, které je usmrceno ve své původní podobě a povstane k životu v podobě nové. Protože se to však může stát jen skrze otevřené Srdce, které je čtvrtým svícnem vědomí, je čtvrtina symbol mající dva významy. Jen skrze Srdce se probouzí hmota, skrze čtvrtý svícen se probouzí čtvrtý živel. 
Člověk je trojí podstaty. Je tělem, duší a duchem. Kde je potom místo pro jeho čtvrtou část? Čtvrtá část je Srdce, střed mezi třemi podstatami. Je to most do domu mého Otce. Nepřísluší ani tělu, ani pouze duši nebo duchu, ale je místem jejich sjednocení a přináší království Života na zem, které za sebou navždy zanechává svět mrtvých. 
Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kteří byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane, svatý a věrný vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" 
Když Beránek rozpečetí svícen Slova, Slovo bude v člověku osvobozeno a znovu zazní, tak jako hlas umlčeného proroka. Neboť Slovo je jako prorok zabito a umlčeno pod tíhou hmoty. Když je však kámen hrobu odvalen, vstává z mrtvých a znovu samo sebe hlásá. A ptá se: "Kdy už, Otče, zemře člověk světa, ten, který bydlí na zemi? Kdy ten, který odsoudil Slovo, bude Slovem odsouzen?"
Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. 
Svícen Zvěstovatele Slova bude opět probuzen a dočká se své plné moci. Ještě však nepřišel ten čas. Neboť jako byl hlas Slova zabit v člověku a nyní opět bude znít, tak celý člověk a všechny jeho vnitřní síly musí zemřít a vstát z mrtvých a připojit se ke Slovu. Vždyť nebudou-li oživeny všechny hlásky Slova, Slovo neožije. Bratři a služebníci Otce nejsou jen všechny bytosti, ale také všechny síly uvnitř člověka. Neboť zatím byla oživena jen nepatrná část Slova, zatímco většina hlásek stále spí. Bílé roucho čistoty je dáno těm hláskám, to znamená těm vnitřním silám, které rozpečetěním vstaly z mrtvých. 
Nejen však malý díl, ale celý člověk musí být oděn vůlí boží. Neboť nic není čisté a nic není živé, co není jedno s vůlí Otce. 
Bílým rouchem se hlásá mé Slovo a bude poznáno jako pravé. Kdo je jím oděn, nečiní z vlastní vůle, ale je zjevenou vůlí Otce. 
A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně zkrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstali na svém místě. 
Šestý svícen přináší smrt starému světu, všem zavedeným pořádkům, jakoby zemětřesení otřáslo zemí. Jeho rozpečetěním se otevřela cesta do světa nového, duše smrtelná se přiblížila duši nesmrtelně. 
Staré chápání Boha zemřelo člověku, jako když slunce zčerná, ale nová zář sluneční ještě nevyšla. Měsíc zkrvavěl, neboť měsíc je duše, která krvácí, aby ji mohla naplnit krev nová. Svět se jí stává křížem, ale pro svět nový čas ještě nenadešel. 
Měsíc je symbolem zákona noci, to znamená, že má v sobě zapsán zákon odplaty. To jest duše vnější, ego, jej v sobě nese se svými pouty. Nadešel čas, aby se starý zákon vylil ze svého džbánu a udělal místo zákonu novému. Jeho vyléváním se vylévá hořkost nitrem, prázdnota i dluhy osudu. Džbán musí být prázdný, aby se mohl naplnit novou vodou a novým zákonem. 
To, co bylo považováno za nebeské pravdy, padá na zem jako hvězdy z nebes. To znamená, že všechny dosavadní pravdy o Bohu byly shledány jako pravdy pozemské. Staré nebe zmizelo, jako když se zavře kniha. Člověk totiž slyšel o Bohu, myslel o Bohu a mluvil o Bohu, a přece jej neznal. Měl své jistoty jako ostrovy v moři světa, měl hodnoty, které stavěl vysoko jako hory. Nyní však jím otřáslo zemětřesení a nic nezůstalo na svém místě. 
Šestý svícen, v němž má dozrát nová duše, si dává vysokou podmínku, smrt počínající otvíráním svícnů a dovršenou Dechem a Ohněm. Každá proměna má však svůj čas, tak jako setí, vzcházení a sklizeň. Když je zaseto, práce se odmlčí, dokud nenastane čas vzcházení. Poutník je v tomto čase jako v noci a na poušti, nenalézá vody a nevidí Světlo sluneční. A tam, kde nezáří mocné slunce, ujímá se vlády měsíc. Milosrdenství mizí člověku z očí a vidí jen tvrdost zákona odplaty. 
Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a před hněvem Beránkovým!" Neboť přišel veliký den jeho hněvu. Kdo bude moci obstát?
 Ego, které je jménem těla a pokládá se za toho, kým jej vidí svět, přeje si být ukryto před Bohem proměny a zachovat staré podoby svého bytí. Kam se však může skrýt, jsou-li brány otevřeny a staré město je již v troskách? Vnitřní podoby klamného já, masky, za něž se člověk pokládá, si přejí být ukryty před Beránkem a mečem jeho Slova, který rozbijí staré formy. 
 Uvnitř člověka je klamem oděno mnoho sil a mnoho vlastností. Neznají svoji pravou podobu. Některým člověk dává plnou moc a projevení, tak jako králům, jiné považuje ze nízké a méněcenné jako otroky. Jinými zase dobývá přízeň světa, tak jako jej dobývají vojevůdci. Některé živí jako boháče, jiné v něm strádají. Tyto síly tvoří ego a chtějí v něm být zachovány ve své falešné podobě. Utíkají se proto do skal kamenného zákona, jímž povstaly k životu ve svých falešných podobách a volají k němu: Skryj nás! Zachovej nás! Avšak kámen Zákona bude Ohněm, Vodou a vanutím Dechu proměněn v Prach, jímž je od počátku a z Prachu bude postaven Jeruzalémský chrám nového člověka. 
Záchrana vyvolených. 
Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř úhlů země a bránili všem čtyřem větrům, aby žádný z nich nevál na zemi ani na moře ani na jakékoli stromoví. 
Čtyři větry jsou symbolem čtyř principů, stejně jako čtyři řeky a čtyři bytosti plné oči. Jsou to síly u trůnu Beránkova, které tvoří svět. Slovo se totiž zjevuje duchem, to je v Ohni, zjevuje se Vodou, to je duší, Dechem Milosti a také Prachem těla. 
Dech, Láska, která všechny projevy Slova sjednocuje, vane principy těla, duše, i ducha, tj. vane Vodou, Ohněm i Prachem, i sama sebou. To znamená, že je sama sobě nevyčerpatelným pramenem. Stejně jako Láska nemá příčiny. Vane tvořeným světem a také člověkem. 
Vane-li zemí, to znamená vědomím, které utváří tělo, proměňuje jej, usmrcuje a znovu křísí v nové podobě. Vane-li na stromoví, to je vědomí vyrůstající z těla, ničí jej. Za to vše pak dává pravý život. Vane-li Dech na moře, vysouší ho. Moře je podobno lidské duši, plné vln myšlenek, stavů a proměn. Dech je vysouší, usmrcuje, aby je proměněné sluncem vrátil na zem jako déšť. Dech rozdmýchává Oheň uvnitř formy a spojuje ho s Vodou, Matkou života. Neboť jen spolu s Ohněm, Voda oživuje a je v pravdě živou Vodou. Oheň vysouší moře světa, a tak se s ním snoubí a stává jedním. Stará země, to je tělo, se při tom boří jako zemětřesením. Hyne také rostlinstvo, tělesné vědomi, které z ní vyrůstá. 
Dech vane všemi směry, mezi Ohněm, Vodou i tělem. To je tvorba. Když však na čas čtyři ruce ustanou v práci, ustává pohyb a Dech Milosti nevane. Dříve než svícny budou Dechem proměněny ve znějící polnice, a tak se rozezní smrtí i novým Životem, krátký čas spánku přepadne na cestě člověka. 
Tělo nesnese náhlou proměnu, proto Slovo, ve všech svých čtyřech podobách, zastaví svoji tvorbu. 
Duch je schopen probudit náhle člověka, avšak tělo bývá slabé. Příliš prudká proměna poškozuje křehké tělo. Tělo je jako nádoba, která má přijmout vzácný, ale žhavý olej. Kdyby byl horký olej vylit do příliš chladné nádoby, praskla by a olej by se rozlil. Tělo musí být zahříváno a proměněno zvolna. Nově otevřené životní proudy musí být v člověku zachovány, a tak zachovají člověka. Otec roste v synovi. V synovi bude rozmnožena jeho moc. 
A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha a mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi a moři: "Neškoďte zemi, ani moři ani stromoví, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. 
Ten, který má klíč od smrti i Života, Anděl Světlonoš, praví k božím rukám. Odložte nástroje k usmrcení vnějšího člověka, zadržte na chvíli své válečné tažení. Neboť i ve smrtelném člověku jsou poklady věčné, které budou v Bohu zachovány. Zanechte umrtvování země, to je vědomí těla, zanechte vysoušení Vod. Neničte stromoví, které vyrůstá z Vody a kořeny prorůstá zem. Zadržte, dokud vše, co je věčné, nebude zapsáno na čele člověka. Tam je totiž zapsáno vše, co náleží synu božímu. Znamení věčnosti je pečeť živého Boha a skrze ní je v člověku zachováno, co je věčné. Ostatní sklony a vlastnosti pak budou vydány smrti. 
Anděl Světlonoš otevřel šestou bránu, aby se stala Církví boží a člověk byl označen na čele. Toto označení se mu stalo příslibem osvobození a vzkříšení. Člověk byl otevřen zlomením šesti pečetí jako kniha a dostal příslib synovství božího, které nese číslo 144000. 
Číslo 144 je číslem božích sil v člověku. Tři nuly značí trojjedinou povahu božského bytí, která se obnoví také ve znovuzrozeném synovi. Tělo, duše i duch se mají stát Jedností věčného života. 
Tvorbou boží od této chvíle bude usmrcováno vše, kromě 144 sil znějícího Slova. Od té chvíle není Světlonoš nositelem smrti, ale otvírá brány Života. 
Pak jsem slyšel počet označených. Sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele. Z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Růben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc, z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc, z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc, z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených. 
12 rodů je dvanáct podob sil, které zjevují Boha a činí místo 12ti silám nezjeveným. Jsou jako dvanáct učedníků, z nichž každý je viděn, avšak každý přináší světu jednu podobu Pravdy neviditelné. Zjevující síly přinášejí síly nezjevené. Jsou jako rub a líc. Kde je brána, tudy proudí jí odpovídající Světlo. Tvorbou se také z člověka stává město o 12ti branách, neboť se má stát obrazem božím. Světla vcházejí do člověka svými 12ti branami a uvnitř se násobí, tóny se rozmnožují v symfonii, neboť člověk jest tvorbou boží. Nevcházejí však odněkud z vnějšku, ale z hlubin utajených člověku, kde je uloženo Slovo. 
12 x 12 je číslo božské tvorby a číslo stále se šířící Jednosti. Nikoliv tříštění a dělení, ale rostoucí harmonie, celistvost zjevená bezbřehostí. Také Pravda putující světem a předávaná od srdce k srdci, má číslo 144, kde dvanáct světel je šířeno svou vlastní silou, to jest 12 krát 12. 
144 apektů božích sil je označeno na čele otevřeného člověka, i když dosud nedošly plnosti. 
Dvanáct Světel prostupuje tvořeným světem i tvořeným člověkem. Každé Světlo hlásá sebe sama, avšak nejen sama sebe, ale jako průzračné zrcadlo odráží i ostatních jedenáct tvořivých podob – neboť i v tvorbě je jednost zachována. A tak je nakonec stvořena Hudba 144mi tóny a odstíny barev. Pamatujte však, že každé číslo je symbol. Hledejte tedy, co číslo hlásá a nezůstávejte u jeho rámu. Buďte symbolickou zemí Asia, v níž přebývá sedm probuzených církví. Dvanáct sil Matky tvoří nástroj. Je to šest sil Vody a šest sil Prachu, duše spolu s tělem tvoří šest svícnů. Pouze sedmý svícen je svícnem tajemství, o němž se neříká, že je součástí nástroje ani, že je pouze Hudbou. Je to tajemství Jednosti, které je poutníku nepochopitelné. Šest sil Prachu a šest sil Vody je jako 12 nádob. Každá z nich bude naplněna dvanácti plameny a dvanácti Dechy. A tak se dvacet čtyři tónů Slova u trůnu Beránkova v proměněném člověku znásobí ve 144 sil Syna. 
Nezaměň však čísla za skutečnost, ani principy tvorby za živly hmotné. Hmota je zvána Prachem a její vody jsou Prach stejně jako její oheň. Prach však odráží nebeské živly, promlouvá o jejich slávě, o jejich povaze. Prach je svatou knihou. Nula je symbolem věčnosti a je trojnásobná, neboť se týká nejen Ohně ducha, ale také Vody duše a Prachu těla, Dechem spojených v Jednost. 
Číslo 144 000 je symbolem celku, to je číslem devět, když sečteš jednotlivé číslice. Číslo devět je nejvyšším číslem projeveného celku (protože po něm následuje číslo deset, které je podle součtu opět číslem 1). Je temné, nedokonalé a lidské, ale jen skrze toto číslo přichází Bůh, dokonalost kruhu, v čísle 10. 144 sil je dáno člověku, neboť jej činí Bohem. Jsou v člověku zasety a vyvoleny spět k Otci, jsou proto v jazyce symbolů izraelského původu. To znamená, že patří národu ducha svatého. Také jména rodů mají svůj symbolický význam, neboť každé jméno hovoří o povaze své síly. O tom však nyní pomlčím. 
------------------------------------------------------ 
Je psáno, že pět chlebů a dvě ryby nasytí ty, kdo jdou za mnou. Beránek přináší nasycení sedmi svícnů Světlem vědomí skrze Slovo. Dvě ryby mezi pěti chleby, jsou dva svícny a dvě olivy, které stojí u božího trůnu. Svícen Jednosti, nesoucí Světlo světa a svícen Srdce, který vyzdvihuje Láskou a Milostí z temnot. Oba svícny jsou proto spojeny a planou vždy spolu. Světlo Srdce totiž padá dolů a všechny bloudící v tmách vtahuje do Světla a Jednosti s Otcem. Pravé poznání Otce se neobejde bez Srdce. Dva proroci tiší hlad světa. Hlasem jednoho zaznívá hlas druhého. Spolu umírají a spolu vystupují do nebe. 
Sedm pokrmů, chlebů a ryb, nasytí člověka a naplní ještě dvanáct košů pokrmem života. Těch dvanáct plných košů je symbolem naplněné tvorby světa i člověka, v níž není hladových. Pokrm je rozdáván, neubývá však, ale přibývá. Tak je to se Světlem ducha. Ten, který sedm pokrmů v tobě rozmnoží, je tvůj vnitřní Kristus. A učiní z tebe dvanáct košů plných pokrmu pro jiné. Budeš nasycen a staneš se nasycením jiných. Dvě ryby v sobě obsáhneš, Světlo i tmu, skrze Srdce a Sjednocení. 
Pět chlebů, kromě pěti svícnů, jsou také symbolem Beránka, který je uprostřed čtyř bytostí, čtyř principů, jako pátý. Ti, kteří sní tohoto Beránka, těchto pět chlebů, budou jím a On jimi. Sníst Beránka však můžete pouze s dvěma rybami, s proměnou Srdce a uskutečněním Jednosti. Tak se stanete také chlebem živým, budete jedno s Beránkem stojícím nad čtyřmi bytostmi, to je nad tvorbou. 
Potom jsem uviděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. 
Vyvolený národ je národem ducha. Tento národ je ukryt ve všech národech i rasách a je tak početný, že člověk jej nedokáže sečíst. Jejich spasitel je Beránek, Slovo, které je v sebe obléká a nový život jako palmovou ratolest jim vkládá do rukou. Jejich zpěvem zaznívá boží vůle, která byla naplněna. Nejen však nespočetné formy bytí ve vesmírném chrámu božím, ale také nespočetné formy bytí v nitru lidském, který je též chrámem Otce, se radují ve své podstatě, neboť byly vyvoleny věčnému životu a brzy jej naleznou. 
Z nitra člověka a lidstva budou rozmnoženy boží síly, tak jako byly rozmnoženy dvě ryby a pět chlebů. Produchovněním Prachu, hmoty, se lidstvo stane jediným vyvoleným národem, tak jak tomu je od věčnosti. 
Hmota, jak ji znáte, se nestane nesmrtelnou. Bude to nová podoba, která se nejprve oživí uvnitř staré hmoty, dříve než tato bude svlečena. Jednou budou všechny bytosti žít v těchto nových tělech. 
A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu navěky věků. Amen! 
Všechna Sláva patří Slovu božímu, Beránkovi a jeho je moc, kterou zjevují andělé, i lidé, zvířata, stromy, i bytosti zcela nepatrné. Neboť synové boží zůstávají v Bohu. První proměna, otevírání svícnů, je u konce, i když sedmá pečeť ještě nebyla rozlomena. Anděl Jednosti, jako velké hodiny Cesty, v tichosti odměřuje čas setí, pálení plevele i sklizně. Sám však ani neseje, ani nesklízí. 



Sedmá pečeť a andělé s polnicemi. 
A když Beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Bohem, bylo dáno sedm polnic. 
Když byla rozlomena sedmá pečeť, duch boží zjevil věčné Ticho, z něhož povstává Slovo i Cesta. Čas Cesty (nikoliv lidsky měřený) odměřil čas otvírání, poloviční proměnu člověka, jež není mrtvý, živý však dosud také ne. 
Polovina hodiny má však ještě jiný symbolický význam. Hodina vyjadřuje kruh Cesty, která plyne a končí na svém počátku. Cesta a putování člověka je však jen zjevenou polovinou skutečnosti, zrcadlovým obrazem Otce, v němž není pohybu. Nyní nastal čas, aby člověk pohleděl na Otce, aby spatřil skrytou polovinu, jíž je obrazem. Musí poznat Ticho, z něhož povstává Slovo tvorby, to je symbolickou polovinu hodiny. 
Anděl Jednosti je vnitřní silou skrytých hodin, které odměřují čas vnitřní Cesty, nikoliv čas vnější. Vnitřní čas se naplňuje bez vůle člověka, jakoby sám od sebe, tak jako s jarem vše samo od sebe klíčí a s létem zraje. Tajemství a pramen toho času je v Otci. 
Nyní nastal čas, aby otevřené svícny naplnil Dech a proměnil je tak v polnice. Každá se rozezní svým skrytým tónem a promění člověka. Píseň polnic je písní rozhořívající Oheň ducha. Dech ho rozdmýchává, aby žár spálil vše nepravé a udělal místo nové krvi, kterou ze svých nádob vylije sedmero andělů. 
Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. 
Člověka s Bohem spojuje Dech, vanutí Lásky, je-li možno spojovat, co je Jedním. Tento Dech v každé modlitbě Srdce dýchá do jisker duše a sílí je v plameny. Andělu srdce je dáno množství vonného kadidla, to je lásky k Bohu, touhy po Pravdě a po osvobození všech bytostí z utrpení. Srdce je tou zlatou kadidelnicí, která se plní skutečnou modlitbou. Posvěceni jsou, jejichž modlitby jsou kladeny na tento oltář, neboť Ohněm vzplanou a jejich vůně vystoupí k Otci. Nejen srdce však, ale celý člověk ať se stane modlitbou, kadidlem planoucím na oltáři božím. 
A vystoupil dým z kadidla, spolu s modlitbami posvěcených, z ruky anděla před boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hromy, hřímání, blesky a zemětřesení. 
Modlitba jednoho Srdce nezní nikdy sama, ale všechna planoucí srdce zpívají s ním a v něm před boží tváří. Anděl srdce jejich Oheň vrhá na zem a proměňuje jejich mocnou silou zemi, to je člověka a všeho z Prachu stvořeného. Síla srdce plyne jak k Bohu, tak i k zemi. 
Dým je znamením Ohně a vždy ohlašuje požár. Tímto požárem a bouří ať se otřese země a veškeré hmotné bytí a přiblíží se mému domu. 
A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. 
Dech probudil Oheň a k Otci se vrací jako dým spalovaného těla. Na své cestě rozezní sedmero svícnů a promění je tak v polnice, jež ohlašují blízkost božího království. Dech rozezní sedm píšťal a ony začnou troubit každá svou píseň a ta píseň v nich posílí věčný Oheň, který nakonec vysuší všechny Vody a promění je v krev Života. 
Vnitřní světy. 
Člověk v sobě nese všechny stvořené světy a všechny formy bytí. Každý svícen přináleží některému světu, neboť světy nejsou nic jiného, než úrovně vědomí. Člověk nese ve svém těle nejen hmotu planety Země, ale také její vědomí s veškerou rozmanitostí. 
Posláním člověka je naplnit celou tuto vnitřní Zemi Světlem. Kdo rozsvítí Světlo ve světě vnitřním, stává se lampou světa vnějšího. Vždyť Světlo není nikdy dáno, aby se ukrývalo, ale aby zářilo. Spojené prsteny bytí vnějšího s vnitřním bytím jsou mocí proměňovat vnější svět z nitra člověka. Matka Prachu dává podobu všem bytostem a Matka Voda jim dává duši. Z Vody a zemského Prachu vyrůstají rostliny. Rostlinami se živí zvířata a zvířata i rostliny živí člověka. Podobné je to s lidským vědomím, v němž mají své místo vědomí rostlinné i živočišné, stejně jako vědomí božské a vědomí hmoty. Člověk má být článkem kruhu, spojujícím hmotné s božským. 
Jednost je tvorbou zdánlivě rozdělena na božské vědomí a vědomí Prachu. Z Prachu hmoty a z Vody duše je stvořena první úroveň vědomí, vědomí rostlinné. Rostliny jsou prvotním dárcem tělesného života dalším formám bytí a tím také vědomí. Vyrůstají ze země, to znamená, že jsou vědomím plně závislým na těle. 
Vědomí rostlin živí vědomí živočišné, dravé, a tělesný život hájící vědomí. Vědomí rostlinné a živočišné jsou pak živiteli vědomí tělesného člověka. Nejen chlebem země je však živ člověk, ale také chlebem ducha, který je jako Oheň a napájí a pročišťuje Vody duše. Říká se: Jsi tím, co jíš. Kdo jí Boha, Bohem jest. 
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Božské vědomí proudí ve dvou směrech svojí tvorbou. Proudí a vzlíná vědomím Prachu a proudí přímo jako Oheň ducha. Cesta z podstaty Prachu hmoty je pomalá. Cesta Ohně je rychlá. 
Člověk je ve středu obou proudů. Jeho pokrm je zdola i shora. Bůh sám je však celým kruhem bytí a jeho podstatou. Vše je proto od něho stejně vzdálené, nic není malé a nic velké. 
Lidské ego se blíží egu zvířecímu, andělskému nebo božskému, podle vědomí, v němž spočívá. Člověku, jako božímu Synovi, je dána moc obsáhnout sedm vědomí v Jednosti a učinit je božstvím. To je Nový Jeruzalém, v němž lev ega nalézá Mír spolu s Beránkem. 
Mocným stavitelem tohoto města je Srdce. Srdce pozvedá vědomí všech úrovní zpět k Jednosti Otce, jež je sice Otcem zván, je však neméně Matkou. Jsou ve vás lidé zvířecí i lidští andělé. 
První svícen obývá vědomí Prachu, Vody duše a z nich vědomí rostlin. Odtud se pozvedá Oheň. Zde je duše zasazena do země, aby rostla. Úroveň rostlinná je v člověku základní pouto k tělesnému životu a vůle jej zachovat. Rostliny, které vyrůstají z Vody a Prachu, jsou vědomím člověka, který vyrůstá ze zákona a pevně se drží země. Avšak země je zahřívána Ohněm slunce a jeho vůle je v ní. První vědomí je vědomím formy, tedy těla. 
Druhé vědomí vyrůstá z prvního a náleží mu druhý svícen. Je vědomím živočišným, které hájí tělesný život svými pudy a sháněním potravy. Člověk jej potřebuje, protože z něho roste. Silou rozumu a lásky jej pozvedá v ego lidské. Později však je promění v božství. Druhá úroveň vědomí patří stejně jako první vládě Vody a Prachu a plodí duši proměnlivou. Na cestě mystické ji oživlé srdce mění v duši nesmrtelnou. 
Třetí úroveň je úrovní lidského ega, obývající třetí svícen. Zde sídlí touha ovládat jiné a vynikat nad jiné. Zde vzniká mnoho cest, ale jejich jediným cílem je sílit ego, které se blíží zvířecímu. Liší se však rozumem a mírou citu, které mu umožňují proměnu. Dechem Milosti, namísto posilování lidského já, může dojít k této proměně. Čím je Dech mocnější, tím blíže je vědomí posouváno Srdci, kde má nalézt svůj domov se mnou. Dech lidské já proměňuje z ega dravého a zvířecího k vědomí spočívajícímu v Míru. Čím je ego méně zralé a hrubé, tím větší moc nad ním má zvířecí úroveň. Avšak ten, kdo vykročil na cestu proměny a jí chleba duchovní, přijímá duchovní život. Duch, který je skrytou podstatou ega, je silou, která nezralé ego posiluje a zralé ego promění. Nižší světy ovládne vyšší vědomí, které je znovuzrodí. Bůh pak učiní všechny vnitřní úrovně a světy nebeským královstvím, kde rostliny, zvířata, andělé i člověk jsou si rovni. Kde jedni nepožírají druhé, ale žijí spolu v ráji. Tento ráj Míru musí nastat uvnitř člověka, jednoho dne však nadejde pro celý svět. 
Čtvrtá říše vědomí sídlí ve čtvrtém svícnu Srdce a otvírá duši Cestu k nesmrtelnosti. Otevřené Srdce člověka činí bytost andělskou, tak jako Srdce zavřené je zcela zmítáno egem a zvířecí podstatou. V Srdci zavřeném vládnou pozemská světla. Ze Srdce otevřeného však přichází Světlo nebes, před nímž světlo světa bledne. 
Tak jako slunce a hvězdy osvětlují cesty člověka pozemského, tak slunce duchovní osvětluje jeho Cesty ze Srdce. Hoří v něm Oheň, který ze smrtelného dělá nesmrtelné a temné osvětluje. Je mostem, který vyvádí z klamného já. Je středem nebeské klenby, spojující nižší a vyšší světy vědomí. Srdcem vchází hlas boží k člověku. 
Sídlem duchovních úst, jež dávají Slovu formu, je pátý svícen. Je to svícen tvůrce, tak jako andělé jsou tvůrci světů z moci boží vůle. Je to dar mluvit Slovo, nejen však slovy lidskými. 
Pátý svícen se podobá zrcadlu obrácenému k nebi ducha a odrážejícímu Slovo na zem. Je li však pátý svícen temný, odráží temnoty ega. 
Šestý svícen, je-li oživen, je vědomím Synovství. Hleďte jej probudit a vaše mysl vyjde z bludiště pomíjejícího rozumu k moudrosti. Ten, kdo obdržel Světlo na své čelo, získal pečeť živého Boha, novou duši a nové jméno, které je zapsáno v knize věčného života. Kdo dostal Světlo Otce, je boží Syn. 
Vědomí sedmé je brána do Jednosti, která náleží Otci a je dědictvím synů. Oživíš-li pokrmem ducha všechny své světy, všech sedmero vědomí, budeš v Bohu. Nejen však vědomí sedmé, ale všech sedm vědomí ve vědomí jediném, osmém, chcete-li, neboť' nepřísluší žádnému ze svícnů, ale Jednosti. 
Hleďte na vnitřní světy takto. Co je vně, je zajisté i uvnitř. Vše vnější je vyjádřením vnitřního, tak jako symboly vyjadřují Pravdu nevyjádřitelnou. Je-li Prach, je ve vás. Je-li Bůh, je rovněž ve vás. 
Mějte na paměti, že pojmenování úrovní vědomí v člověku jsou jen lidské pojmy. Jsou vyjádřením toho, co nelze uchopit, v učení starém tisíce let. Hledejte vždy skryté, spíše, než abyste se drželi hranic. Na veškerá lidská slova se dívejte jako na symboly. Použijte jich jako hvězdného dalekohledu. Dívejte se skrze ně do vesmíru a spatříte velikost nebes. Budete-li se však dívat jen na zvětšovací čočky, uvidíte pouze je, nikdy však hvězdy. 
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Nyní se podívej, jak souvisí dvanáct znamení roku, jež nejsou pouhými označeními měsíců, ale vyjádřením všech dvanácti sil, tvořících projevený svět, se sedmi svícny a sedmi úrovněmi lidského vědomi. Pohleď, že teprve spojí-li se vědomí Prachu s vědomím božským, je cesta naplněna. 	
Cesta božího ducha je dvojí. Přichází a zrozuje se ve svých tvorech cestou přímou "shora" a cestou postupného vývoje "zdola". Cesta "zdola" vede skrze Vody a duši obestřenou klamem hmoty. Oheň ducha tak sestupuje do Vod ve znamení Raka, jako duše, která nekráčí vpřed, ale sestupuje do hlubin hmoty. Zrozuje tak rostlinné vědomí, závislost na hmotě. Tato úroveň také odpovídá první "zemské" čakře. 
Rostlinné vědomí pak přechází ve druhé čakře, svícnu Lůna, k vytvoření vědomí živočišného. Tato proměna nastává zvolna a není ostře vymezena jednotlivými znameními, tak jako síla jednoho znamení se zvolna přelévá v podobu znamení dalšího. 
Nejvyšší formou živočišného vědomí je lidské ego, ve vědomí Býka a Berana. 
Znamení berana je prvním znamením Ohně, které se objevuje od počátku Cesty. Je znamením nejvyšší oběti ohnivého ducha, nejhlubším místem, na které sestupuje, aby svět odtud vyvedl, tak jako Beránek obětní 
Vodnář je znamením síly ve středu svícnu sedmiramenného. V něm se naplňuje proměna srdce, započatá silou Ryb. Oheň Střelce přináší živé Slovo a Vody Štíra, neboli Orla, značí znovu vzkříšení božské duše, která v těle Panny vchází do božského vědomí a navrací se do Jednosti Ohněm Lva. 
Cesta božího ducha "shora" je sestupem Světla božího uvědomění do panensky čistého tělesného bytí. Dechem Milosti přináší toto Světlo Mír dokonalé rovnováhy ve znamení Vah a přináší rovněž Slovo Pravdy a ještě níže proměnu Srdce ve Vodnáři. 
Obě Cesty vyvěrají Ohněm Lva k projevenému světu, a proto je tento oheň zdrojem božského vědomí stejně, jako pout hmoty a ega. V Srdci obě cesty splývají a jako jediná se vlévají do Jednosti. 
Hrůzy šesti polnic. 
Zatroubil první anděl. Nastalo krupobití a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. 
Zvukem první polnice byl ohlášen počátek všech proměn. Základní kámen chrámu byl naplněn Dechem a zazněl jako polnice probouzející spící svět. 
Starý zákon byl jako kámen odvalen z hrobu a na zem, do tělesného vědomí, začal padat Oheň a krev smrti i života. Ten Oheň padal z nebe, to znamená z hlubin nitra, v nichž je duch boží skryt, v nichž přebývá a nyní ho Dech rozhořel, takže jej člověk pocítil. Je to Oheň, který přináší život novému a smrt starému. Spaluje, co poutá duši k Prachu, co ji zahaluje, a Prach se spolu s duší osvobozuje. Prach těla je proměňován v ducha božího, i když nikdy nebyl ničím jiným, než duchem. Proměna se však děje ve vědomí. Děje se v tom svícnu, který vytváří základ bytí v těle a tělesného vědomí. 
Zde se otvírají dveře, odkud tělesný člověk může vejít v království boží. Člověk je totiž tělem, duší a božským duchem. Duch je vždy čistý, neboť nevchází v klam hmoty. Je uvnitř Prachu, jím nedotčen. Duše je též čistá, avšak oblečena hmotou, neví o tom. Je tedy pouze tělo, Prach, nohy božího ducha putující po zemi, které je nutno proměnit, omýt a celé bytí bude čisté. Třetina značí tuto, ze třech podstat člověka, která je proměňována. Bude-li ona svobodná, také dvě ostatní podstaty se dají člověku poznat. 
Probudí-li se vědomí Prachu, probudí se i duše a sjednotí se v Duchu Božím.
Dech, který je Milostí boží a Srdce, které krev života rozproudí novým bytím, učiní tuto proměnu. 
Jako tělo je živo dechem a tlukotem tělesného srdce, tak také Dech milosti je spjat se Srdcem skrytým. 
Každý svícen má tři podstaty, stejně jako člověk sám. Každý svícen má složku tělesnou, je oživován duší a duch boží je jeho Světlem. Dokud však zůstává svícen pouze tělem, je beze světla a dává život pouze tělu. Pravý život dát nemůže. Také tělo však má původ ve věčnosti a je třeba jej osvobodit. Je třeba osvobodit jednu třetinu každé roviny vědomí, každého svícnu, která je zatemněna tělesností a Světlo samo svícen nalezne. 
Temná třetina činí svícen vědomím rostlinným nebo zvířecím. Skrze Srdce, v symbolické řeči skrze čtvrtinu, bude však i třetina osvobozena. Když Dech rozezněl první svícen, třetina vědomí toho svícnu byla sežehnuta. Oheň boží uvnitř Dechem sílí a spaluje staré kořeny poutající k zemi, to je rostlinstvo ve vědomí člověka. 
Zatroubil druhý anděl. A jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí. 
Druhý svícen přísluší prvotním zvířatům zrozeným z Vody, matky duše, která, jakmile vznikl tělesný život, to znamená rostlinné vědomí, zrozuje v sobě ihned zvířecí ego, vědomí živočišné. Ego je plozeno z Vod, tak jako mořští tvorové. Má původ ve věčné duši, ale neví o tom. Tělesnost sama o sobě není zlá, ale je-li přítomna v duši, duše vstupuje do hrobu a rodí omezené ego. Druhý svícen je tímto hrobem na počátku cesty. Na konci Cesty však tělesnost překonává, trhá rostlinné kořeny, pouto se zemí a zvířecí ego pozdvihuje k Srdci, k proměně. 
V druhém svícnu, kde Voda plodí duši pozemskou, rozezněla se druhá polnice. Dech rozdmýchal Oheň a Voda se proměnila Ohněm v krev živých, takže už nebude plodit mrtvé, ale živé. Mysl už se nebude zhlížet ve svém těle, v tělesných sklonech, ale bude hledět k nebesům. Vždyť je psáno, že byla zničena třetina lodí, to znamená, že mysl, plující ve vodách pomíjivosti, byla zničena. Ze třetiny se proměnilo druhé vědomí a stane se nástrojem ducha. 
Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň, padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se změnila v pelyněk a množství lidí zahynulo z těch vod, protože byly otráveny. 
 Lidské ego je zrozené z Vod a podobá se z velké části zvířecímu vědomí, které přebývá v těle, to je na zemi, ale zrozeno je z Vody, tak jako řeky a prameny. Voda je božská duše, ale spoutána se zemí, s tělem, tvoři duši vnější, ego, které je symbolicky Vodami světa. Tyto vody světa, ego, plní ohnivá Pravda jako pelyněk. Je hořká všemu lidskému. Neboť sladká je Láska boží na jazyku, hořká je však v žaludku, kde má trůn pomíjivé já. Ono bude muset být sťato, tak jako Jan, kazatel pouště, a učinit místo většímu, který přijde na jeho místo, a nebude mluvit slova pomíjivá, ale Slovo života. 
Mnoho sklonů starého člověka, symbolicky mnoho lidí světa, kteří jsou v něm, zahynulo z hořkosti, která padla na ego. Z nebes ducha přichází hořící hvězda nového vědomí na jeho trůn. 
Dech je mocný proměnitel a ze svícnu činí polnici ohlašující příchod vítěze nad světem, Beránka. S ním přichází den soudu. On bude soudit, přijímat, co je živé a usmrcovat mrtvé tak, aby všude nastolil vládu Života. Jsou totiž dva lidé uvnitř každého člověka. Člověk tohoto světa a Syn boží. Člověk světa miluje pomíjivé plody země, jako Kain. Syn boží však miluje plody věčnosti a je učiněn pastýřem Otcových ovcí jako Ábel. Na počátku Cesty byl Syn boží usmrcen synem světa. Na konci cesty se Syn boží znovuzrodí spolu se synem světa. Vždyť jsou dětmi jedné matky, to znamená, že jsou jedinou duší od počátku světa. 
Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, takže ze třetiny potemněly, A den i noc byly o třetinu temnější. 
Anděl Srdce naplnil svícen Dechem a zatroubil. Most mezi Vodami nebes a země, mezi nevědomím těla a poznáním ducha, zní silným hlasem a nikdo ho nebude moci přeslechnout. Jeho Dech sfoukne světla pozemská. Ze třetiny potemní všechno, co osvětlovalo pomíjivé cesty, neboť čtvrtého dne vzejde Světlo pravé a nalezne své místo na svícnu. Den i noc světa potemní, to jest: Co svět vydává za dobré nebo zlé, za den, či noc, je obojí temnou nevědomostí. Skutečné dobro a Světlo dne totiž nedává svět, neboť jej nezná. 
A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem: Běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili! 
Orel je symbolem Vody, božské Matky a čistoty duše. Letící orel je svobodná duše, která dosud spala na zemi, ze Srdce však vzlétá na nebesa ducha a volá: Běda všemu, co dosud obývá pomíjivý svět uvnitř člověka, neboť teď budou znít polnice světů nejvyšších a v jejich hlase vše pomíjivé hyne. Běda člověku pozemskému a sláva člověku nebeskému. Prvnímu se blíží smrt a druhému Život. 
Běda poutům a klamu až zaznějí polnice, které ještě nezazněly! 
Je psáno, že nebeská klenba leží mezi Vodami nebe a země, mezi duší tělesnou a duší božskou. V této klenbě je zasazeno semínko, které vyrůstá, a jeho větve se dotknou nebe. Klenba je v páteři člověka a je to vnitřní sila celého sedmiramenného svícnu. Její střed je v Srdci. Zde se duše osvobozuje. Srdcem vzlétá svobodný orel. Kdo vejde touto branou, vchází ke mně. 
Zatroubil pátý anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece, a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem. Byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpióni. Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi, ani žádné zeleni, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označení Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjely, nýbrž aby je po pět měsíců trýznily. Byla to trýzeň, jako když škorpión bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. 
Zatroubil pátý anděl a zapálil svícen, tak jako hvězda, která spadla z nebes na knot těla. Jí byl dán klíč od jícnu propasti. Ona vyvádí vně, co je uvnitř. Její jméno je Zvěstovatel. Je-li uvnitř sobectví, strach a nenávist, vyvádí je na oči světa. Plane-li však tělo skrytým Ohněm ducha, vydává svědectví Ohni proměny. Tak jako oheň světa vydává dým, také neviditelný Oheň Slova vydává dým, jímž se dává poznat světu. Dým je znějící Slovo, které provází smrt ega. V něm se zatmívají pozemská světla, to jsou radosti, které svět zná. Tento dým naplňuje veškeré ovzduší člověka. Je každým jeho vdechem a vše staré v něm pronásleduje. 
Propast vydala Slovo polnicí Zvěstovatele. Božské pravdy jako škorpióni pronásledují ego, dokud se neznovuzrodí vědomým synem božím, označeným Ohněm na čele. Hlas Pravdy je trýznitelem pozemského člověka po pět měsíců. To je symbol pátého svícnu, odkud je Slovo zvěstováno. Jeho hlas bude provázet poutníka spolu s hlasem ega až do konce Cesty, až do odpočinutí na svatbě Beránkově. Oba průvodci, Vám budou klást překážky. Slovo na cestách lidských a ego na cestách ducha. Ze dvou hlasů vyberte si ten pravý a poslouchejte ho. 
Není pro poutníka místo na světě, kde je možno se skrýt před Slovem které se probudilo. Hlas Slova sice neusmrcuje vnějšího člověka, ale má tu moc, že starý člověk sám si přeje zemřít pro Slovo. Čas jeho smrti však ještě nenastal a nelze jej přiblížit ani o hodinu, i když proměna se blíží svému naplnění. 
Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda. Na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvi. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měly ocasy jako škorpióni a v nichž žihadla, aby jimi trýznily lidi po pět měsíců. Nad sebou měly krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon – to znamená Hubitel. 
Jako válečná jízda je znějící Slovo, vyzbrojené proti temnotě. Už na počátku bitvy je korunováno věncem vítěze, neboť jeho vítězství je jisté. Jeho tvář je tváří člověka, protože k člověku promlouvá způsobem lidským, aby mu rozuměl. Jeho hříva je jemná jako vlasy žen, to znamená, že přichází žensky mírně, jako Beránek, avšak jeho zuby jsou zuby lva. Lev přichází na zem v Beránkovi. Ohnivé Slovo učiněno je tělem. V tom je tajemství. Oheň vše uchvacující je moc Lva, dána je však Beránkovi a skrze něj přemáhá svět. Tak jako Ježíš z Nazaretu, lev z kmene Davidova, nazván byl Beránkem dávajícím se za pokrm. A přece je vítězem, který bude jíst všechno stvořené, takže všechno bude v něm. 
Slovo přichází vyzbrojeno železnými pancíři, je nezranitelné a jeho křídla jsou hřmotná. To jest: V kom zní Slovo, nemůže jej neslyšet. Kdo slyší Slovo, nemůže s ním nevzlétnout do Svobody ducha, neboť jeho hřmot neslyší, kdo nemá také jeho křídla. Slovo pronásleduje mysl i cítění, dokud jsou poutané k zemi, aby vzlétly. 
Nad svícnem Zvěstovatele stojí svícen Anděla propasti. Nad svícnem pátým je svícen šestý, jehož jméno je také Světlonoš, nebo Abaddon, Hubitel. On dává smrt i život z ducha. Nezralé duši uzavírá bránu k životu a vrhá ji do propasti nevědomí. On ji však také oživuje a probouzí, když přijde čas. Jeho číslo je šest. Je to číslo těla, které obývá duše spící, nebo duch Života. 
Je strážcem brány. Komu ji uzavře, ten zůstává mrtev, a komu otevře, ten je živý navěky. 
První běda pominulo a hle, už jsou tu dvě další! Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: "Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu!" Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připraveni na den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidi. A jejich jízdních oddílů bylo dvě stě milionů – slyšel jsem jejich počet. 
Z prapodstaty člověka, zlatého oltáře, zazněl mocný hlas k Andělu Světlonoši: "Odemkni bránu propasti a rozvaž čtveřici božských principů spoutaných při řece Eufratu! To znamená spoutaných hmotou, protože řeka Eufrat znamená hmotný svět. Ať už nespí, ale jsou živé!" Dechem probuzen, vzal Anděl Světlonoš klíče od propasti a rozvázal čtyři principy tvorby uvězněné tělem. Vždyť rozhoří-li Dech šest svícnů, jsou živly osvobozeny. Jsou to také čtyři řeky vytékající z Edenu a řeka Eufrat je jednou z nich. Je to řeka formy, přinášející pouta Zákona. Jimi poutá sama sebe a v sobě i tři principy duchovní. Nakonec však přináší také osvobození. Touto řekou je unášen Adam do zapomnění a jí se navrací k Bohu. 
Anděl propasti nemá moc zavírat a otvírat sám od sebe, ale tuto moc má od Beránka a Otce. Pouze Anděl Sjednocení zná čas, kdy bude otevřena. Dříve, než povstala tvá duše, zná den, měsíc i hodinu, v níž ti budou otevřeny brány nesmrtelnosti. Stane se to proměnou tvé třetí podstaty – těla. To je symbolicky třetina lidí, která má být pobita. 
Svatá trojice je Otec, Syn a duch svatý – To je Pravda, Láska a Život. Tělo a duch jedno jsou v Pravdě a Lásce. Nemáš-li ducha božího, zůstáváš tělem. Synem božím však se staneš, když v tobě skrze ducha svatého přebývá Otec. Jízdních oddílů těch čtyř živlů je 200 000 000. To je symbolické číslo nepřemožitelnosti Slova ve všem stvořeném, neboť Slovo vše stvořené přesahuje a zároveň v sobě obsahuje, tak jako osm nul obsahuje v sobě sedm. Beránek, který vládne sedmi Světlům, z nichž je všechno stvořeno, obsahuje je v sobě a přesahuje je. Proto má číslo 200 000 000 osm úrovní, osm nul a proto přemáhá vše stvořené. 
Vše, co bylo stvořeno prvotním bytím Otce, číslem jedna, nese číslo dvě, znamení rozdělení a dvojího bytí – Boha a syna. Také Slovo nese vlastně číslo 2, neboť z Jednosti vychází do světa tvorby jako spasitel. 
Rozdělení pochází od Anděla Hubitele. Vědomí oddělené individuality pochází z šestého svícnu. Musí to proto být opět síla Hubitele, která přivede bytost zpět k sjednocení s Otcem. Vždyť Hubitel má také jméno Světlonoš. Principy božství jím byly spoutány a opět jím musí být propuštěny. Každý ze čtyř živlů má 50 000 000 jízdních oddílů (čtvrtina z 200 000 000). Jak snadno taková síla přemůže jediný lidský klam! To číslo znamená, že čtyři živly, které byly osvobozeny v pěti svícnech, rozpoutaly v člověku obrovskou sílu. Pět svícnů z Prachu a Vody Dechem vzplanulo. Těchto pět Světel je mocí projeveného Slova a nesmírnou válečnou mocí na tažení proti smrti. Sedm nul znamená sedm svícnů, které jím budou oživeny. Zní-li Slovo, spása je blízko. Mocí Slova je zapáleno také Světlo šesté, jako ohnivá pečeť na čele člověka. A jistě bude oživen také svícen Sjednocení. 
A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měly ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. 
Slovo je bojovník, jehož ohnivé pancíře nic neprorazí. Lev je znamením Ohně. Síla lví proto nese Slovo, jako koně nosí válečníky. Ohlašuje se dýmen a sírou. Síra je znamením páleného živočišného těla a jeho nečistot. Dým stoupající k nebi je obětí Ábelovou, jíž Otec přijímá, neboť člověk mu dává sám sebe jako oběť zápalnou. 
Tato trojí pohroma – Oheň, dým a síra jsou síly usmrcující třetinu lidí, to znamená třetí podstatu člověka. Staré tělo bude spáleno a zůstane tělo živé. 
Vražedná moc těch koňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. 
 Koně značí válečnou jízdu Slova, jejichž vražedná moc vchází k člověku hlavou, vzplane v srdci a nakonec oživí hadí sílu. První moc je v jejich tlamách, to znamená ve vyslovení Slova a jeho "snědení" myslí a Srdcem. To je začátek jeho usmrcující moci. Ta se naplní v ocasech koňů, kteří jsou jako hadi. Znamenají totiž hadí sílu Života, která všude, kam vystoupí svou hlavou, přináší smrt pomíjivému. Hlavy a ocasy znamenají také dualitu, jíž Slovo v sobě sjednocuje. Bůh a člověk, duch a tělo, jedno jsou ve Slovu božím. 
Ať se ve vás Slovo uskuteční v mysli i těle! 
A přesto se lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží. 
A přestože hadí síla je probuzena a mrtvé je již Ohněm spalováno, mnohé povahy v člověku dosud zůstávají neproměněny a klanějí se démonům světa. 
Nové povolání k proroctví. 
Tu jsem viděl dalšího mocného anděla, jak sestupuje z nebe, zahalen v oblak. Nad jeho hlavou byla duha, jeho tvář byla jako slunce, nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížečku. 
Je pouze jediný, který knihu člověka vzal do svých rukou a který ji otevřel. Nad jeho hlavou je sedmero barev duhy, avšak z něho Světlo té duhy vychází. Mocný Anděl Světla je Beránek, jeho tvář je Oheň ducha. Jeho nohy kráčejí po zemi, tak jako kráčely nohy Beránka Nazaretského. Jsou Ohněm očištěny a na hmotě stojí jako vítěz na poraženém. Ohněm hmotu proměňují a podobny sloupům nesou chrám království božího. On, Beránek, je synem Jediného a spasitelem všeho stvořeného. V jeho rukách je člověk otevřenou knihou, nic mu není skryto. 
Pravou nohou se postavil na moře, levou na pevninu a vykřikl mocným hlasem, jako když zařve lev. Na jeho výkřik odpovědělo sedmero zahřmění. Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat, ale uslyšel jsem hlas z nebe: "Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění a nic nepiš!". 
Beránek, Slovo, je pánem nad mořem, Vodou vnější, to znamená nad tělesnou a proměnlivou duší, a je pánem nad pevninou, to je nad tělem. Jedním ohnivým sloupem čistí duši, druhým proměňuje tělo. Pravá noha týká se duše, levá těla. Když na obou stojí vítězné Slovo, aby je sjednotilo a ovládlo, zazní mocně jako hlas lva. 
Dává povel sedmi Andělům, Světlům vědomí. Je jako blesk a sedmero hřmění jej provází. Sedmero pravd, které znějí v tom hřmění, nelze nikomu předat, nelze je zapsat, a tak jen ten, kdo je slyší v sobě, jim rozumí. 
Jedno je Světlo, jedno je Srdce, jeden Beránek, jedno Slovo. Vždyť můžeš-li pochopit, jsou Andělé v Beránkovi a Beránek v nich. A každý jejich hlas je odrazem Jednosti, tak jako hřměni je hlasem blesku. První je však blesk a po něm hřměni. Nelze předat hřmění tomu, koho nezasáhl blesk Beránkův. 
Potom anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, pozvedl svou pravici k nebi a přísahou při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebesa, moře a všechno, co je v nich, potvrdil, že lhůta je u konce. Ve dnech, kdy zazní polnice sedmého anděla, naplní se boží tajemství, jak je Bůh oznámil svým služebníkům prorokům. 
Z Otce, který je původcem těla i duše v něm přebývající, tak jako pevniny a moře, přichází Beránek, který čte v knize skryté uvnitř člověka a vidí v ní, že naplněni je blízko. 
Až zazní polnice Sjednocení, jaké tajemství by mohlo zůstat skryto? Lhůta je u konce. Raduj se, poutníku, přiblížilo se ti království nebeské. 
Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil: "Jdi, vezmi tu otevřenou knihu z ruky anděla, který stojí na moři i na zemi. " Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi: "Vezmi ji a sněz. V žaludku ti zhořkne, ačkoliv v tvých ústech bude sladká jako, med. " Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji. V mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel: "Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům. " 
Hlas ducha božího praví: "Abys mohl vejít ve Světlo Jednosti vezmi sám sebe a v sobě sám sebe strav. Rozlož se uvnitř jako potrava a tak sebou samým se nasytíš. Na jazyku ti bude sladká smrt pro Lásku, v žaludku, kde je trůn šelmy, ti však zhořkne. Hořká je smrt egu, a proto proti němu bojuj Slovem, silou Beránka, která ti byla dána. Bud' prorokem proti světu v sobě samém. " 
Kniha v rukách Beránka znamená rovněž knihu Pravdy, která je sladká, když se o ní mluví, uvnitř se však uskutečňuje v hořkosti ega. 
Dva svědkové k výstraze světu. 
O cestě 1. 
Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: "Vstaň, změř Boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po dvaačtyřicet měsíců. 
Kdo za mnou jde, nevolá: Pane, pane, ale ve svém Srdci mne zachovává. Kdo volá ke mně rty, toho srdce bývá daleko ode mne. Rozlišuj proto v sobě, co je jako vnější chrámový dvůr, a zanech planých řečí a toho, co se dává na odiv. Zachovej mne však v nitru, tam je můj chrám a oltář. Kdo tam se mí klaní, mne nalézá. 
Ty jsi mé svaté město a v tobě je můj chrám. Tvou duši pustoší, co je vnější. Byť bys krásně mluvil o duchu božím, ale v Srdci Slovo neměl, jsi jako pohan, který mne nezná. V sobě odděluj pšenici od koukolu, pravé od nepravého. Po vnějším chrámovém dvoře chodí, kdo Boha hledají v knihách, v různých zemích a ptají se lidí, ale svého Srdce se neptají. Čteš-li knihy, pak rozlišuj vnější od vnitřního. Ptáš-li se lidí, slyš jen to, co slyší Srdce. 
Po 42 měsíců jsi, mé svaté město, pustošeno pohany. Vždyť 42 měsíců je 3,5 roku a toto číslo patří Srdci, středu svícnu sedmiramenného. Znamená to, že každý tvůj skutek, každá tvá myšlenka i slovo jsou bez života, nejsou-li živy ze Srdce, ze středu tvého bytí. 
Číslo 42 obsahuje ještě další symboly. Především však součet jeho číslic dává číslo šest. To je číslo člověka, který dosud nepoznal Jednost. Je v tomto čísle tedy výzva dvou proroků – proroka Sjednocení i proroka Srdce. To jsou dva hlasy, které jsou hlasem jediným a spálí vše, co by je mohlo ohrozit. 
Také číslice 4 a 2 jsou symboly. Je nutno sjednotit čtyři živly a překonat dvojnost. 
A povolám své dva svědky a oblečeni v smuteční šat budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyšlehne oheň z jejich úst a sežehne jejich nepřátele. Takto zahyne každý, kdo by jim chtěl ublížit. 
Jsou v tobě dva svícny, které stojí před pánem všeho stvořeného. Je to svícen Srdce a svícen Jednosti. To jsou ti dva proroci a ty dvě olivy, které dávají olej královské moudrosti. Tajemně je jeden v druhém přítomen. Mluví-li jeden, zaznívá druhý v jeho hlasu. 
Jednost má svůj hlas v Srdci a Srdce je v Jednosti. Láska je Sjednocením světa. Tito dva proroci prorokují spolu oblečeni ve smutečních šatech po 1260 dní, to je po 3,5 roku. Znamená to, že jsi mrtev, dokud nenalezneš život ze Srdce.
Číslo 1260 3,5 * 360 = 1260. Jde o duševní rok (360 dní), který je odlišný od fyzického (365,24 dne). Ve vyšších vibracích probíhá prožívání času jinak.         Viz skutečná duchovní literatura.
 obsahuje však ještě mnohé číselné symboly. Jeden Bůh (č. 1) je zvěstován dvěma proroky (č. 2) člověku (č. 6). A dále dvanáct podob Beránkových, které tvoří svět, číslo 6 je třeba přemoci a vystoupit k Beránkovi, který je 13tý a naleznout Světlo sedmé skrze Srdce. Jsou mnohé pravdy, o nichž čísla mohou vypovídat, není však úkolem mluvit o číslech, ale hledat Pravdu. 
Ti svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště, za dnů jejich prorokování, a mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. 
Srdce a svícen Sjednocení mají plnou moc nad člověkem. Jsou-li jejich svícny temné, není deště, takže člověk žízní. Nepřichází pravda nebeská a duše božská neoživuje duši tělesnou. Jsou-li však zapáleny Světlem božím, vody mění v krev a mrtvé povolávají z hrobů. Vždyť koluje-li v těle krev, tělo žije. Proroci Srdce a Jednosti, jejichž hlasy nelze oddělit, jsou pány nad radostí i bolestí duše. 
Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí tohoto velkého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich Pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět tři a půl dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim nedopřáli klidu. 
Prorok není Slovem, ale zvěstuje Slovo. Kdyby byl Slovem, byl by Slovem nazván. Je však nazván prorokem, který je předchůdcem Slova. Proroka je možno zabít, nikoliv však jeho Slovo. Světlo nezabiješ, avšak můžeš jej uhasit na svém svícnu. Světlo pak bude dál ve skrytosti, ale ty jej neuvidíš. 
A tak, dokud se Oheň Slova neujme vlády, povolává své dva proroky před sebou. To se děje na Cestě, že nejprve poznáváš rozumem pravdy o Bohu, ale tvé ego je nechce slyšet, neboť zvěstují jeho smrt. Umlčí proto oba proroky ve svém středu, to znamená na náměstí velkého města, které slouží. Toto město je odvráceno od stvořitele, tak jako Sodoma a Egypt jsou symboly tohoto odvrácení. 
Nebude však moci tyto proroky opět umlčet, až přijde z ducha, to je z nebes, Světlo živého Ohně a vstoupí do nich a svícny tím Ohněm vstanou k životu a budou vyzdviženi na nebesa ducha božího. Nebudou už slabí, porazitelní egem, ale budou Světlem a Slovem a šelmě nadejde její konec. To se stane po 3,5 dnech, v Srdci. Do té doby jsou svícny mrtvé a všechno, co je lidské, nikoliv božské, co je pomíjivé, nikoliv věčné, hledí na jejich mrtvá těla. To jest, i když mluví o Bohu, jejich slova jsou planá. Vnější člověk žije svým sobeckým životem a boží hlas mu v tom nezabrání. Slovo můžeš mít na očích i na jazyku, je však v tobě mrtvé, dokud neožije v Srdci. Poznání lidských slov nebrání duši před světem a ona zůstává v jeho moci. Pouta povrchních radostí, tužeb a strachů, které obývají zemi, se mohou radovat, když ti, kdo proti nim mají svědčit, jsou mrtvi. To jsou ti obyvatelé země, vnější bytí, které se raduje, mlčí-li Bůh. Ale kdo urazí 3,5 roku dlouhou Cestu ze Zákona do Srdce, bude svědkem probuzení božích proroků. Vystoupí-li kdo na most Srdce, tomu se otevře království boží. To je tedy úkol a Cesta. Vymanit se z pout hmoty. Protože však také hmota je duch, musí se také ona vymanit z klamu sebe sama a proměnou se učinit Slovem, které vejde zpět do úst božích, a tak pozná, že je také Bohem a vždy jím byla. 
Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: "Vstupte sem!" A vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepřátelé na to hleděli. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a v zemětřesení zahynulo sedm tisíc lidí. Ostatních se zmocnil strach a vzdali čest Bohu na nebesích. 
Po 3,5 dnech Lazar vychází z hrobu na zavolání Beránkovo. Po 3,5 dnech je poznání Lásky a Jednosti vzkříšeno a stává se živým před Bohem. Vystupuje mostem Srdce na nebesa k Otci. V tu hodinu se vnější bytí otřásá jako zemětřesením a jeho desetina se zřítí. 
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Desetina je symbolické číslo. Desátý díl všeho stvořeného patří duchu svatému. Číslo deset vyjadřuje jednotu (1) a věčnost (0). Je to číslo uskutečňující Jednost. Číslice totiž tvoří kruh od jedné do devíti a číslem deset se vrací do svého počátku a kruh je jím uzavřen (1+0=1). Je utajeno, a přece stále přítomno v čísle jedna. Je skryto světu, tak jako duch svatý, který je v něm přece stále přítomen a všechno stvořené v sobě nese, tak jako číslo deset obsahuje všechna čísla kruhu. 
 










Tajemný, symbolicky desátý díl každého stvořeného bytí se musí navrátit tvůrci.
Číslo 10 a číslo 1 jsou si rovna v symbolické řeči. Člověk celý patří Bohu, a přece jen svým desátým dílem vystupuje k Otci a rozmlouvá s ním. Je to jako u jablka. Stopka, slupka i dužina jablka nesou jádřinec, ale pouze jádra nesou tajemství řetězce života, života jabloně v jabloních budoucích. Stejně tak člověk v sobě nese Boha a je Bůh, skrze svoji symbolicky desátou část. Tuto desátou část, která byla zastavěna vnějším světem a stala se součástí města Sodomy, je třeba osvobodit zemětřesením a celý člověk ve všech sedmi svícnech svého vědomí, bude svoboden. To je těch sedm tisíc lidí, sedm závojů vnějšího klamu. 
Desátá část, která je duchem svatým, promění celého člověka a dá mu sedm božích podob v těle, duši a duchu, v trojí podobě Věčného. Vždyť Syn boží je skrze ducha svatého jedno s Otcem. 
Druhé běda pominulo a hle, už je tu třetí. 
Sedmá polnice. 
Zatroubil sedmý anděl. A ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš. A bude kralovat na věky věků. "
Dech rozezněl sedmý svícen a bylo vidět tajemství Jednoty. Vlády nad světem, nad vnějším bytím, se ujal Beránek. 
Čtyřiadvacet starců, sedících na svých trůnech před Bohem, padlo na kolena, klaněli se Bohu a volali: Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. 
Čtyřiadvacet starců, hlásek Slova, služebníků Beránka, padlo před ním a zaznělo jeho slávou v těle poutníka. 
Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké. Abys zahubil ty, kdo hubili zemi. 
Všechny síly patřící člověku světa bojovaly s Beránkem, nyní však přišel čas, aby On je odsoudil. Mrtví jsou vydáni jeho soudu a vše, co žízní, svoji žízeň uhasí. Já zahubím ty, kdo hubili zemi, neboť přišel čas zahubit nevědomost, která hubí tělo. Vždyť tělo je Prach a prach je ze Slova a Slovo je Bůh. 
Tu se otevřel Boží chrám v nebesích, a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy. Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení a hrozné krupobití. 
Sedmý Anděl otvírá tajemství ducha, chrám v nebesích, aby byla spatřena schrána jeho smlouvy. Tou schránou je člověk sám a v ní je zapsáno, že Syn je jedno s Otcem od věčnosti. Mocně se pozvedá hadí síla a vše minulé je naplněno blesky, zemětřesením a krupobitím. 
Poražený nepřítel. 
Co je psáno ve schráně smlouvy (O původu člověka a pádu do temnot). O Cestě 2. 
Nyní ti povím, kdo je tvůj nepřítel a jak bude poražen. Neboť jsi otevřel schránu smlouvy a spatřil svůj původ, svou neporušitelnou čistotu, božskou duši. 
A ukázalo se veliké znamení na nebi: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. 
Když byla otevřena brána do domu Otcova, sedmý Anděl ukázal smlouvu Boha s člověkem, tajemství jejich Jednoty, před níž je každý nepřítel slabý. Žena, oděná sluncem a s měsícem pod nohama, je božská duše, matka všeho živého. Její koruna je z dvanácti Světel, které tvoří vesmír. Ona je královnou, oděnou Světlem a měsíc zákona si podrobuje a nad ním stojí, neboť on je její milostí poražen. 
Do jejího lůna byly vloženy bytosti a v bolestech prvního rozdělení byly zrozeny ve slabosti a nedokonalosti. Jejich božství je však uchráněno a je nedotknutelné. Duše je Marií, matkou božího syna, která putuje těhotná na sčítání lidu, protože všechny bytosti jsou skrze ní sečteny v jedno. Ona je jedno se svým synem, který je v ní jako dítě v těle matky. Je jedno i se všemi svými syny, narozenými i nenarozenými, to znamená se všemi bytostmi vědoucími i nevědomými. 
Dříve než vyšla Matka na cestu tvorby, své božství, svého dokonalého syna, zanechala v Otci, duchu božím, a přece jej stále nosí v sobě. Neboť jsou to její hlubiny, kde jsou ukryta nebesa i duch Otce. Tam je dokonalé božství člověka ukryto před světem i veškerým zlem, takže se ho žádná temnota ani rozdělení nedotknou. To je to tajemství, kterému můžeš porozumět, i když putuješ světem jako nezrozený boží syn. Tvé dokonalé synovství, tvé božství, je jistota, v níž spěješ. Neboť je u Otce, ve světě Jednosti, kam nic pozemského nedosáhne. 
Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. 
Když vystoupila Matka duše z Jednoty s Otcem, aby zrodila své syny, ukázal se drak Rozdělení, který je původcem všeho zla. Drak je záporný obraz Boha. Oheň Života se zobrazil v ohni smrti. Podle dávného učení má božství deset světů, deset přívlastků, to je ten kruh symbolického čísla deset. Jeho zrcadlením vzniká desatero neživostí a sedmero Světel se stává sedmerem temnot draka, které se usadily na sedmi svícnech. 
To je sedmero hlav tmy a na nich jsou královské koruny, neboť vládnou světu. Drak Rozdělení smetl třetí princip tvorby do područí nevědomí hmoty. Princip Prachu tak vyšel z Boha, z nebes ducha, ale Rozdělením smeten a stal se nevědomou hmotou. V mysli Otce je však také Prach dokonalý. 
Symbolicky třetí část bytí se stala tělem, to je z nebe ducha byla Rozdělením smetena na zem. Na Cestě je totiž božské bytí v trojí podobě. Svou jednou podobou zůstává u Otce. Svou druhou podobou je tělem. Třetí jeho podobou je duše, matka života tělesného i božského. V ní se oba životy mají sjednotit. 
A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy. Ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvě stě šedesát dní. 
Drak Rozdělení se postavil před Matku, aby pohltil její božství. Rozdělení však nemůže pohltit Boha, který jest vždy Jedním a má vládnout všemu stvořenému. 
Božství duše zůstává u Boha, neboť je s ním jedno. To je druhý díl každé bytosti. Duše, oddělena drakem klamu od Boha, porodila božství svého syna a to dítě bylo přeneseno do domu Otce, který je nedotknutelný a nepostižitelný. 
To je tajemství – božství člověka bylo zrozeno dříve, než sám člověk a je u Otce střeženo. Nehrozí mu nebezpečí, ani pád, ani smrt se ho nedotýká. On je vyvolen, aby vládl všemu pozemskému. To znamená, že je vyvolen vládnout národům světa. 
Duše se pak vydala na cestu vyhnanství, na cestu pouští, kde bojuje s Rozdělením a klamem draka. Drak ji však nikdy nepohltí. Duše ve vyhnanství rodí smrtelné děti, prochází mnoha tělesnými, nevědomými životy, po 1260 dní. Znamená to, že božství člověka je u Otce, ale tělesný člověk se rodí a umírá, dokud nevědomost není poražena. U Otce je tak božský syn zrozen, ale na zemi, ve hmotě, se ještě nenarodil. Až se narodí, budou božství a tělesný člověk jedním a duše vyjde ze své pouště. 
To se stane za 1260 dní. Opět slyšíš to číslo, které znamená stvořený svět, neboť 12 sil tvoří vše pomyslitelné a číslo 6 je číslem světa. Součet všech číslic je devět, to je kruh znamenající také stvořený vnější vesmír, formu, ale sečteš-li počet dnů, zjistíš, že to je 3,5 roku a číslo 3,5 je číslem středu, Srdce. To je další tajemství, že totiž uprostřed světa stvořeného, v jeho Srdci, stejně jako v srdci člověka, je brána z pouště pro duši, božskou Matku. Avšak ona zůstává přečistá a svatá i na poušti hmoty. Je smrtí pronásledována, ale nikdy jí nebude pohlcena. 
A strhla se bitva na nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. 
Světlo počalo boj s drakem Rozdělení v duchu. Světlo ducha však nesnese Rozdělení ani klam ani jakoukoliv temnotu. Neživost nemůže obstát v boji se Životem. Drak temnot nemůže setrvat tam, kde je Světlo, vstoupil proto do proměnlivosti hmoty a stal se udržovatelem jejího nevědomí a snem smrti. Pronásleduje duši člověka, neboť ve věčnosti pro něj není místo. Moc nad duší nemá, jen nad jejím vnějším pláštěm, egem a nad tělem. A proto se tělo i ego rodí, umírají a trpí, dokud nad Temnotou duše nezvítězí skrze svého syna, božského člověka. 
A slyšel jsem mocný hlas v nebi: "Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. " 
Je-li klam svržen na zem, je pouhou smrtelností hmoty a království boží nemůže zničit. V tom je vítězství ducha božího, že Rozdělení je pouze klamem vládnoucím v neproměněné hmotě. Poutníci jsou však zaslepeni tím klamem a jsou jím přemáháni, neboť klam stojí mezi nimi a Otcem, jako žalobce proti obviněnému. Přece je však tento nepřítel již poražen. Lidem bylo totiž dáno Slovo, moc Beránkova, která zvítězí a již zvítězila, i když oni o tom nevědí. Proto je psáno, že Slovo zvítězilo, protože již je skutečně všechno dokonáno, pouze klam času a tělesnosti to nezjevuje. 
Slovo vítězí smrtí nad smrtí, Rozdělení je poraženo smířením. Slovo dává Cestu a Láska je magnetem, který nedovolí ztratit žádnou ovečku, tak jako dobrý pastýř. A nezalekne-li se poutník smrti a zemře-li sám sobě, najde věčný Život. Jaká radost se otvírá těm, kdo znají toto tajemství! 
Pravíš, že jsi ještě nezemřel pro Slovo? Že neznáš Lásku, která je krví Beránkovou? Přítomností a skutečností je, co pravím já. Co praví rozum těla, je tělo a tělo je Prach v proudu řeky času. Ta řeka nezná přítomnost, o níž k tobě mluvím, ale tobě je dáno, že vystoupíš z jejích vln a najdeš, co JE. 
Běda však zemi, hmotě těla, neboť ona dosud neví, že Světlo zvítězilo. V kolobězích času nezná Pravdu věčnosti. Běda moři, to je vnější duši, egu, které hmotu obývá, neboť zapomněla na své božství a bude pronásledována ďáblem klamajícím stvoření. Tomu je však dáno málo času. Až bude usmrcen, tělo se pozná v duchu božím a duše se shledá s božstvím. Bůh nalezne Boha, kterým přesto stále je. 
Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. 
Rozdělení je jméno draka, který byl svržen do hmoty a pouze skrze ni může bojovat. A tak skrze hmotu tělesnosti pronásleduje duši, která tělo obývá. Duši jsou však dána orlí křídla, to je moc Cesty. Uprostřed pouště, kterou je sám tělesný člověk, má duše své útočiště, v němž zůstává ukryta a drak ji nezahubí. V poušti bude žít rok a dva roky a polovinu roku. Za tři a půl roku ji orlí křídla vynesou na nebe osvobození. 
Orel je symbolem Vody a Voda symbolem duše. Duše je bojovnicí, která přemůže přitažlivost země svými křídly. 3,5 roku bude obývat poušť, ze Srdce však vzlétne. 
A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. A drak se postavil na břeh moře. 
Had Rozdělení vychrlil ze svého chřtánu řeku času, která nosí smrt, duši však pohltit nemůže. Vody života se neslučují s vodami smrti, a proto smrt vešla do země, do všeho hmotného a tělesného. V těle jsou tak spolu nesmrtelnost se smrtí. Duše se stala matkou mnoha dětí, tělesných životů, které mají své zrození skrze duši a smrt skrze tělo. Je matkou vnější, proměnlivé duše, která je spjata s tělem, tak jako moře se zemí. Drak klamu pronásleduje člověka, který je symbolicky mořem a zemí a zvláště klade odpor tomu, kdo hledá svého Boha. 
Drak Rozdělení bojuje proti božím zákonům v nitru člověka a proti Slovu Kristovu, které je v něm Světlem. Postavil se totiž k moři, vodám na povrchu země, to je k egu. 
Dravé šelmy vládnou zemí 
(O pádu do temnot 2) O Cestě 3 
Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách. Na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. 
Drak se postavil těsně k Vodám, obývajícím zemi a zobrazil se v nich, tak jako mrak se zobrazuje na vodní hladině, když zakryje slunce. Vody tak projevily klam, který však není Vodami. Klam zastínil povrch Vod, vnější povrch duše a obestřel ho jako mlha a Zapomnění. Zapomnění je jméno té šelmy, která se vynořila z Vod, jejíž původ však je v drakovi. 
Drak přebývá ve hmotě a na duši vrhá svůj stín. Klame tak vnější povrch duše, ego, skrze hmotu, protože tam je duši nejblíž. Vždyť duše je spjata se hmotou těla tak jako drak, který byl do ní svržen z nebes. Zastiňuje tak duši zdáním smrti, ale smrt nemůže duši pohltit, může jí jen oklamat svým obrazem. A tak se v duši zobrazil drak Rozdělení jako šelma zvaná Zapomnění. 
Ta šelma má deset rohů s královskými korunami, neboť je záporným obrazem božího vědomí. Místo deseti božích mocí má deset slabostí. Přesto těch deset nedokonalostí nosí královské koruny, protože vládnou neproměněnému člověku. Těch deset slabostí vyrůstá ze sedmi hlav jako rohy. A těmi sedmi hlavami je sedmero temných svícnů. 
Šelma Zapomnění obchází duši tiše a nepozorovaně jako levhart. Její kroky po zemi však nejsou lehké, ale těžké a dravé jako kroky medvědí. Její tlama je lví. Lev je znamení Ohně. Oheň je však dvojí povahy. Je Oheň života a Oheň smrti. Ohněm smrti uchvacuje Zapomnění svět, jakoby lev rval kořist svými zuby. Milosrdenství v něm není. Přivlastňuje si ohnivé Slovo boží, avšak deformuje jej v oheň bez Světla, který neosvěcuje cesty, ale mate poutníky, aby je mohl strávit. Hudba se mění v disharmonii a neslučitelnost tónů. Nedává dobro, ale utrpení. Udržuje Zákon odplaty, mlýnský kámen, jež tíží a dokola otáčí tělo i duši, která je v jeho moci. 
Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?" 
Jedna ze sedmi hlav vypadá jako smrtelně raněná. Vždyť přece Jednost trvá a sedmý svícen, nositel jejího tajemství, stále skrytě hoří. Klam však obestřel svícen Jednosti hustými závoji, aby Jeho Světlo nemohl nikdo spatřit. A tak se rána té šelmy zdánlivě zahojila. Celá země jde v obdivu za šelmou Zapomnění, jejíž jméno je také Nevědomost a která má svou moc od draka Rozdělení. Zapomnění vládne strachem a Zákonem odplaty svoji moc projevuje. Kdo se odváží s ní bojovat? A přece znovu uvaž, že její moc stojí na klamu Rozdělení, neboť nic v pravdě nebylo odděleno ode Mne a moje Láska má sílu odvát mlhy, jež halí svět, jediným dechem. 
A bylo ji dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvořeni světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. 
Prázdná pýcha je znamením Zapomnění či Nevědomosti. Té byl však dán čas pouhé 42 měsíce, to je 3,5 roku, dokud nebude nastolena vláda sjednocení v Bohu, která povstane ze Srdce. 
Tak dlouho trvá cesta z propasti, dokud je Srdce temné. Číslo čtyřicet dva se skládá z číslic 4 a 2. Čtyři je číslo Srdce, v němž je ukončena dvojnost, číslo dvě, a nastoleno Sjednocení. Číslo 3,5 a 4 mají téměř stejný význam. Číslo 3,5 značí dokonalý střed sedmiramenného svícnu, střed lidského bytí. Číslo čtyři pak znamená čtvrtý svícen, svícen Srdce, v němž se tento dokonalý střed nalézá, jako oltář v chrámu. 
Nevědomost se rouhá Bohu, který Jest, neboť sama je klamem. Rouhá se jeho jménu, to jest jeho vůli. Rouhá se i příbytku božímu, jímž je tělesný člověk, ale také všem, kdo ačkoliv jsou v těle, mají svůj domov v duchu božím. 
Ona vítězí nad syny božími, kteří byli na počátku zrozeni jako svatí a čistí. Má moc nad obyvateli země, kteří umírají a rodí se, kteří jsou jako pláště věčné duše oblékáni a odkládáni. Jejich jména nejsou v knize Života, a přece každý z nich uvnitř nosí jiné jméno, které je v té knize od věčnosti zapsáno. Je to jméno první a poslední, samo ryzí zlato duše. 
Nevědomost vládne zákonem karmy a v jeho moci udržuje bytosti, aby nepoznaly svoji věčnou podstatu. Zákon karmy říká: "Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. " Je však ještě jeden zákon, mocnější než odplata a koho se dotkne, ten je ze zákona starého osvobozen. Milost a Láska jsou tím zákonem, který v sobě hledejte. 
Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. 
Druhá šelma, která vyvstala ze země, je ego. Ego totiž pochází ze země, to je z těla a vše, co koná, je z moci šelmy Zapomnění. Zapomnění vytváří ego, klamné já, které se podobá se Beránkovi, ale mluví jako drak. Své konání a myšlení vydává za dobré, ve skutečnosti však nevychází z temnot. Ego z moci Zapomnění ovládá obyvatele země a nutí je sklánět se před Nevědomostí, která je druhým jménem té první šelmy. Z moci ega jsou činěny i zázraky a mnozí činí znamení ne z Boha, ale z ega a proto z draka. Co je však činěno k sycení nepravého já, slouží Nevědomosti a klame člověka. Neslužte drakovi, ale služte Bohu. Neboť drak může dát odměnu pomíjivou, Já však věčnou. 
Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně raněna mečem, a přece zůstala na živu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména. 
Ego přikazuje spícím duším, těm, které obývají zemi, ale neznají království ducha, postavit sochu Nevědomosti v nitru a tato socha se jmenuje Zákon odplaty, oko za oko, zub za zub. Je neživá, ale šelma ega jí vdechuje život. Nutí lidi podléhající egu, aby se ve všem konání podřizovali karmickým silám. Podle tohoto zdánlivě živého zákona se ve světě kupuje a prodává. 
Nic není zdarma, dobro se odměňuje dobrem a zlo zlem. Kdo je v moci zákona, je obchodníkem a má znamení šelmy na svém čele. A tak zákon odplaty vyšel od šelmy Zapomnění a šelma ega jej vytesala v nitru člověka jako do kamene, aby jeho moc trvala na věky. Ten zákon však není živý, je pouhou kamennou sochou, jíž pouze Zapomnění oživuje. 
Kdo je označen číslem Zapomnění na čele, má také pečeť smrti na pravé ruce. Každá bytost na světě je totiž dvojí povahy. Duchovní a vnější. Pravice slouží Bohu a levice světu. Kdo je označen temnotou na své pravici, neslouží Bohu, ale je v duchu mrtev. Všechno stvořené má svůj levý a pravý díl. Vše je proto zcela pomíjivé i zcela věčné. Číslo Zapomnění na pravé ruce a na čele nese trojí zdánlivou smrt. Duch boží je skryt, jakoby byl mrtev, duše je obestřena klamem, jakoby nežila a tělo je hmotou, do níž vešel drak a nutí ji umírat a rodit se. To je trojí smrt, která je označena na čele člověka, v jeho šestém svícnu. Má proto číslo 666. 
To je třeba pochopit: Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo 666. 
Ano, číslo 666 není číslem žádného jiného ďábla, než samotného nevědomého člověka. Trojí neživost dává součtem číslic číslo osmnáct a to zase součtem tvoří číslo devět, to je neúplnost božího kruhu Života, jež není uzavřen v čísle deset. Je v něm veškerá mnohost a moudrost, ale Jednota v něm není. 
Vezmete-li však toto zrcadlo, v němž se zobrazuje veškerý projevený vesmír a zobrazíte do něho Jednost, mnohost se náhle stane Jedností a pomíjivost věčností. 
9 + 1 = 10 = 1 
Celý svět a celý vesmír bez této Jednosti je klamem, pouhým zrcadlem. Avšak číslo devět je také nejvyšším možným zjevením Boha. Je jeho projeveností ve vesmíru, nejvyšší moudrostí. Tato projevenost však musí být živa a naplněna ze svého pramene, z čísla jedna. Člověk je tedy trojí neživostí, ale skrze číslo jedna, skrze Jednost boží, se může stát samým Životem. 
Je-li 144 sil tvořících člověka, jejich součet je opět číslo 9. 
144 sil je proto také oživeno pouze Jedností, symboliky 145tou silou. 
Každé z čísel od jedné do deseti je symbol některé božské povahy. A má-li člověk číslo devět, znamená to, že mu Bůh dal vše, aby jej člověk mohl zobrazit. Je přece psáno: "Člověk je obrazem božím. " Jen jediné je nutno člověku. Přijmout skryté číslo deset. Tuto jedinou desetinu sebe sama bude-li mít, nebude již ničeho více na zemi ani na nebi, čeho by se mu nedostávalo. 
Bůh je Láska a člověk je Láska vyjádřená Bohem. A přece pouhá desetina nitra člověka všechno proměňuje a z ďábelského činí božské a naopak. Rozšiřte svoji duši celým světem, celým vesmírem, rozšiřte ji ještě dál, až k Jednosti věčného Života. 
Ohlášení soudu 
A viděl jsem, hle Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako množství vod a jako zvuk mocného hřmění. A znělo to, jako když hudebníci rozezvučí svoje nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kteří neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. Z jejich úst nikdo neslyšel lež. Jsou bez úhony. 
Hora Sion je člověk, na níž stojí vítěz, Beránek a na níž má být vystavěn Nový Jeruzalém. Beránka doprovází symbolických 144 sil, těch, které jsou sečteny Beránkem, Jedností a označeny ohnivým znamením na čele poutníka. Jsou silami Světla, silami panenskými, neboť ačkoliv spočívají ve světě, nejsou mu zasnoubeni tak, jako muž bývá se ženou a svět se jich nedotýká. Jsou to síly všech tří podstat bytostí těla, duše i ducha. To jsou tři nuly za číslem 144. Vždyť i tělo vyšlo z Boha, a proto i tělo nosí v sobě božskost, čistotu a dokonalost Světla. 
A bylo slyšet množství Vod z nebe. 
Duše člověka, která je Vodou, zpívá v nebesích božího ducha. Její hlas je jako hřmění, doprovázející Oheň v bouři proměny. To hřmění je Píseň Slova ve 144 tónech, které byly vykoupeny z klamu. Jsou čisté, nepropadají disharmonii. Byly oživeny, naladěny. Svět je nemůže sevřít ve své moci, jsou čisté a následují Beránka kamkoliv jde. To znamená, že jsou vedeni ne svojí vůlí, ale vůlí boží. 
Nikdo ze světa nemůže znát tu píseň, pouze těch 144 božích sil v člověku. Jen ony zpívají před trůnem Beránka a před čtyřmi principy jeho tvorby i 24mi silami Slova. Vždyť mají život z Beránka a ze Slova. V kom promlouvají, ten od nich neuslyší lež.
Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod." 
Pak promluvil Anděl Srdce ze středu nebeské klenby: "Raduj se, neboť přináším evangelium Života! Boj se, všechno vnější! Budeš souzeno mocným proměnitelem. Poklekni před jediným Bohem, neboť on je tvým spasitelem. On je duchem, tělem i duší. Srdce je nejmocnější silou Beránkovou. Vždyť celý svícen sedmiramenný je v jeho objetí jediným duchovním Srdcem. Srdce se totiž neomezuje na jediný ze sedmi svícnů, ale ve svém Světle všechny pohlcuje a všechny proměňuje. Jeho Anděl promlouvá na znamení blízkosti cíle, neboť se přiblížilo království nebeské. 
V Janově zjevení vždy promlouvá nejprve Anděl Zákona a po něm všech dalších šest. Proč nyní místo Zákona promlouvá Srdce? Proč Anděl Zákona mlčí? Je to velké znamení, že totiž Zákon propustil duši ze svých okovů a ona vzlétla jako orel nebeskou klenbou. Nebude už mluvit ústy starého Zákona, ale skrze Srdce. Až sedmero Andělů vylije své nádoby naplněné elixírem života, opět Zákon promluví. Na místo Zákona starého, však promluví Zákon nový, který je pod vládou Lásky ze Srdce. Nikoliv "oko za oko", ale láska i k nepřátelům, nikoliv okovy karmické odplaty, ale Svoboda. 
Za ním letěl druhý anděl a volal: "Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu." 
Nyní promluvil Anděl svícnu Lůna: "Hrob byl přemožen a ti, kdo z něho vyšli, jsou živí." Kdo se osvobodil ze Zákona prvního svícnu, je znovu počat ve svícnu lůna z ducha svatého.
"Což mohu vstoupit znovu do těla své matky, abych se z ní mohl opět zrodit?" Tak se ptal učitel ze synagógy Ježíše. Nevěděl, co brzy budete vědět vy všichni, že se máte znovuzrodit z ducha Svobody a že budete jako vítr vanout nad vším hmotným. Neboť veliký Babylón klamu, původce utrpení, je poražen. Nastane poslední soud, sjednocení toho, co je nahoře, s tím, co je dole. Vždyť Duch je jak Ohněm, tak i Vodami. Bůh jest Matkou i Otcem, světem i jeho podstatou. Padl Babylón, jáma Zapomnění, která z živých činila mrtvé, kteří byli nevěrní živému Bohu. Zapomněli na něho a pili z poháru hněvu, to znamená, že přijali do sebe odloučení od Lásky. 
Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: "Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku; bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši." A slyšel jsem hlas z nebe: "Piš: Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi." 
A za nimi letěl Anděl trůnu, na němž usedá tvé jáství ve světě a volal: Ještě nezemřelo ego! Nezaspi poutníku a nepoklekni před ním. Co činíš, nečiň pro něho a co myslíš, nemysli v něm! To znamená, nepřijímej jeho cejch ani na čelo, ani na ruku. Stůj nad osobním dobrem i nad zlem. Vždyť kdo kleká před šelmou ega, je jí vláčen po věky a nenalézá pokoje, dokud nebude spálen a přetaven Ohněm ducha před tváří Beránka a jeho živoucích Světel. Vytrvej, svatá duše!
Blahoslavení, kdo umírají v Pánu, neboť v něm jsou vzkříšeni. Naleznou odpočinek od svých prací, jejich boj ustane v Míru. Jejich skutky pak půjdou s nimi. Kdo totiž shodil ze sebe břímě ega, nečiní již nic, ale Bůh činí skrze něho a boží skutky jdou s ním. Tyto skutky nejsou děti lidské vůle, ale samy plynou z ducha. Jsou činěny tak, jako Slunce tvoří květy. Slunce nepohnutě září, nedotýká se země, a přece jeho pouhým teplem a světlem zem rozkvétá, přijde-li jaro. 
A viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: "Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála." A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata. 
A za Andělem ega promluvil opět Anděl Srdce. Kdo nalezl život ve středu svého svícnu, v Srdci, poznává v něm Beránka, který je synem člověka. To je tajemství Beránkova duchovního příchodu. 
On totiž musí být zrozen v člověku. 
To je jeho oslavený příchod v čase žní, kdy dozrála lidská pouť. S ohnivou korunou sklízí svoji úrodu v Srdci jeho Pán. 
A Anděl Zvěstovatel volá k Srdci, jímž je sám rozezvučen: "Duch dozrál v těle, úroda země je připravena ke sklizni! Skliď a přijmi ji, Beránku, neboť je tvá." 
A další anděl vyšel z nebeského chrámu a také on měl ostrý srp. A jiný anděl vyšel od oltáře a ten měl moc nad ohněm. Zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Pošli svůj ostrý srp a skliď hrozny na vinicích země, neboť víno dozrálo." Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. A v lisu za městem, byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.
Také Anděl propasti přišel se srpem a za ním Anděl Jednosti, který je pánem nad Ohněm, nástrojem sjednocení. Anděl Jednosti zvolal k Andělu propasti, který je klíčníkem: "Duše, která je vinicí na zemi, dozrála. Nyní končí čas hroznů a začíná čas vína! Skliď ty hrozny a dej je do lisu smrti proměny, aby se staly dobrým vínem svatebním a krev nová aby naplnila sedmero svícnů! Dávám ti svůj Oheň! Proměň duši člověka, ať je opět jedno s duchem Otce! "
Starý člověk je jako uzrálé víno vložen do lisu, v němž zahyne tak, jako hyne hrozen, když se mění ve víno. Toto mladé víno dosáhne výše po uzdy koní. To znamená, že dosáhne síly, která určuje směr, jímž se bytosti vydávají na pozemské pouti, tak jako uzda řídí koně. Tou uzdou je vůle. Drží-li ji ego, cesta je jako kůň jdoucí poslepu. Sahá li však krev proměny, jež je také vínem, až k uzdě, pánem uzdy je duch svatý. Pamatuj. Kdo ovládá uzdu, je pánem směru. 
Do vzdálenosti 160 mil se rozlévá krev smrti i vzkříšení. Šest svícnů vejde svícnem Sjednocení do nového života, k odpočinutí. Dárcem spásy je Oheň Sjednocení. Ten nežne ani neseje, a přece z něho pochází zrno první í poslední.
Sedm andělů s nádobami pohrom 
A viděl jsem na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom – jimi se dovrší Boži hněv. 
Sedm posledních pohrom přichází k člověku, který musí zemřít, sedmero plností Života však přichází člověku novému, který povstává z toho starého. Boží hněv, který znamená vzpouru ducha božího proti pomíjivosti, naplní člověka. Vždyť hněv, jak mu rozumí člověk, je lidská slabost, nikoliv moc boží. Božské stojí nade všemi emocemi. Pouze Láska, která je tím symbolickým hněvem božím a která není prchavou emocí, ale skálou jim odolávající, je ničivou silou, jíž zhyne vše nepravé. Této lásce lidé nerozumí, ani nemohou a ani ji necítí, neboť jsou dosud pouze tělem, ale v duchu jsou mrtví. Láska však není stejné hrubosti jako vědomí tělesné, aby se jí mohlo dotknout. 
Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. 
"Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane a Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo." 
Jako jiskřící moře, Voda planoucí Ohněm, je duše navrácená duchu, z něhož povstala, horké a studené se v ní sjednocuje. Touto planoucí Vodou jsou ti, kteří zvítězili nad šelmou ega. Oni přemohli sebe a svět je nespoutal. To znamená, že se nenechali označit číslicí šelmy. Oni jsou božími loutnami a Bůh jimi zpívá novou píseň, a přece píseň věčnou. 
V té písni se Zákon skrze Mojžíše stává živým v Lásce Beránkově. Moudrost Mojžíšova je Slovem a Láska Kristova životem toho Slova. Neboť to jsou dva pilíře Cesty svatého ducha a jeho tvorby. Všechny národy z něho povstali a všechny národy on přijme za své. 
Neskloňte se před obrazem šelmy, jímž je zákon dravosti světa. Nechtějte nic, co svět dává a nechtějte být v něm chváleni. Nechtějte v něm mít trvale své místo a přebývejte raději ve Mně. Oko za oko, zub za zub, je zákon světa. Odvraťte se od toho zákona a vaše odpověď na cokoli, co ze světa k Vám přichází, ať je prokazování mého dobra. 
Na přátelství i nenávist, na chválu, pomluvu i odmítání, odpovězte dobrem pravé lásky. Vždyť nic, co ze světa přichází, vás se nedotýká. Láska sama pak bude činit své skutky skrze vás a píseň ohnivého moře bude znít také vámi. 
Potom jsem viděl, jak se otevřela svatyně stánku svědectví v nebi a vyšlo sedm andělů, přinášejících sedm pohrom. Byli oděni kněžským rouchem, čistým a zářícím, a kolem prsou měli zlaté pásy. Jedna ze čtyř bytostí před Božím trůnem podala těm sedmi andělům sedm zlatých nádob, naplněných hněvem Boha, živého navěky věků. 
Ze svatyně, která je nejhlubším skrytým nitrem a v níž v tichosti přebývá duch boží, vychází jeho sedmero Světel. Jsou oděni kněžským rouchem, neboť jako kněží slouží Bohu v chrámu kamenném, slouží oni v chrámu živém. Kolem prsou mají zlaté pásy na znamení, že jsou v planoucím Srdci božím, z něhož pochází veškeré Světlo i Oheň. Přicházejí ze skrytosti, aby dokonali proměnu mrtvého tvora v Syna božího. Mají nádoby naplněné Ohněm pravého Života, Bohem živým na věky věků. A tento Život sám je symbolickým hněvem božím, protože zabíjí každý klam a každou temnotu. Přichází jako Oheň. To je ta bytost od trůnu, která jim nádoby Života podává. Podává je sedmi Andělům, sedmi Světlům, protože od ní pocházejí. 
Sedm nádob bude vylito na sedm svícnů, které byly otevřeny, Dechem v nich byl rozdmýchán Oheň očistný, takže byly vyčištěny a nyní budou naplněny novým Ohněm, který se jmenuje věčný Život. Dokud se tak nestane a svatbou Beránkovou nebude cesta završena, ještě stále poneseš kříž svého ega, byť by ti již nebyl těžkým. 
Svatyně byla naplněna oblakem slávy a moci Boží, takže nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedmero pohrom, které přináší těch sedm andělů.
Když nastane chvíle vylití ducha svatého, žádné myšlence ani žádnému pohnutí není dovoleno vstoupit, dokud se proměna nedokoná. 
Hrůzy sedmi nádob 
A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům: "Jděte a vylijte těch sedm nádob Božího hněvu na zem!" 
Svatyně ducha je místem neuchopitelným. Z jejích hlubin povstalo znamení, že čas dozrál a svícny naplní Život z ducha, jakoby vylitý ze sedmi nádob. Sedm Světel sestoupí na sedm svícnů, a tak dokonají proměnu země, to znamená těla a tělesné duše. 
Nepřátelství Boha se světem není snadno pochopitelné rozumem. Není tu totiž žádné nepřátelství, pouze dva směry v nitru lidském, které vedou na opačné strany. Jeden směr vede k Pravdě, druhý ke klamu. Jeden k podstatě, druhý k povrchu. Pravda však miluje svět, neboť i svět je Pravdou. Kdo však chce svět pro ego, Pravdu nepozná a ani Lásku. Slovo svět je symbolem lidské připoutanosti k němu. Ta je nepřítelem Boha, protože člověku brání Boha poznat. 
První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. 
Anděl Zákona přináší nyní Zákon nový. Nebude se již nazývat Andělem Zákona, ale Andělem Svobody. Svobodu vylévá na zem a plní pohár prvního ze svícnů. Svoboda je základem všech ctností, kterých je sedmero v těle. Svoboda přemáhá strach a rodí Lásku. Z Lásky a Svobody pak vyrůstá pravý Život v Jednotě. Tyto tři ctnosti v sobě zahrnují všech sedmero. Jsou to ctnosti označené svícny:    1, 4, 7. Tato čísla jsou symbolem Boha na zemi. 
Buď svobodný! Nesvobodný nemá lásku, i když si to často myslí. Jeho láska je však pouze tužbou. 
Anděl Svobody nyní navždy oddělil to, co je nesvobodné, od Svobody. Nesvoboda pod tíhou ega je znamením šelmy, které v pravdě vždy bylo zhoubným vředem, nebylo však spatřeno, neboť bylo skryto pláštěm nevědomosti. Nyní však padlo Světlo do temnot a odhalilo pravou podobu označení, které dává šelma. Budeš se odvracet od všeho, co je označeno šelmou, jako od nakažlivé nemoci. Tak jako v dřívějších dobách se lidé odvraceli od nakažených morem a nepouštěli je do své blízkosti, tak ty nepřipustíš k sobě žádnou připoutanost, žádnou nesvobodu. Bezpečně poznáš zdravé od škodlivého, jako bys viděl člověka nakaženého vředy vedle zdravého. 
Vředy přinášejí smrt a tyto vředy jsou připoutanost. Spolu s těmi vředy je odsouzeno vnější lidstvo a starý zákon odplaty. Zemřou-li pouta karmických kol, orlice duše je svobodna a svými křídly se vznese k Svobodě. 
Klam je stále ještě nablízku, ale nemá už svou bývalou moc. Princip hmoty, poutající člověka, se totiž proměnil. Není větší Radosti na tvé Cestě! 
Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého a všechno živé v moři zahynulo. 
Druhým ze sedmera duchů božích je Světlo Ploditele. Když jeho nádoba je vylita na svícen lůna, zažehne nový Život. Duše totiž dosud žila jen klam, vyrůstající z pout a sama se klamem oblékala a o klam usilovala. To jest, byla vodou vnějšího světa, mořem. Světlo Ploditele však vylilo svou nádobu na moře a ono se změnilo v krev, která je symbolem dvojí pravdy. Je symbolem smrti, ale také života. Je-li krev vně těla, tělo nežije, koluje-li uvnitř, je živé. S duchem svatým je to jako s krví. Je smrtí pout ve vnějším světě, ale životem ve světě vnitřním. Duch svatý, stejně jako krev, vás musí uvnitř oživit. A vše staré, co pochází z moře vnějšího světa, v té krvi zahyne. 
Také smrt je dvojí. Smrt ducha ve hmotě je nevědomost a smrt nevědomosti pak vede k životu. Jaká tedy doopravdy existuje smrt? 
Božská duše je jako Zlatovláska, která nejprve polila Jiříka mrtvou vodou. Smrtí sobě samému, to je mrtvou vodou, se spojí, co bylo rozděleno, tak jako hlava Jiříka přirostla opět k tělu, když jej Zlatovláska pokropila. Bez ní by se také Voda živá minula účinkem. Ego však, starý král, nemůže nikdy živou Vodou ožít. Pochází totiž z rozdělení a sjednocením umírá. Proč právě z rozdělení vyplývá ego? Neboť bez rozdělení bylo by božství bez konce. Moře dává život vnější, proto pomíjivý a smrtelný. Stanou-li se však Vody krví, pomíjivé zahyne a věčné ožije. Moři podobná je tělesná duše, krev je duší živou, živou Vodou, jejíž dárkyní je ona sama. Sama sebe dává Zlatovláska Jiříkovi, když jej kropí živou Vodou. Je jeho Cestou i jeho nevěstou. 
Na svatbě musí být voda proměněná v krev, ve víno. Nyní nastal čas živé Vody, krve a vína. Když Ježíš proměnil na svatbě vodu ve víno, naplnil šest prázdných sudů. To je šest svícnů, které se proměňují. Jen sedmý svícen zůstává živý sám ze sebe. Když Beránek poručí, kosti vstanou a obléknou se masem a kůží. Tak je to i s tebou. Nedostaneš jiné tělo, ale to, které máš, proměníš a přivedeš k životu. 
Třetí vylil svou nádobu na řeky a prameny vod: a změnily se v krev. Tu jsem slyšel, jak praví anděl, který má moc nad vodami: "Spravedlivý jsi, Bože, svatý, který jsi a kterýs byl, že jsi vynesl tento rozsudek: těm, kdo prolili krev svatých a proroků, dal jsi pít krev. Stalo se jim po zásluze!" A od oltáře jsem slyšel hlas: Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a spravedlivé jsou tvé soudy." 
Vody rozdělení pramení na svět v podobě ega. Rozdělení protéká egem a živí jej jako řeky živí svět. Světlo proměny však bylo vylito na tyto řeky a proměnilo je v krev sjednocení. 
První Anděl, Zákon, má moc nad Vodami, neboť je k sobě nejprve poutá a potom je propouští jako Orla k svobodnému letu. Duše je tou spoutanou Vodou, dokud jí vládne ego. Když ji však Zákon propustí, přichází k egu smrt. Anděl Zákona říká: "Ego nalézá spravedlnost ve své smrti." Neboť ono prolévá krev svatou. A to jako uvnitř, tak i vně. Zabíjí božího proroka v nitru a zabíjí také proroky světa. Nepravé já nyní bude pít krev! – A hle, zase dvojí symbol krve. Ego tou krví zemře a Bůh tou krví ožije. 
A od oltáře, to je ze Srdce, zazněl hlas: Ano, pane, spravedlivá je tato smrt, neboť je z Tvé Lásky! Byla nazvána pomstou, je však Milostí bez konce! 
Čtvrtý anděl vylil svou nádobu na slunce: a byla mu dána moc spalovat lidi svou výhní. Lidé hynuli nesmírným žárem a proklínali Boha, který má moc nad takovými pohromami, ale neobrátili se, aby mu vzdali čest. 
Ze Srdce září světlo, ozařující svět. Srdce je proto sluncem. Není už však jen sluncem vnějšího světa, které často bývá skryté za mraky, které každou noc mizí a plní nitro temnotou a nenávistí. Nyní je Srdce sluncem vnitřního světa a z nitra spaluje vše vnější. Nádoba, která na něj byla vylita, je naplněna žárem Lásky, v níž hyne smrtelnost. Vnější pohnutky jsou spalovány, ale ještě neumlkly zcela. Ty se proto obrať dovnitř a vše, co vidíš a slyšíš z vnějšku, mi odevzdej. Sám nesuď, co je dobré a co zlé. Uchraň se pomluvy a souzení. Měj slitování s tím, kdo bloudí a zachováš si Milost. Vždyť co je mocnější, než Srdce, které se Ohněm stává planoucím oltářem božím. 
Pátý anděl vylil svou nádobu na trůn šelmy: a v jejím království nastala tma, lidé se bolestí hryzali do rtů a trýzněni vředy rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů. 
Pátý svícen je spojen s egem, tak jako člověk se svými rty. Vždyť člověk mluví to, co sám je. Je-li egem, všechno, co mluví, je ego. Začnou-li však ústa mluvit hlasem božím, na trůnu šelmy nastává tma. Rty se stanou bolestí starého člověka. Hlas boží totiž mluví proti němu. Praví: "Pohleď ego, ty samo jsi nemocí plnou vředů! Odvrať se od sebe sama a od všeho nakaženého!" A ego slyší ten hlas, ale dosud, kdyby mu bylo dopřáno sluchu, konalo by stejně jako dřív. Vždyť nezemře-li, nepromění se. Světlo Pravdy se teď rozeznělo ve všem konání člověka. Už mu nenáleží, byť by to byly jeho ruce, které tvoří, byť by to byl jeho hlas, který mluví. Co může být bolestnější pro klam a pro toho, který svůj život má z klamu? To je ten meč soudu, meč Beránkův, který dopadá na trůn šelmy. Kdo ještě spatří ten trůn, když je ponořen v temnotu? Ta temnota znamená, že egu je zabráněno promlouvat a není na něj hleděno. Je ve tmě a jakoby nebylo. Musíš však bdít, aby tě znovu neovládlo. 
Šestý anděl vylil svou nádobu na velikou řeku Eufrat: a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. 
Řeka Eufrat znamená počátek pouti vzdalující od Boha i její konec tam, kde se navrací zpět k Sjednocení. Je jednou ze čtyř biblických řek. Z Edenu, z úst božích, bylo vyřčeno Slovo tvorby jako řeka, jako mohutný proud Světla, z něhož vystupují jeho čtyři principy. 
Oheň, který proměňuje (duch), Voda, která je proměňována (duše), božský Dech jako dláto a Prach jako hlína. 
Prach je řekou Eufrat, řekou těla a Voda duše z něj činí tvárnou hlínu. Dech pak hlínu vysouší a Oheň vypaluje, aby na kámen ztvrdla, aby nepohnutě jako diamant odolala všemu vnějšímu. Kde pak budou Vody? Kde blátu podobné tělesné já? 
Vody budou sloučeny s Ohněm a tělesné já tím Ohněm bude vypáleno, jako nádoba na kámen ztvrdlá a jako zlato čistá. Ta je připravena na tři dary, náležící věčnému Bohu. Tak jako při narození Krista přišli tři mudrci z východu a přinesli mu dary, neboť se narodil král z království nebeského, tak nyní v člověku vyschla duše proměnlivá a zrodil se Syn boží. 
Byť dosud přebývá v těle, jako narozené dítě v chlévě zvířecím, zvířecí já je již přemoženo. Je jako ochočené zvíře mírné a neohrožuje, ale slouží zrozenému. Teď je připravena Cesta králům od východu slunce, totiž třem darům nového Života, přicházejícím z hlubin, odkud vychází Světlo, jako slunce vychází na východě. 
Šestý Anděl, Světlonoš, vylil nádobu Ohně na svůj svícen a řeka, která v něm pramení, tím Ohněm vyschla. Byla to řeka tekoucí propastí oddělenosti. Tomu, kdo je označen na svém čele Ohněm, je vylito nové vědomí a je připravena cesta novým silám, přicházejícím jako úsvit od východu. 
Je to věčný Život, Svoboda a Láska, které zaplavují štěstím nádobu člověka. 
A hle, z úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobni ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. 
Z úst Živého vychází Slovo, z úst temnoty vychází smrt. V tobě se naplňuje Slovo boží, které vychází z úst božích. A hle, nyní klam také vyslovuje, co v něm jest. Z úst draka Nevědomosti, z úst vášní ega i lživého proroka tužeb a strachu vyšlo cosi podobného Slovu, ale duch života v něm není. Moc toho slova vychází z klamu a bude bojovat proti Slovu živému silami světa. Nikoliv však zvenku, ale zevnitř tě může porazit. Nevpusť svět do svého srdce, tužby ani strach. Vždyť s prorokem přichází vždy ten, kdo ho poslal. Falešného proroka vysílá ego, a proto jde s ním. Ego je stvořeno drakem Zapomnění a Nevědomosti, proto i drak přichází s nimi. Tvá duše, která byla v jejich područí, již vyschla. Nenech ji znovu naplnit vodami klamu. Jako ropuchy opouštějí vyschlé koryto, tak se ti klam dočasně vzdaluje, je však připraven se vrátit s ještě větší mocí. Přitažlivost Světla je nekonečná, přitažlivost vnějšího dočasná, nenech se proto oklamat. 
Poutníci mluví o strážcích prahu, kteří nevpustí nepřipravené. Nic vnějšího, žádná vnější bytost, nemůže však člověku uzavřít cestu, kromě nezralosti nitra. Obávaní strážcové jsou jen vlastní stíny duše, které navždy zmizí v božském Já. 
Závist, pýcha, tužby a zapomenutá pouta ega povolávají strážce prahu, neboť z nich vlastně jsou. Proto mohou mít jen takovou moc nad člověkem, jakou nad ním mají vlastní temné sklony a vášně, ne však větší. Vždyť z člověka samého pocházejí, nejsou proto mocnější než on. V tom je však jejich síla, že znají věrně slabosti svého protivníka.
Střež proto svůj šat, čistotu mysli i srdce, neboť přijdu jako zloděj a nenajdu-li tě připraveného, nevejdu. Duch boží přichází tiše, nikým nezván a bez ohlášení. Toho však, kdo není připraven, míjí bez povšimnutí, takže ani nepozná, že spása byla a stále je blízko. "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!" 
Shromáždili ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon.
Nyní zvláště střež svůj šat, čistotu Srdce. Nic nemůže porazit toho, kdo je oblečen do jeho čistoty. Harmagedon není místo světa, ale okamžik vnitřního času, oddělující život z ducha od života z klamu. Temné síly nechtějí dovolit tomu, jehož obývaly jako svůj dům a jehož vlastnily, aby tento pahorek překročil a přemohl, neboť samy jej nikdy nepřekročí. A povolají si na pomoc všechny síly vnějšího světa. Bud‘ si přesto vědom, že sebevětší síly vnější nemají žádnou moc nad duchem, který z nitra vládne a jehož království je věčné. 
Na pahorku, zvaném Harmagedon, sídlí strážce prahu, jehož moc je tvořena slabostmi a připoutaností člověka. Nevstupuj proto na něj, jsou-li tvá pouta těžká a slabostí mnoho, abys nebyl poražen a svržen ještě hlouběji do víru draka. 
Avšak člověk silný, který přemohl sebe sama, nemá silnějšího nepřítele a pahorek na pomezí světů překročí jako děcko hrad z písku. Pro něho není nahoře a dole, není rozdílnosti moří a ostrovů, hor a nížin, ale všechny protiklady se stávají Jednotou. 
Sedmý anděl vylil svou nádobu do ovzduší a z chrámu od trůnu zazněl mocný hlas: "Stalo se!" A rozpoutaly se blesky, hřmění a burácení, a nastalo hrozné zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Tak silné bylo to zemětřesení. 
Sedmý Anděl vylil nádobu Sjednocení do ovzduší. To znamená, že sjednocení přišlo Dechem Milosti a Život v Jednotě byl poznán a vdechnut. 
Ovzduší znamená Dech, neboť Život je vdechnut. Bůh vydechuje a Bůh vdechuje. Hadí síla otřásá člověkem z Prachu, jakoby zemětřesení otřáslo zemí. A není silnějšího zemětřesení, než při zjevení Ohně Jednosti. 
A to veliké město se roztrhlo na tři části a města národů se zřítila. Bůh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru vína svého trestajícího hněvu.
Zřítila se města národů, veškerá vnější mnohost. Je totiž jen jeden duch Života a jeden je Babylón, město klamu. Tři jeho části jsou ty tři ropuchy, tři duchové nečistí, kteří byli poraženi. 
Tak jako napadené město, chce-li se uhájit, musí mít dobré opevnění věží a hradeb, tak také město klamu. Nevědomost draka jsou věže, šelma ega je hradbami a lžiprorok jejich obráncem. Všechny tři moci Babylónu však byly od sebe odděleny a tím také poraženy. Čím jsou tužby bez ega, a čím ego bez nevědomosti? Tak pominul Babylón, jakoby vítr rozehnal mračna. 
Izrael, bojovník boží, zvítězil a získal nové jméno, Imanuel, neboť Bůh v něm přebývá. Tak každý, kdo Mne hledá, jmenuje se Izrael a každému, kdo mne nalézá, je dáno jméno Imanuel. 
Stalo se! Byla poznána Jednost a rozdělení pominulo. Vždyť Jednost je silou, která boří Babylón a jako nevěstku ji odsuzuje Pravdou. 
Všechny ostrovy zmizely, po horách nezůstalo stopy, na lidi padaly z nebe kroupy těžké jako cent: A lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná. 
Co bylo v tom městě považováno za velké a stálé jako hory, pominulo. Rozdílnosti pominuly. Ostrovy a moře jsou sjednoceny. 
V moři, to je v duši zemi obývající, byly utopeny hmotné ostrovy. Neboť duše pozemská byla prorostlá hmotou, tak jako moře ostrovy. Proměnou však hmotu pohltila. Nyní přichází jako nevěsta čistá, bez všech pout, k Beránkovi. Vody duše mají dvojí povahu. První pramení v zemi a zemí protéká, prostorem a časem. Druhá je z ducha věčnosti. Přichází z nebes nitra jako déšť, který živí vše zemské, neboť i země (hmota) je živa z ducha. Přijde-li však čas, kdy vědomí zemské uzrálo k přerodu, pak nepřichází zemi zavlažovat, ale jako kroupy ji rozbíjet. 
Skořápka se stala těsná mladému orlu a musí být rozbita. Kroupy jsou Vodou na kámen ztvrdlou a přicházejí z nebe ducha. Duch učinil skrytou, nebeskou Vodu, tvrdou zbraní, jejíž síla je věčnost a ničí vše pomíjivé. Sama duše nebeská je těmi kroupy, skrytá podstata poutníka samého, neboť vystoupil k Bohu a byl jím přeměněn. Věčnost jako kroupy ničí pomíjivé, Radost všeho lidského lopocení, které je jako obilí země, dávající pomíjivý chléb. Pro toto obilí je síla věčné duše, jako pohroma krup pro obilí. Neboť ona nepotřebuje pomíjivý chléb, aby se nasytila, sama dává chléb života nového. Lidé, kteří jsou zde symbolem všeho lidského a pomíjivého, jsou stiženi touto pohromou. Nová duše starou duši popře. Je jako motýl vylíhnutý z kukly, jejíž zbytky nechá radostným krupobitím rozpadnout. 
Je třeba rozumět tomu, co je skryto za slovy, že totiž ničení všeho zemského není opravdové ničení, ale je jen ničením kukly, která věznila motýla, jen shazováním dlouho neseného břímě, jarem přicházejícím po zimě a nesoucím Radost ducha na zem. 
Také kukla má však svůj velký úkol v čase cesty, je proto dobrá. Chrání motýla, dokud se plně nevyvinul a nezesílil. Je jeho součástí a je v pravdě motýlem samým. Tak také ego je dobré, neboť slouží duchu božímu a je samo duchem uskutečňujícím proměnu hmoty. 
Soud nad nevěstkou. 
Odhalení tajemství Cesty i příčiny utrpení. O Cestě 4. 
Je marné proklínat ducha, má-li hmota moc nad člověkem. Zvítězí-li však člověk, pozná, kdo je temnota a odkud bere svou moc a také jak musí nakonec být vždy přemožena. Kdo poznal Jednotu, pozná také příčinu všeho utrpení, které je v každé bytosti předem odsouzeno. 
Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země." 
Anděl Světlonoš, který má klíče od Života i smrti a který otevřel dveře nevěstě duši, oblečené v bělostnou čistotu, odhalil jí příčinu všeho utrpení a tuto příčinu vydal k odsouzení Světlu. Anděl propasti, klíčník uzamykající i otvírající bránu věčnosti, rozluští lidskou hádanku, odkud se bere utrpení a kým vlastně člověk je. 
Ve skutečnosti to však není jen jedno ze sedmi Světel, které může odhalit Pravdu, ale jen všechna Světla spolu to mohou učinit. Protože však šestý svícen je pomezím světa lidského a božského a jeho Světlo je posledním schodem, na nějž může vstoupit bytost oddělená od Boha Jednoty, je vybrán, aby člověku odhalil podstatu klamu. 
Na poušti, která značí vyhnanství a uvěznění v tělesném vědomí a kde vládne žízeň po Životě a po Pravdě, sídlí nevěstka, která se jmenuje Nevědomost, nebo Zapomnění. Je usazena nad Vodami, to je nad duší, zastiňuje ji a noří do temnot. Nevědomost je nevěstkou, neboť je odkloněním od Boha, je nevěrností Životu a Pravdě, bohem je jí však každý klam. Slouží jí králové země, to jsou síly vládnoucí světu a pozemskému člověku. Zapomnění opíjí obyvatele země a oni nevědí, co činí. Opíjejí se vínem smilství, neboť jsou zaslíbeni Pravdě, ale poutají se ke lži. Náležejí Lásce, ale jsou zmateni strachem a nenávistí. Jsou jako opilí ve všem svém myšlení i konání. Vše, co myslí a touží je marnost. Vše, co činí, činí pro marnost. 
Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami. V ruce držela zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty svého smilství, a na čele měla napsáno jméno – je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi." Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. 
Na poušti ducha, kde Voda trpí a ztrácí se ve smrti, kde není dostatek potravy a kde smrt všechno přemáhá, sídlí Nevědomost. Sedí na dravé šelmě ega, plné nezkrocených vášní a emocí a ovládá ji. Ta šelma má jména, jimiž se rouhá Pravdě a Jednotě, Lásce i Svobodě, jménům božím. Má sedm hlav, to je sedm temných svícnů a z těch sedmi hlav vyrůstá deset rohů. Těch deset rohů je deset vlastností. Tak jako deset mocí i jmen božích vyrůstá ze sedmi Světel, nejsou-li Světla na svícnech a ony jsou chladné a temné, vyrůstá z nich deset slabostí a nedostatků Lásky i moudrosti, života i svobody. Člověk zůstává ve Mně, ale ve stínu Zapomnění Mne nepoznává. 
Nevědomost je královnou vládnoucí egu, proto je oblečena a ozdobena královskými rouchy a šperky. V ruce, která je znamením činnosti, drží pohár plný všeho nečistého, protože všechny myšlenky i činy, vykonané pod její vládou, jsou temné, i když je skrývá pohár zdánlivě vznešený. Na čele má napsáno jméno Babylón. Toto jméno je napsáno i na čele nevědomého člověka, dokud na něj nepřijme jméno nové, zářící jako hvězda úsvitu. 
Tak jako byla vystavěna věž v městě Bábel, a tato věž přinesla rozdělení a ztrátu Jednosti, tak také město Babylón, které je symbolický potomek města Bábel, je městem slepoty, zmatení a zapomnění. Nenávidí a ničí vše pravdivé a svaté, Slovo i jeho hlasatele. 
Bábel znamená uvěznění ducha ve hmotě. Věž je páteř člověka, v níž boží vědomí spí. Lidská duše je hmotou zatemněna. Je proto proměnlivým egem, neboť je závislá na proměnlivé hmotě. Avšak, duch boží, jímž v podstatě stále je, žádnou proměnlivost nezná. Pros osvoboditele Beránka, ať vyvede sobě slíbenou duši z věže i města, aby se stala opět bohem. 
Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. 
Užasneš, jak blízko Pravdě jsi vždycky byl, a přece jsi ji nespatřoval. Pozemské já, jako šelma, neslo na hřbetě temnotu. Jejích sedm hlav a deset rohů bylo temných. Tato šelma je omezené ego, které bylo, ale už není, neboť bylo přemoženo. Ještě se krátce objeví, ale pak pomine v objetí ducha božího s duší lidskou. V tomto objetí není místa pro vnějšího člověka, jehož jméno není zapsáno v knize Života. A tento člověk světa zemře smrtí, která je podivuhodná a nad níž užasne. Ještě více pak užasne, až opět vstane z mrtvých. A až se to stane, řekne si: Byl jsem, zemřel jsem a opět jsem ožil. Já Jsem. 
Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů: Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen na krátko. 
Sedm hlav a sedm pahorků je sedm svícnů, sedm center vědomí. Je to také sedm králů, kteří vládnou životu člověka. Pět svícnů se znovuzrodilo v Bohu. Šestý plane nejvýše a je živý. Ty Světla jsou jako nevěsta v bílém. Pouta starého domova ji netíží. Je připravena vejít v dům svého ženicha. Anděl Propasti otevřel brány a duše vyšla ze žaláře. Pět pahorků poutník přešel a na šestém stojí. Stal se duší živou, nevěstou Beránkovou, která dlouho putovala, ale nyní jen čeká na milého. Šest pahorků přešla, ze sedmého jí ženich přijde vstříc. Jednost byla poznána, ale dosud nebyla naplněna. Jen čekající nevěsta v Milosti boží zahalena, vejde v tuto Jednost, až přijde den svatby. Světlem sedmým přichází ženich a věčný Život. Když obejme nevěstu, v jeho objetí zahyne navždy staré ego a stane se proměněným a nepodobným své staré formě, tak jako ptáče se nepodobá vejci. 
Až se ženich objeví, zůstane jen krátce, neboť splyne v objetí s šesti světly nevěsty duše. Přijde jako ženich k nevěstě, ale po svatbě už ho nebude a nebude ani nevěsty, ale budou jedním. 
A ta dravá šelma, která byla a není, je osmý král, a přece jeden z těch sedmi. Jde však do záhuby. 
Dravá šelma, ego, je jeden ze sedmi králů. Kraluje na svícnu Přeměnitele. Ten však tomuto králi trvale nepatří a byl z něho vyhnán. Je však také osmým králem. Neboť ego sedí na svícnu Přeměnitele a zároveň je šelmou, která všech sedm svícnů nese a proniká je, dokud jsou v temnotě nevědomí. Má sedm hlav a sedm svícnů, a přece také sídlí na jednom z nich. Nese na hřbetě sedm králů, je proto osmým králem, a přece je zároveň jedním ze sedmi. Tento však byl poražen a jde do záhuby. 
Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní."
Deset rohů je deset mocí vyrůstajících ze sedmi svícnů, tak jakoby ze sedmi silných větví vyrůstalo deset větví mladých. Jsou to sily kruhu, kde číslo deset vchází zpět do svého počátku (viz str.: 69). Podobají se živému stromu, rostou-li ze živých větví. Jestliže však kmen je suchý, jsou suché i všechny jeho větve. Deset větví nemůže nést život, vyrůstají-li ze sedmi mrtvých větví, mrtvých svícnů. Kmen musí být proto poražen, takže zůstanou jen kořeny a z nich se musí obnovit život pravý, nejen zdánlivý. Kořeny jsou jako pozemské bytí, které musí zůstat zachováno, má-li v něm být obnoven pravý Život. Neboť se projeví jeho prostřednictvím, tak jako život stromu vyrůstá z kořenů. Kdo čeká na království boží po smrti těla, jakoby doufal ve strom bez kořenů. Ne tak. Hledejte království boží nyní! 
Je-li deset větví suchých, znamená to, že také sedm nosných větví je bez života. Podobají se deseti rohům vyrůstajícím ze sedmi hlav šelmy. Ta šelma a ten suchý strom je zvířecí ego. Z něho vyrůstá deset podob slabostí a neživého myšlení. Deset mrtvostí je v člověku, který zůstal egem. Když však zbavíte býka jeho rohů, ego jeho myšlenek a sobeckých pohledů z těla na svět, stane se z něj zvíře krotké a mírné, jako beránek vedené na porážku. Jeho cesta ke smrti není bolestná, ale radostná, neboť je zbaveno svého břemene a smrt je mu vzkříšením. Sedm větví a deset jejich výhonků ožijí a stanou se tím, čím mají být, obrazem božím, stromem Života. 
Tak bude deset sil přemoženo Beránkem, Slovem. 
Dříve, než se to stane, šelma svede s Beránkem boj a svých deset rohů namíří proti němu. Dosud se vlády neujaly. To je psáno proto, že deset egu sloužících projevů, ačkoliv v nevědomosti trvají a projevují se stále omezeným lidským životem, jsou člověkem neuvědomované. A tak se mu zdá, že je svobodný, že ho nic neovládá. Necítí své ego ani jeho projevy jako břímě. Když však přichází boží paprsek a člověk v něm poznává svého spasitele, teprve si uvědomí tíhu temné vlády svých sklonů, jakoby právě vystoupily na trůn. To je ovšem klam. Teprve nyní však nastane konečný boj mezi Světlem a Nevědomostí a Beránek, který je tím Světlem světa, zvítězí. 
Šelma bude bojovat s Beránkem všemi deseti rohy, deseti temnotami, ale Beránek, který je Slovem, jí přemůže. Ježíš Nazaretský, který se nazval Beránkem, ukázal člověku, který ho chce následovat, aby se také učinil beránkem vedeným na porážku. Má vzít na sebe svůj kříž a nést ho až k smrti i ke vzkříšení. Kdo bojuje spolu s Beránkem proti šelmě v sobě, je povolán k Cestě, je vyvolen Milostí a je věrný sám sobě. 
Tělo Kristovo prorůstá člověka putujícího k Pravdě a činí jej tělem znovuzrozeného Adama. Je stromem Života se sedmi větvemi nosnými a deseti výhonky. Číslo deset je posvátné, neboť vyjadřuje Otce v synovi a božství v těle. Božství deseti mocí je v člověku, ale je v něm nejprve skryto pláštěm babylónským. Poutníci však byli povoláni odkrývat, co je skryté a to je nauka svatá, neboť žije v nitru. 
Božích mocí ve skutečnosti není pouze deset. Desítka je číselný symbol kruhu, a vyjadřuje věčnost a plnost boží. Božích jmen a mocí je bezpočtu, a přece zároveň jest Bůh beze jména i bez podoby. 
A řekl mi: "Vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěsta sedí, jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma, pojmou nevěstku v nenávist a oberou ji o všechno až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl." 
Vody božské Matky, věčné duše, jsou počátkem všech duší, národů i ras. Jsou principem plodícím všechny sféry života. Jsou proto nazvány Bohem Matkou. Nad těmi Vodami, z nichž povstaly národy, se však usadila temnota. Stalo se tak, neboť protiklad je podmínkou tvorby. Život není poznán, není-li poznána smrt. Není spatřeno Světlo, než-li jen očima, které viděly tmu. 
Nezralé duše v lůně Vody jsou jako voda chladné, jako voda plynou po povrchu světa, dokud je Oheň božského slunce nevysuší a nepozvedne jako páru na nebesa ducha. Proměněné bytí je jako oblak, plující oblohou. Ze země se zrodil, ale země se nedotýká. 
Také ego je ve skutečnosti z Boha, a proto jeho sedm hlav a deset rohů pojme jednoho dne nenávist k Temnotě, která je tíží. Rozervou ji na kusy a spálí ji Ohněm. Neboť právě zdánlivému já, egu, je svěřen boj s temnotou i síla k jejímu přemožení. V egu je boží záměr, Slovo přichází z jeho hlubin, a proto je dobré. Je stejným dobrem jako vězení kukly pro motýla a skořápky pro orla. Na čas je boží svoboda i moc odevzdána a uvězněna v egu, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Boží řeč je Slovo a znamená tvorbu, duchovní zrání a uskutečnění. To znamená, že uvěznění boží moci v tělesnosti je dobré, dokud ego není zralé a jako pšenice připraveno ke sklizni, dokud není v člověku naplněno Slovo. 
"Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město, panující nad králi země." 
Ta žena je Nevědomost, Temnota a Zapomnění, veliké město Babylón, které vládne mocnostem vnějším. 


Pád Babylónu. 
Vítězství Slova nad Nevědomostí je jisté. 
Duše nebyla vždy v klamu. Jejím domovem není Babylón, ale Pravda a do ní se má vrátit.
Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe, a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem: "Padl, padl veliký Babylón a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka. Neboť vínem božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všechny národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilosti a přepychu." 
A hle, Anděl Jednosti, od něhož přichází Světlo Sjednocení a slávou oslňuje vše zemské, přichází. Nastane brzo čas, kdy bude soudit Babylón a v něm všechen klam, všechno zapomnění a smrt. 
Babylón je pádem od Boha do propasti stínů. Je městem, které zatemňuje vědomí a činí z něho slepé bytí, zdroj bolesti. Většina světa ale dosud žije v tomto městě, které je sídlem všeho zlého, doupětem démonů emocí, tužeb, nenávisti a zlých myšlenek. Sobecké myšlenky ega jsou jako zlověstní ptáci, poslové bolesti. Vědomí je jako opilé vínem božího hněvu. Ne však hněvem v lidském významu slova, vždyť hněv není v Bohu, ale tam, kde je duše odvrácena od Boha a jeho lásky, trpí. Kde je odvrácena od Pravdy, tam podléhá klamu. Hněv boží znamená odvrácenou boží tvář. Ne však On se odvrací, ale bytosti světa. 
Opojné víno zatemnilo národy vnější a také národy sil uvnitř jediné bytosti. Neboť lidské bytí se vzdálilo duchu, z něhož povstalo a podléhá svodům nevěstky babylónské. Oddává se planým tužbám a světskému pachtění – to jsou králové vládnoucí světu. Hledá klamné štěstí a prchavé odměny u kupců země, to jsou pomíjivá lákadla světa a jim prodává vlastní věčnost. A pouta světa, vábící duši klamavým zbožím, žijí z její rozmařilosti, v níž prodává vlastní život. Tím lidská duše slábne a pouta světa bohatnou a sílí.
A slyšel jsem jiný hlas z nebe: 
"Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se dovršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny. Odplaťte po zásluze té nevěstce, dvojnásob jí odplaťte za její činy. V poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob. Kolik si užila slávy a hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Protože si namlouvá: Trůním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku – proto v jediném dni dopadnou na ni pohromy. Smrt i žal a hlad, a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, který ji odsoudil." 
Slovo volá do temnot, tak jako pastýř svolává zatoulané ovce před večerem. Volá duši srdcem člověka: Vyjdi z klamu! Neměj účast na oddělenosti ode Mne, neboť to je hřích. Hřích není vina, ale Zapomnění, nevěstka babylónská. Je to vzdálenost od božího ducha a narůstá v karmických kolech bez pravého poznání. Avšak roste nejen hřích, ale také zralost pro Cestu. Duch boží pak jednoho dne zazní a zavolá duši. 
"Bojuj s nevědomostí! Držela tě ve smrti, proto ať sama zemře. Kolik si užila moci, tolik ať jí ztratí. Vládne, jakoby byla královnou a není vdova!" To znamená, že nikdy nebyla ve spojení s Bohem, aby jej mohla ztratit tak, jako vdova ztrácí manžela. Bůh jí nezemřel, neboť se k němu nikdy nepřiblížila a nikdy k němu nepatřila. Lidská duše však ano. Ona zná Boha ve svých hlubinách a pláče po svém božství. Nevědomost působí duši smutek a utrpení, ale sama jej nezakouší. Není totiž živá, ale život v sobě utápí. Je klamem a jako klam bude hladovět, až uzraje čas. Potom již nebude živena zotročeným lidským duchem. Musí zemřít a být spálena Ohněm. Neboť jakkoliv se zdá Nevědomost mocnou, její moc je ničím ve srovnání s boží vůlí, v níž byl určen konec temnoty ještě dříve, než povstala.
Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým hořícího města. Z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou naříkat: "Běda, běda, ty veliký Babylóne, město tak mocné, jak v jedinou hodinu byl nad tebou vykonán soud!" 
Moci, jako králové vládnoucí vnějšímu světu, odstoupí od ega planoucího očistným ohněm, neboť v něm hoří sama Nevědomost požárem tak silným, že se nepřiblíží nic, co z Nevědomosti čerpá a žije. 
Město Babylón, tak mocné, že se zdálo věčné, náhle bylo odsouzeno. 
A bohatí kupci země naříkají a bědují nad ním, protože už nikdo nekoupí jejich zboží. Náklady zlata a stříbra, drahokamů a perel, kmentu a purpuru, hedvábí a šarlatu, cedrového dřeva a předmětů ze slonoviny a předmětů ze vzácných dřev, náklady mědi, železa a mramoru, skořice a indického koření, voňavek, mastí a vykuřovadel, vína, oleje, mouky a obilí, dobytčat a ovcí, koní, vozů a otroků a zajatců. 
Plody, které jsi dychtivě sklízelo, jsou pryč, všechen lesk a nádhera zašly a není po nich památky. Kupci, kteří s tím vším obchodovali a z toho města bohatli, z hrůzy nad jeho zkázou neodváží se přiblížit a budou plakat a naříkat: "Běda, běda, tak veliké město, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu, které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami – a v jedinou hodinu je zničeno takové bohatství!" 
A kupci světa, lákadla všeho druhu, požitků i moci, přestanou duši nabízet své na povrch cenné zboží. Vždyť jaká je skutečně jejich cena v hořícím městě? Kam se poděla krása všeho pomíjivého? Hodnoty světa ztratily svůj lesk, vůni i krásu. Pouta světa už nemohou nabízet klam a bohatnout z věčnosti duše, protože město, v němž obchodovaly, nyní propadlo požáru. Odstoupí a neodváží se přiblížit. Nikoliv svět sám, neboť on je duchem božím, ale pouta světa, vytvořená Nevědomostí, se nepřiblíží. V jedinou hodinu jest zničeno to, co se v městě ega nazývalo bohatstvím. 
A všichni velitelé lodí, dopravci zboží, námořníci a kdokoli se živí plavbou, neodváží se přiblížit a budou volat, až uvidí dým toho hořícího města: "Co se mohlo rovnat tomu velikému městu!" A sypou si prach na hlavu a v pláči a nářku křičí: "Běda, běda, tak veliké město, na jehož blahobytu zbohatli všichni majitelé námořních lodí – a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!" 
Velitelé lodí a dopravci jsou symbolem lidské vůle, směřující po povrchu Vod, po povrchu duše, ke svému zdánlivému cíli. Vůle ega se podobá veliteli křehké lodě, která málokdy nalézá, co hledá. Avšak od poutníka, v jehož nitru plane Oheň, se lidská vůle a chtění odvrací a v nitru sílí vůle nová, vůle boží. 
Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi. 
Nevědomost odsuzuje duši k smrti. Světlo však odsuzuje k smrti samu Nevědomost. Vše božské ve všech světech se raduje, neboť Smrt odsoudila člověka, ale Bůh odsoudil Smrt. 
A jeden silný anděl pozvedl balvan, těžký jako mlýnský kámen, vrhl jej do moře a zvolal: "Tak rázem bude svržen Babylón, to veliké město, a nebude po něm ani památky. Nikdy už v tobě nezazní hudba, neozve se harfa, píšťala ani trubka, nikdy už v tobě nebude řemeslník ani umělec, nikdo už v tobě neuslyší zvuk mlýnů, nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Tvoji obchodníci vládli světem a tvé čarovné nápoje mámily celé národy. Ve tvých zdech tekla krev proroků a svatých a všech zavražděných na zemi." 
A Anděl Zákona pozvedne balvan karmických kol, těžký jako mlýnský kámen a hodí jej do moře, z něhož ten kámen povstal. Bůh Matka, ze které se zákon karmy zrodil k ochraně, tvorbě a cestě jejích dětí, opět v sobě tento zákon pohltí, až skončí jeho čas. A tak, jako náhle bude odhozena karma, tak skončí čas velkého města ega, vystavěného Nevědomostí a nezůstane po něm ani památky. 
Nikdy už se v něm nebude duše radovat ani trpět. Nebude v něm nic tvořit. Nikdy v něm nezasvitne světlo lampy, to je lidského poznání a vědění. Vždyť lampa je dobrá v čase noci, ale k čemu je tam, kde hoří veliký Oheň Slunce? Ego už nezaslechne hlas nevěsty božské duše a ženicha ducha svatého, neboť ho již nebude. 
Obchodníci ve městě ega vládli vnějším světem. Ve zdech toho města tekla krev svatých. Vždyť nejen že lidé světa zabíjejí své svaté, ale také zdi Nevědomosti, které jsou vystavěny v nitru, odsuzují k smrti čistotu a svatost duše. 
Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: "Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí na jejích rukou."
V domě mého Otce je mnoho příbytků. Je mnoho příbytků v království nebeském, ale jen jedno je Království. Každý z vás ať se stane příbytkem ve velkém domě Otcově, neboť není omezeno místem ani počtem. Ti, kdo nalezli svůj příbytek v domě Otcově, jsou zněním Slova a radují se z jeho vítězství uvnitř každé bytosti. Člověk totiž nezvítězí sám ze sebe, ale z vůle a Milosti boží. Spasení, sláva i moc patří Bohu, který je ve vás. On je odsouzením Temnoty, neboť vládne Světlem. Je odsouzením Nevědomosti, neboť je živým Vědomím. Je Láska, Život i Svoboda. 
A znovu volali: "Haleluja! Na věky věků vystupuje dým z tohoto hořícího města." 
Chval Hospodina celým srdcem a budeš patřit k jeho zástupům. On zvítězí nad každou temnotou a jeho moc je věčná. 
Na věky věků, tam, kde je čas, přítomnost ducha božího spaluje město Nevědomosti a dým, který z něho vystupuje, je zprávou o Jeho vítězství. Ten dým je Slovo, které se vznáší nad zemí a každý, kdo jej ve svém srdci cítí, poznává, že je to síla vítězná. Až bude Babylón ega spálen, ustane i dým a utichne Slovo v domě Otcově, který je přítomností a v němž neplatí ono "na věky věků". 
Tehdy těch čtyřiadvacet starců spolu se čtyřmi bytostmi padlo na kolena: Klaněli se před Bohem sedícím na trůnu a volali: "Amen, haleluja." A od trůnu zazněl hlas: "Zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí." 
Dvacet čtyři tváří Slova i jeho čtvero principů tvoří vůli boží. Jejich vítězství patří Bohu, tak jako vůle nepatří sama sobě, ale tomu, z něhož vychází tvořit a bojovat. A Bůh, který je středem každé bytosti, praví: "Komu duše zpívá mým Slovem a nezní vůlí ega, ten je vysvobozen. Nezáleží na tom, byl-li považován za velkého nebo malého před světem, protože našel odpočinutí v Bohu." 

Pozvání k Svatbě Beránkově 
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: 
"Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě bílý kment, aby se jim oděla." Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 
Hukot množství vod, to je zpěv duše, která jest Vodou a dunění hromu je zvukem ohnivého blesku, náhlého a podle své vůle cokoliv zasahujícího. Tak zní boží moc v člověku, který byl jako nádoba naplněn Životem. A spolu s ním a v něm zní boží zástupy bytostí i zástupy vnitřních sil, které jsou také zvány zástupy božími. Radost zní bez konce, neboť božství se ujalo vlády nad člověkem a síly temnoty už jej nepřemohou. 
Přichází den svatební. Beránek je ženichem a duše nevěstou, oděnou bílým šatem Světla. Ten oděv znamená, že cokoliv činí a cokoliv myslí, je Světlo. Vyběleno bylo její roucho a září uvnitř a vystupuje i vně, takže bývá spatřeno a stává se krásnou Nevěstou, hodnou svého ženicha. Splyne s původcem svého bytí, s duchem božím a tak budou Jedním. 
Tehdy mi řekl: "Piš: Blaze těm, kdo jsou povoláni na svatbu Beránkovu." A řekl mi: "Toto jsou pravá slova Boži." Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni!" Kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. 
Hlas Světla praví: "Blaze těm, kteří uzráli jako víno. Kterým bylo dáno zemřít a proměnit se, neboť oni jsou pozváni na svatbu Beránkovu." A také řekl: "Ten, kdo jen před Bohem pokleká, přijde k němu. Neboť andělé zvěstují Slovo, ale kdyby toto Slovo neměli, jsou jen prázdným zvukem, tak jako každý vnější člověk.

Kristovo vítězství nad antikristem.
O cestě 5. 
Jan opět promlouvá o zákonech cesty. 
A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo boží. 
Otevřená nebesa nitra zjevují vítězného vojevůdce, spasitele, Krista, jehož jméno je Slovo boží. Je zapsáno v písmech, a přece jej nezná nikdo, než on sám a ten kdo se jím opět stal, když vyšel z pouště nevědomosti. Je to tím, že jen Slovo samo sebe poznává. Bílý kůň Světla jej nese, jeho pohled je Ohněm ducha a jeho je všechna moc. On soudí a přemáhá všechno, co není jím samým, co není s ním a v něm, Láskou a Pravdou. Je zahaleno krvavým pláštěm smrti a znovuzrození a jen ten, kdo si jej oblékne, ho poznává a vstupuje v něj, ve Slovo, v Krista. 
Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy. Bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno: Král králů a Pán pánů. 
Slovo doprovází všechna moc, tak jako nebeská vojska na bílých koních. Ve svobodě vchází, kam sama chce a Milostí poráží své nepřátele. Meč, který vychází z úst Slova, je jeho znění. Kdo jej slyší ve svém nitru, jím bývá sťat. Všechny podoby světského života, tak jako národy světa uvnitř bytosti, jsou zněním Slova zabity jako mečem a na jejich místo vchází Beránek. On stíná život klamný, aby na jeho místo přišla moc pravého Života. 
Stíná Jana, aby udělal místo Kristu. Ze zralých hroznů činí víno ve svém lisu, neboť On je nástrojem proměny starého v nové. V něm je potrestána Nevědomost a spasen člověk. Na plášti a na boku má vítěz zapsáno své jméno. On je Kristus, oděný v plášti proměny kříže. A což to nebyla právě rána na boku Ježíše Nazaretského, která potvrdila toto: Člověk Nazaretský je mrtev a jako Kristus vystupuje k Otci. Říká se, že z boku Ježíšova vytékala krev spolu s vodou. 
Krev a voda jsou dvě podoby božího bytí, které jsou v člověku jedna s druhou. Voda je věčné, neměnné božské Já, stále průzračné a čisté, zatímco krev znamená cestu proměn z nevědomosti, přes smrt až ke vzkříšení. Plášť krvavý je nesen od počátku cesty na Golgotu a znamením na boku se tato cesta naplňuje a končí. 
Tak právě znamení na boku je symbolem konečné chvíle smrti a zmrtvýchvstání. Je to znamení vítěze Boha nad smrtí i nad každou mocí zevní. On bude jednoho dne vládnout v každém člověku. 
A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: "Pojďte, slétněte se k veliké hostině boží! Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní a jezdců. Těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných." 
Anděl Srdce, který vychází ze Světla jako ze Slunce, svolává myšlenky jako ptáky do středu nebes, do srdce. A ony, Láskou přemoženy, ustanou náhle ve svém pohybu a štěbetání. Slunce zářící a planoucí je Srdce a v něm myšlenky usedají a tichnou, aby pohltily všechny podoby a formy vnější, sílu i slabost, vládnutí i područí. Do Srdce jsou pozvány myšlenky poletující, aby se zastavily a v tichu ponoření pojaly do sebe vnějšího člověka. Slovem, jež vládne Milostí a Srdcem, které je tou Milostí naplněno, přichází člověk k Otci. Hledejte proto cestu k Bohu v Srdci. 
A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl s nimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma i její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly. 
Králové země, to jsou síly vládnoucí světu, mamon a moc, jsou předem poraženy, vyjde-li Beránek do boje proti nim. Chtějí přemoci jezdce Slova, ale Slovo ovládne ego i jeho krále, to znamená egu vládnoucí mocnosti, a také falešného proroka. Tento prorok, to jsou tužby a je to také strach, který slouží šelmě. Tyto mocnosti i prorok dokazují svoji moc ve vnějším světě. Stále ukazují, jak vítězí nade vším dobrem. Kdo se však nenechá oklamat, nalezne odpočinutí. 
Prorok lži svádí vnějšího člověka. Nutí ho klekat před zákony světa a přijímat cejch šelmy. To jest sklánět se pod břemenem omezeného jáství a vše činit pro něj. Avšak Slovo má moc duši osvobodit a jeho vítězství je jisté. Říká: Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtíženi a já vám ulehčím! Neboť On zajme síly vládnoucí egu a s nimi i falešného proroka a bude je spalovat Ohněm ducha za živa. Za živa, to znamená, že vyjde-li duše na Cestu z vnějšího světa do království, nezemře ihned její ego a nestane se naráz Bohem, ale symbolických 1000 let trvá její putování, v níž jsou šelma i falešný prorok spalováni. 
Spoutání satana a tisíciletá říše.
O cestě 6. 
Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
Ježíš Kristus řekl: Já jsem Cesta, Pravda a Život. Kdo jde za mnou, jde ve mně a já jsem na jeho trůnu. Symbolických 1000 let trvá mystická cesta, což ovšem není měřeno množstvím času, ale číslo 1000 znamená sjednocení (č.1) tří rovin lidského bytí v Bohu, kde každá nula značí jinou úroveň, tak jako desítky jsou jinou úrovní než stovky a tisíce. 
Člověk je božským duchem, je věčnou duší, která bývá zahalena v plášti Nevědomosti a je také tělem. Duše, zahalena ve svém plášti, vytváří duši lidskou, která je zvána egem. Musí proto sundat tento plášť. To však nelze učinit snadno, neboť je spojen s tělem. Také tělo je proto nutno oživit. To je úkol tisícileté cesty, úzké a trnité. 
Kdo přemáhá zlo v sobě, spoutal svého satana a nastoupil cestu tisícileté říše. Je to mystická cesty proměny, která je otevřena, je-li satan spoután. Není-li, je uzavřena. Nelze totiž sloužit egu i Bohu. A tento zákon nelze nijak ošidit, neboť nad ním bdí Světlo božího vědomí v nitru člověka. 
Člověk má uvnitř mnoho podob a mnoho sil, pudových, citových, myšlenkových i duchovních. Podobá se spíše množství lidí a národů, kde každý je odlišný od druhého a je také tak nejednotný ve všem svém konání. Je-li však spoután satan, jeho působnost je omezena a je nastoupena Cesta ke Sjednocení. Satan přesto ještě trvá v člověku. I když je spoután, stále láká poutníka svým našeptáváním. 
Proto jej člověk nesmí rozvázat, neboť rozváže-li jej, sváže svou cestu. Satan může být pohlcen a proměněn pouze Bohem, a tím je Jednost. Proto, až se naplní Jednost ducha, duše i těla, to je symbolických tisíc let, sama rozváže satana a pohltí jej. Tak vyjde satan ze svého žaláře a přijat Světlem bude osvobozen v Bohu. Kdo však jsi na Cestě, bdi nad sebou. Moc tmy vyčkává tiše ve svých poutech, a vždy se ozve, když síla Světla slábne. 
Duch boží, který neumírá a nerodí se, má mnoho podob, ale žádnou z nich nepotřebuje. Je Svobodou samou. Vodou křtí Jan, ale Ohněm křtí duch svatý. Voda očišťuje, Oheň oživuje. Cesta je cestou Vody i Ohně. 
Modlitba Srdce, v níž myšlenky usedají do ticha a kříž Kristův, to jsou dva pilíře mostu nad propastí. Co je kříž Kristův? Je to pokora k božskému, která jediná božství otvírá. Je to odevzdání osobního života, takže už není tvůj, ale náleží Bohu. Tím však neztrácí na svobodě, naopak. Je oproštěn od starostí, neboť byly složeny na Boha. Kdo zná tyto dva pilíře Cesty, ať se jich drží. Bez nich jsou všechna cvičení duchovní marná. Tyto dva proudy jedné řeky unášejí i těžké břemeno jako třísku. A tím břemenem není nic jiného, než ego člověka. Řeka není v moci břemene, které se po ní plaví, ale je to naopak, na to nezapomínej. Ego nevládne Cestě, ale musí být spokojeno s její moudrostí, rychlostí i překážkami. Milost je síla proudu a ta strhne každého, kdo je povolán. 
Až se naplní symbolických tisíc let, nevěsta a ženich vejdou v Jednost, a tak skoncují se smrtí navždy. Jednou však bude vzkříšeno všechno stvoření i hmota sama. Bude oproštěna od smrti, která do ní vešla jako protiklad a vrátí se do svého přirozeného stavu, jímž je Bůh. 
Co znamená oživení těla? Oživení těla neznamená, že hrubá hmota se stane nesmrtelnou ve své současné podobě. A přece i hmota patří věčnosti, protože vystoupila z ducha božího. Tělo by neexistovalo, kdyby nebylo tvořeno vědomím.
Tělo je tedy tvořeno vědomím podobně jako myšlenka. Vyprostí-li se vědomí hmotné z hrubosti, v níž je vězněno, také tělo, tak jako myšlenka, změní své vlastnosti. Vždyť myšlenka má vždy takovou kvalitu, jakou má vědomí, které ji tvoří. Jsou myšlenky nečisté a jsou myšlenky svaté, proto také tělo, jako myšlenka, může být učiněno svatým. Vejde-li vědomí těla zpět k duchu svatému, tělo samo se stane podobou Boha na zemi. Duch boží, který neumírá a nerodí se, však není závislý na žádném svém zobrazení. Má mnoho podob, ale žádnou nepotřebuje ke svému životu. Je svobodou samou.

Hleďte se nejprve očistit, abyste mohli být oživeni. Pracujte na svém očištění, ale své oživení ponechte Bohu. Vodou křtí Jan, ale Ohněm křtí duch svatý. Voda očišťuje, Oheň oživuje. 
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo boží, protože nepoklekli před dravou šelmou, ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. – Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. 
Bytost lidská obsahuje v sobě mnoho bytostí. Bytost pokornou i bytost pyšnou, bytost sobeckou, i tu, která soucítí. Některé jsou Světlem, jiné tmou, některé jsou živé, jiné mrtvé. Kdo vstoupil na most spásy, dlouhý 1000 let, tomu bylo dáno posadit na trůn síly svaté, ty, které náležejí Beránkovi a skrze něj jsou živé a mocné. Tyto vysoké podoby člověka jsou jedno s Bohem. Byly sťaty světu pro Slovo boží a tak se osvobodily ze tmy. Nejsou označeny Nevědomostí a nepoklekají před egem ani jeho zákonem. Ony se ujaly vlády spolu s Beránkem a budou s ním kralovat, dokud potrvá tisíciletá Cesta. 
Tisíciletá Cesta je cestou umírání a proměny ega. Proto, kdo kráčí touto cestou, má v sobě trůn Světla a ego je spoutáno. Ty vnitřní povahy člověka, jež vešly v pravé Já, byly vzkříšeny prvním vzkříšením. Druhé vzkříšení bude vzkříšením sil, které dosud tvoří ego. Toto vzkříšení přijde až na konci cesty, protože ego trvá po celou mystickou cestu. Tyto druhé síly, které jej tvoří, budou vzkříšeny až na konci Cesty, až se tisíc let dovrší. 
Těm vzkříšeným neublíží druhá smrt. Jsou totiž jen dvě podoby smrti, ale to, co smrtí nazývají lidé, mezi ně nepatří. První smrt je smrtí ducha, který byl zatemněn hmotou. Tento mrtvý však musí být vzkříšen k životu, neboť duch je život sám. Tato smrt je jen spánek a klam. Druhá smrt provází osvobození z hmoty. Je to smrt vedoucí ze smrti, smrt ega. Jak by se mohla smrt ega, to je ta druhá smrt, dotknout sil, které patří Životu, Světlu a Beránkovi? Proto bylo napsáno, že jim druhá smrt neublíží. Ani první, ani druhá smrt nejsou však doopravdy smrtí. První je vstupem do stínu a druhá výstupem z něho. Stín je pouhým klamem a mizí ve chvíli, kdy je ozářen Ohněm 	ducha. 
Dokud trvá Cesta, musí vládnout síly Světla nad silami temnoty. Pokora musí vládnout nad pýchou, Láska nad hněvem, po celých symbolických tisíc let. Pak se ego rozplyne v Jednosti a v něm budou prozářeny a vzkříšeny také všechny temné podoby člověka. 
Pokud však člověk rozváže svého satana, jak se často poutníku stává, síly ega zase převezmou vládu nad silami Světla a nebude žádné tisícileté říše Beránkovi, ale jen propast temnot. Znovu pak musíš volat k Bohu a uvolnit mu trůn v sobě, aby přišel a satana opět spoutal. 
Vytrvej! Síly kněžství Kristova ať v tobě kralují po celých tisíc let! 
Konečné vítězství a soud.
O cestě 7. 
Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. 
Až se dovrší 1000 let Cesty, satan vyjde ze svého žaláře a bude spatřen Bohem. To bude poslední a nejkratší boj satana s Pravdou, zato se však krátce zjeví v celé své klamné moci. Vyjde, aby se ještě pokusil zvrátit Jednost a nastolit vládu Rozdělení. Pokusí se oklamat národy ve čtyřech úhlech světa, to znamená, že se pokusí znovu získat vnějšího člověka, aby byl rozptýlen a podroben jako vnější národy, jako zrnka písku a aby tato písečná poušť pohltila svaté město, jímž se člověk stal. 
Naposled bude moci satan promluvit na svou obhajobu. Posílí vnějšího člověka a vystoupí k němu ve všech svých podobách a s veškerou lstí a bude se snažit uchopit, co patří Beránkovi, svaté město a síly božské duše, které Bůh miluje. 
Oheň ducha však sestoupí a v jediné vteřině pohltí všechnu lež a satana již nebude, Nevědomosti ani šelmy, ani jejího proroka. Tak bude naposledy projeven satan a utone ve Světle, bude sežehnut Ohněm. 
Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. – A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. 
Kdo zvítězil nad sebou samým, nemá silnějšího protivníka. Svůdce lidské duše, Nevědomost, která učinila ego, byla uvržena do jezera, které hoří, spolu s egem i jeho prorokem (tužbami a strachem). Co je to ohnivé jezero? Člověk sám. On je Voda duše, planoucí Ohněm ducha, místo smíření. V tom jezeru symbolicky hoří síra. Ta je cítit, když se pálí živočišné tělo. To je symbol pálení tělesnosti v člověku a její proměny v Oheň ducha, jíž se každý nakonec dočká. Věčnost je každého z vás a Já vám k ní pomohu. 
A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
Veliký trůn Světla patří duchu svatému a Beránkovi, to je Slovu. V něm pomíjí každá rozdílnost, každé "nahoře" a "dole". Není nebe a není země, ale je Jednost všude, kde hledí. Jeho pohled je přetékající Láska, vše utišující Mír a Radost. Před trůnem božím stanulo vše mrtvé, to znamená všechny podoby ega. Byly otevřeny knihy mnohých skutků a myšlenek, které patřily těm mrtvým podobám ega a byla také otevřena kniha jediná, se jménem pravého života. To mrtvé bylo odsouzeno, neboť činy a myšlenky ega byly mrtvé. Nebudou proto zachovány a budou spáleny a zapomenuty. Jen kniha Života se už nezavře a vydá své tajemství. 
Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 
Moře, to je duše vnější, která byla ovládnuta smrtí, vydala Světlu svoji mrtvost a ta byla souzena podle svých činů. Mrtvé se totiž vždy projevuje jako mrtvé a klam se projevuje jako klam. 
Proto je zapsáno, že byli souzeni podle svých činů. Duše pak byla od smrti navždy osvobozena a tělo bylo proměněno. A sama smrt a říše mrtvých byly spáleny uvnitř. To je ta druhá smrt, smrt v ohnivém jezeře, které pohltí vše, co není věčné. Neboť co je mrtvé, není zapsáno v knize života, ale co je živé, je v ní od věčnosti a je věčné. 
Lásko, rozlij se! Radosti, obejmi svět! 
Nové nebe a nová země 
A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 
A hle, jaká radost! Člověk získal nové nebe, nového ducha a získal také nové tělo, novou zemi, neboť staré tělo pominulo a nebesa zaplnil duch boží. Moře však již vůbec není. Kde jsi, moře vnější duše? Navždy jsi vešla v duši božskou a v Radosti jsi se rozplynula. Stala jsi se svatebním šatem, jako sníh bílým, vyběleným v krvi smrti a vzkříšení, v krvi Beránkově.
A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: 
"Hle, příbytek Boží uprostřed lidi, Bůh bude přebývat mezi nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo." 
Božská duše je z Boha, z něho vystupuje jako Nový Jeruzalém z nebes. Vždy byla v Bohu, ale byla skryta zemi, tělesnému bytí. Nyní však sestupuje na zem, to znamená, že zaplnila také tělesné vědomí a dala se mu poznat. Je ozdobena krásou Srdce, drahokamy vybroušenými ostřím cesty. V ní jako ve městě přebývá Bůh uvnitř člověka mezi všemi bytostmi, anděly i lidmi, kteří jsou v něm. Jednou však vejdou všechny bytosti do tohoto města a budou jedno v Bohu. Nový Jeruzalém je pravým bytím a starý Jeruzalém byl zbořen. 
Pojďte a staňte se Novým Jeruzalémem každý! V Bohu jste Světlem ze Světla, Bohem z Boha. A Bůh vám setře každou slzu z očí. Neboť není bolest u Boha, v Jeho svatém městě, ani smrt, ani hořkost, neboť co bylo, v něm pominulo. 
Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš. Tato slova jsou věrná a pravá" A dodal: "Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Avšak zbabělci, nevěrní a nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt." 
Ten, který jest, se ujal vlády a všechno tvoří nové. Hlína hmoty v jeho rukách ožila. Veliké tajemství praví Beránek: Mé Slovo zaznělo a naplnilo se! V krvi a potu byl zbořen starý Jeruzalém a postaven nový, a přece je od věčnosti v Bohu postaven. V Bohu je počátek i konec všeho a člověku nedokonalému pravím: "Také ty jsi Bohem již nyní." Já jest Alfa i Omega světa, i času, i všeho putování. Kdo žízní, bude pít vodu živou. Avšak zbabělci, nevěrní a nečistí, vrahové a lháři, ti všichni, kteří přebývají v egu, najdou smrt v Ohni ducha, který se rozhoří jezerem duše. Masky otroctví nebyly totiž zapsány do knihy života, a tak zemřou druhou smrtí. 
Bůh jest Alfou i Omegou, počátkem i koncem, a přece všechno tvoří nové. Co může povstat nového z toho, kdo je vždy stejným, kdo je počátkem i koncem? Může být věčnost nová? Nikoliv. Jen může být znovu poznána. Slovo zní a již se vyplnilo. 
Je Beránkem, který se narodil v bídě světa a zvítězil nad ním. A přece ještě dříve, než se narodil na svět, byl vítězem. Není v něm času. Je synem věčnosti a jeho království je i ve vás. 
A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: "Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu." Ve vytržení ducha mne vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící Boží slávou. Jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál. 
Anděl Srdce zjevuje nevěstu duši, neboť ji obléká. Zná její krásu, neboť ji zdobí. Ona je nevěstou ducha božího, od věčnosti mu zaslíbenou. Je svatým Jeruzalémem, který sestupuje z nebe od Boha na tuto zem, to jest, naplňuje tělesného člověka. Je jako nevěsta oděná do bílého Světla Lásky, slávy boží. Je drahokamem vybroušeným z kamene. Je průzračná jako křišťál. 
Město mělo mohutné a vysoké hradby, dvanáct bran střežených dvanácti anděly a na branách napsaná jména dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly na východ, tři brány na sever, tři brány na jih a tři brány na západ. A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových. 
Nový Jeruzalém má mohutné hradby ducha, takže se mu žádná temnota nepřiblíží. Dvanáct bran utváření a pohybu, 12 sil tvořících vše vnější, je střeženo a naplněno dvanácti Světly Života, anděly zářícími ze zdroje a nesoucími poselství bytostem světa. Dvanácti branami proměn prochází poutník na Cestě a projde-li jimi, naplní je 12ti podobami ducha. Ovšem duch boží nemá podob, pouze brána je podobou, a tak vtiskuje božímu duchu svůj tvar, jakoby Světlo procházelo vzorem okna. Pánem těch dvanácti bran i Světel je však jediné Slovo. Beránek a dvanáct bran a dvanáct jejich Světel jsou dvaceti čtyřmi starci u jeho trůnu. 
Izrael, bojovník proti světu pro boží Slovo, ve dvanácti svých pokoleních bojuje a každé pokolení, rod duchovní, má své vlastní zbraně. Je to těch dvanáct bran, z nichž každá vládne svou podobou Světla. Izrael je poutníkem, jehož si sama Cesta vyvolila. Tato Cesta nevede nikde po zemi a nikde ji není možno tělesnýma očima vidět a tělesnýma ušima slyšet. Hospodin však řekl Izajášovi: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Kéž každá lidská bytost uslyší Milost vyvolení k sobě promlouvat. 
Toto je další podobenství téže Pravdy: Cesta stvořila božského člověka, jakoby jej složila z kostí. Dvanáct kostí leželo bez života v chaosu, ale duch boží, který je Cesta, poručil těm kostem a každá z nich zaujala své místo ve správný čas. A kosti se naplnily živým morkem, duchem života. 
Dvanáct podob Cesty, dvanáct kostí je jako dvanáct učedníků Kristových, kde každý představuje stupeň božské cesty. Ježíš pak je sama Cesta a celé živé tělo. Je každým z dvanácti, a přece je Kristem, který všechny obsahuje v sobě. Tak i ty jdeš svou vnitřní Cestu a jsi Jidášem, Petrem nebo Janem, ale nikdy nepřestáváš být Kristem, neboť všechny podoby Cesty patří tomu, který je Cesta. On provází dvanáct učedníků, sám je však třináctým. 
A protože bytost lidská je tvořena čtyřmi živly božskými – tělem z Prachu, Vodou duše, Dechem Milosti a Ohněm ducha božího – těch dvanáct bran Cesty je rozděleno v těchto čtyřech živlech jako dráha do čtyř kružnic. 
Tři učedníci a tři podoby cesty patří výhradně tělu, Prachu. Tři patří cestě duše a tři náležejí božskému duchu. Tři podoby cesty patří Dechu, Milosti boží. Proto je psáno, že tři brány směřují na východ, tři na sever, tři na západ a tři na jih. Všechny čtyři kružnice cesty se otáčejí spolu, tak jako čtyři kola pohybují jediným vozem. Nelze pohnout tělem, aniž by se nepohnula duše a nelze pohnout duší bez Dechu Milosti. Dech Milosti pak přichází spolu s duchem božím. Pohyb těch čtyř nelze oddělit. Proto je psáno o zasvěcení, že musí být uskutečněno ohněm, vodou, vzduchem a zemí. Uprostřed těch čtyř podob božích je Bůh sám, jako nehybný a všude stále stejný vůz a vozataj. Neboť Kristus, Beránek a Slovo, je těmi čtyřmi kruhy cesty, čtyřmi stranami svatého města, ale je především jejich středem, smyslem a naplněním. Když se čtyři kola otáčí a Cesta plyne, zůstává stále v jejím středu. Voda proudí z věčnosti pramene, a přece je stále věčností. Je všemi čtyřmi živly božskými, ale je také pátým v jejich středu jako jejich skrytá, třináctá podoba. On je dveřmi. Hledejte ty dveře a vejděte! 
Člověk na své pouti nemůže být jen tělem, nebo jen duší. Není ani pouze duchem, ani proudící Milostí. Všechny čtyři podoby se proto na Cestě naplňují spolu, ne jedna po druhé. Jen tak se realizuje vnitřní Cesta. A nelze ani otvírat dvanáct bran jednu po druhé, odděleně, neboť každé tři náleží jiné ze čtyř úrovní. A tak se vždy otvírají čtyři brány zároveň, brána Milosti, brána ducha, brána duše a brána těla. 
Bez první brány nemá poslední brána smysl, tak jako bez Jidáše by svět nepoznal Ježíše. Jidáš je jako tělo z Prachu, slabé a pokušitelné, bez něhož by se Ježíš nestal Kristem a spasitelem. Stejně je tomu i v člověku. Na své cestě se můžete obejít bez těchto složitých symbolů. Není důležité je znát, důležité je pouze samo nastoupení a plynutí Cesty. 
Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu a bylo to sto čtyřicet čtyři loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
Anděl Srdce zná Nový Jeruzalém. On jediný jej může změřit, neboť jediný má míru k jeho změření, světlo Lásky. Vždyť Srdce se rozšířilo a celá bytost není více než Srdcem a Jeruzalém není nic jiného, než Srdce a vše je v něm. Je všude a ve všem. Je rovností, která překonává rozdílné, vysoké i nízké. Proto je psáno, že jeho výška je stejná jako délka i šířka. Je vystavěno do čtverce, rovnováhy čtyř principů. Vychází ze středu bytí a všechno pohlcuje, celý svícen sedmiramenný a celý svět. 
Dvanáct tisíc měr je dvanáct drahokamů Cesty a číslo tisíc značí tři úrovně, v nichž je město vystavěno. Je to proměněné tělo, osvobozená duše a duch, kteří se stali Jedním městem, jedním božským životem. 
Hradba je dlouhá 144 loket, to je těch 144000 spasených, 144 oživených sil v člověku, avšak měřeno lidskou mírou. To znamená, že vymezení 144 sil je pouze lidské vymezení, je to symbol. Duch boží je v Pravdě bez hranic. Číslo 144 je symbolem šíření Světla a boží moci, neboť 12 podob cesty se v člověku násobí svou vlastní silou, mocí živou a stále se šířící tak jako světlo. 
Hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, zářícího jako křišťál. Základy hradeb toho města jsou samý drahokam: První základní kámen je jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šestý karneol, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint a dvanáctý ametyst. A dvanáct bran je z dvanácti perel, každá z jediné perly. A náměstí toho města je z ryzího zlata a jako z průzračného křišťálu. 
Duchovní Srdce vyvěrá na svícnu Srdce, ale z tohoto pramene se mění v tisíceré proudy a v nekonečný oceán, který vše pohlcuje a mimo něj nic není. Vždyť Oheň srdce je také Ohněm Jednosti. Září zlatým Světlem jako jaspis a bílým Světlem jako křišťál. 
Dvanáct drahokamů Cesty je skryto v křišťálu, který je bez barev, ale všechny v sobě obsahuje. Křišťál je náměstím, středem města a ryzí zlato je jeho Ohněm. 
Dvanáct bran je dvanáct forem Cesty, z nichž každou naplnilo Světlo, jakoby zářilo skrze drahokam. Každý drahokam má však jinou vnitřní formu, a proto zář každého drahokamu je jiná. Forma umožňuje Světlu se projevit, dává mu barvu. Vždyť drahokam činí drahokamem forma a Světlo. Formu každého drahokamu tvoří tělo a duše, duch boží je Světlo, které jimi prochází. A tak, i když tělo zemře a rozpadne se, přece se nerozpadne dosažená forma, která je zachována v duši. Tato forma nepodléhá smrti, pouze smrti přeměn, vybrušování a zdokonalování. Čím dokonaleji je drahokam duše vybroušen, tím silněji dává zazářit Světlu. 
Snažte se dosáhnout kvality drahokamu, pevného a průzračného, aby se vámi projevilo Světlo boží. 
Na cestě musíte ve své duši a v těle vybrousit dvanáct drahokamů, dvanáct kvalit, abyste se stali svatým městem, nevěstou Beránkovou. 
Také je psáno, že dvanáct bran je z dvanácti perel. Perla se tvoří z obyčejného zrnka písku, je to zázrak proměny. Dvanáct proměn učinilo těch dvanáct krásných perel, které patří nevěstě. Avšak Bůh vidí perlu již v zrnku písku, neboť v jeho mysli se proměna naplnila. Proto ať nikdo neztrácí naději, jakkoliv se cítí slabým, neboť spása každé bytosti je jistá. Nic nemůže zvrátit vůli Slova. 
Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. 
Chrám nespatříš v tom městě, neboť samo je chrámem, v němž přebývá Bůh. Nikdo se tam Bohu neklaní, neboť je vystavěno v Bohu samém. Nikdo není tomu městu Světlem, neboť ono září samo sebou. Nepotřebuje měsíc, který září v noci, to znamená, že mu není třeba vnějších učitelů. Nepotřebuje ani slunce, které ozařovalo Cestu v čase milosti a za nímž poutník kráčel. Vždyť sama duše přetéká září sluneční a dává světlo těm, kdo tápají v tmách. 
Moc Beránkova pojala do sebe všechny síly vnitřní, všechny národy. A všichni králové, kteří dřív sami vládli dle zákonů světa, svou moc odevzdali Beránkovi. 
Noc v tom městě navždy utonula ve dni a do toho dne nevstoupí nic temného. Nevstoupí do něj žádné ego ani nic nesvatého. Jak by mohlo ego vejít v Boha? Nový Jeruzalém vládne Světlem a vše zlé se bojí jeho moci. 
Kéž každá bytost přijde jako dítě a nalezne Beránka. Kéž všechny národy dětí v něm spočinou. 
A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův. Jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno. Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky.
Řeka živé vody je duše pramenící v Bohu. Je čirá jako křišťál. Všechno se skrze ni stává živým. Uprostřed města, v Srdci, řeka božské duše napájí stromoví života. To stromoví je sama Cesta a jejích dvanáct podob. Vždyť čím by byla Cesta, kdyby nebyla živena a napájena božskou duší? Stromy byly zasazeny, zalévány a vypěstovány a nyní dávají ovoce dvanáctkrát do roka. Září dvanácti drahokamy, dvanácti božími tvářemi. 
Cesta přiléhá k duši z obou stran, neboť jsou dva světy, svět projevení i svět skrytosti, které jsou řekou duše sjednoceny, a ona je uprostřed nich. Je prostředníkem mezi světem hmoty a světem ducha a spojuje je v jediné uskutečněné bytí. Stromoví Života není putováním, ale je Cestou živou a jeho listím je Pravda, která přináší uzdravení všem. 
V duchovním Srdci, které je bezbřehým královstvím Boha živého, slouží jeho služebníci, označení na čelech. Tito služebníci jsou všichni, kteří svůj život odmítli a dostali život nový, život před tváří boží. Tito služebníci nejsou však jen bytosti které vešly v Boha, ale jsou to také všechny síly přebývající dosud v těle člověka, které vešly beze zbytku do služeb království božího. 
Tito služebníci nepotřebují světlo lampy, to je pomíjivé rozumářství a pohyb myšlenek, ani světlo slunce, to je vedení vnitřním božstvím, neboť sami jsou v Bohu, jsou jeho Slovem a s ním kralují na věky. Bůh v Bohu, Světlo ve Světle. 
Celý svět ať spočine v Srdci božím!
Závěrečná slova 
A řekl mi: "Tato slova jsou věrná a pravá. Pán, Bůh dávající Ducha prorokům, poslal svého anděla, aby oznámil svým služebníkům, co se má brzo stát: Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy." 
Anděl Srdce řekl: "Tato slova jsou Pravdou. Já přináším Světlo srdce, mne Pán posílá, abych oznámil jeho služebníkům, kteří ho následují, kudy půjdou a podle čeho poznají, že jsou na Jeho Cestě. Neboť On ke svým přichází a nenechá je čekat." 
To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!" 
Když člověk uslyšel slova mocného anděla, padl k jeho nohám, ale on jej nenechal v omylu. Vždyť kdo by kráčel za služebníkem, nepřišel by k Bohu. Anděl Srdce praví: "Já jsem jen lampa, On je můj Oheň. Já spravuji svícen, ale On je mým Světlem. Hledej toho, který je za vším a který Jest." 
Ti, kdo se drží slov této knihy, jsou ti, kteří jdou po Cestě vnitřní proměny, která je zde popsána. To jsou povolaní služebníci Boží. 
A řekl mi: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko. Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec. Blaze těm, kdo si vyprali roucha, a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři - každý, kdo si libuje ve lži.
Anděl, kterým promlouvá Bůh, řekl také Janovi: Nekonči své proroctví slovy: Čas je blízko. Je tajemství Boží, kdy a v kom uzraje čas. Není v moci člověka čas proměny přiblížit ani oddálit. Kdo je ve špíně, nevstane z ní a nevyspěje, dokud nenastane jeho čas. Kdo je zmaten, zůstane zmaten, dokud ho nezavolám. Kdo však byl zavolán, kráčí cestou svatou a byť by klopýtal, Cesta sama jej povede. 
Až přijdu, praví Bůh skrze Anděla, zaplatím smrtí tomu, kdo je vnější a životem tomu, kdo není ze světa. Já jsem Alfa i Omega, člověk první i poslední, bytost smrtelná i Bůh věčný, do něhož smrtelník vchází. Já jsem prvním, nedokonalým a v temnotě ponořeným a jsem i posledním, věčným, živým a svatým. 
Blaze těm, kdo perou svá roucha v mé krvi. Blaze těm, kdo čistí své bytí krví mé Lásky a vcházejí do Života mým křížem. Neboť oni vejdou do mého království. Avšak všechno, co je vnější, musí zanechat venku. Vždyť každý z lidí si libuje ve lži, dokud nesvleče ze sebe toho vnějšího, Kaina. Kain i Ábel jsou ve vás spolu. Koukol a pšenice rostou na jednom poli až do posledního dne. Teprve pak je plevel spálen. 
Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." A duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!"  Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. 
Čistá duše prahne po duchu tak jako nevěsta po ženichovi a touží po jeho objetí, v němž splynou v jedno. A duch praví své nevěstě: "Přijď‘!" A duše také volá: "Přijď!" Nyní nastal okamžik svatby, spásy a nekončící Radosti. Božská duše v každém vyčkává na tento čas, i z nejhlubší nevědomosti volá: "Přijď‘!" Kdo slyšíš její volání ve svých hlubinách, nech se vést a s ní volej ducha božího: "Přijď!" 
Kdo žízní, dostane pít. Kdo touží, již zaplatil Vodu života. 
Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize. Ten, od něhož je to svědectví praví: "Ano, přijdu brzo." Amen. 
Přijď, Pane Ježíši! 
Milost Pána Ježíše se všemi. 
Tato slova mají dvojí význam, dvojí zvuk. Zvuk vnější, doléhající jen k vnějším uším a zvuk vnitřní. Vnější zvuk chrání to, co je zapsáno, před nepovolanými, kteří neporozumí a kteří nevědí, že rány ani odměny, popsané v této knize se netýkají světa. Jiný zvuk těchto slov zaznívá do nitra těch, kdo jsou již sami na cestě, protože jen oni jim porozumí. Pro ně je tu v symbolech zapsáno, že k Cestě vnitřní nelze nic přidat, proto aby to nečinili. Aby nevyhledávali žádnou nízkou magii ani astrální svět, ale drželi se stezky k smrti ega. A kdo by k přímé Cestě Srdce chtěl přidávat jiné směry a cesty podle vlastní vůle, posiluje svého nepřítele, své nízké ego a přidává si ran, kterými bude muset projít a které jsou popsány v této knize. Cestu však nelze ani zkrátit. Vždyť kdo si chce zkrátit Cestu proměny, jedná z ega a ze sobecké tužby a vzdaluje se od svatého města. 
Ten, který je Slovo i původce Slova, říká: Přijdu brzo k těm, kteří slyší můj hlas!
Přijď, Pane Ježíši! 
Závěr 
Lidé se domnívají, že Zjevení Jana je viděním tragické budoucnosti světa. Mýlí se však, neboť není o smrti, ale o vzkříšení. Není poslem strachu, ale poslem Radosti, evangelia Pravdy. 
Hleďte vždy za slova. Nezáleží na tom, jakého jste náboženství, ale hleďte do podstaty, která je stále táž. Nezáleží na tom, jak se jmenuje Bůh a zdali nazýváte Slovem, co má být ve vás uskutečněno, ale hledejte dobro skryté a buďte jako děti, neboť jejich je království nebeské. Naleznete-li jej, vše, co budete konat, bude dobré. Dokud jej však neznáte, váš život není pravým životem. 
Víra v budoucí utrpení a v nezměnitelnou špatnost světa je prorokem zlého a připravuje půdu pro činnost zla ve světě. O tom zde není psáno. Kéž je vám možno poznat skutečné poselství ve Zjevení. Je však třeba číst za slovy, neboť je to proroctví z ducha a hovoří o duchu, ne o hmotném světě. Hovoří o vnitřní proměně, o proměně starého světa ve vás ve svět Pravdy, Míru a Radosti. 
Světlo nepřichází, aby bylo dáno pod nádobu, ale aby mu bylo učiněno místo na svícnu, odkud je vidět pro ty, kdo za noci hledají. Není nic skrytého, co nebude jednou odhaleno. Byl čas, kdy málokdo rozuměl a přijde čas, kdy málokdo neporozumí. Tma vystoupí na Světlo a sama sebe usmrtí, neboť je bez podstaty. 
Sedmkrát je symbolicky hovořeno o Cestě a o původu člověka, sedmkrát se totiž člověk musí navrátit k Bohu. Dvakrát je o původu člověka mluveno po jeho proměně v polnice, dvakrát po naplnění sedmi nádobami a třikrát po pozvání k svatbě Beránkově. Snad je zde příliš opakování a symbolů pro dnešního člověka, dříve však lidé zasvěcení rozuměli a byli zvyklí na výklad v symbolech i na význam počtu opakování. Číslo samo jim bylo symbolem jisté pravdy. Vy však jste dnes již dál a nepotřebujete složité symboly. Pravdu hledejte v srdci! 
3,5 dne jsou proroci mrtvi. Po 3,5 dne však do nich opět vstoupí život, tak jako Lazar po 3,5 dne vstal ze svého hrobu. Vstaňte i vy ze svých hrobů ve středu svého svícnu, ve svém Srdci! 
Není nutné znát nic z této knihy lidstvu. Přesto těm, jimž je určena, se dostane. Milostí požehnáni jsou, kdo nepotřebují mnoho slov, aby nalezli Slovo. Požehnaní jsou, kdo nepotřebují zázraky, aby žili v království nebeském.
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