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KRÁTKÝ ÚVOD
Zde předložená knížečka se skládá ze čtyř oddělených, byť navzájem souvisejících
pojetí, týkajících se duchovní struktury a povahy Stvoření. V nejvyšším smyslu jsou to
čistě metafyzická pojetí.
(1)
První pojetí vysvětluje takzvané zóny vymístění, které paralelně doprovázejí všechny
vesmíry a jejich nejrůznější oblasti.
(2)
Druhé pojetí se zdánlivě nevztahuje k metafyzice. Pojednává však o významných
záležitostech toho, jak se mají pojímat, chápat a vykládat různé pojmy, události a dění
ve vesmíru a sentientním životě. To je důvodem, proč je zde obsaženo.
(3)
Třetí pojetí je jádrem této knížečky, jelikož se přímo zabývá principy duchovní
metafyziky, pojednávajíc o struktuře a povaze Stvoření.
(4)
Čtvrté pojetí se vztahuje k podstatě vůle a úmyslů, které dávají podněty jsoucnu a bytí
Stvoření a které veškeré Stvoření udržují v jeho náležité funkci.
Všechny tato pojetí lze považovat za doplnění novými údaji, přepracování, další
rozvinutí a za přesahující pochopení idejí, které byly zjeveny a popsány v „Základech
lidské duchovnosti“ (1982) a v „Poselství z nitra“ (1982) a z nichž se odvozují. Tyto dvě
knihy byly publikovány nakladatelstvím Spiritual Advisory Press.
Protože se zde zabýváme velmi složitými předměty, není při jejich vysvětlování snadné
udržet žádoucí jasnost a jednoduchost. Jsou nutná častá opakování a abstrakce, aby
se zajistilo správné pochopení předkládaných idejí. Budou-li se však sledovat pečlivě,
s pozitivním postojem a touhou po vyšším chápání duchovní struktury a povahy
Stvoření, bude možno projít celou knížečkou s pocitem pozitivního dostižení.
Pojmy v této knížečce formulované jsou pro uvážení těm, kdo mají zájem. Žádné jiné
požadavky a nároky se zde nečiní. Nechť každý dle své svobodné vůle a v dobrém a
pozitivním úmyslu rozhodne, do jaké míry bude souhlasit anebo nesouhlasit s tím, co
se v této knížečce předkládá.
Závěrem bych rád vyjádřil svou hlubokou vděčnost a ocenění těm, kdo pomáhali
s vydáním a opravou angličtiny tohoto rukopisu.
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