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V našich esoterních hodinách se musíme pozvednout k božským bytostem 
kolem nás, a protože jako esoterici víme, že od božské bytosti, o níž se v 
exoterním životě mluví tak lehkovážně, nás dělí velmi mnoho stupňů, obracíme 
se k bohům, stojícím mezi námi a nejvyššími duchovními oblastmi, k bohům 
jednotlivých dnů. Vědomě se tak stavíme do spoluprožívání času, 
spoluprožívání vlády jednotlivých bohů v jednotlivých dnech.  
     Jako pro esoteriky pro nás musí být mnohé jinak, než to je v běžném životě. 
Musíme se začít cítit jako žijící ve velkém duševně-duchovním moři kolem nás 
a vědět, že tak jako fyzicky splýváme s okolním světem prostřednictvím 
společného vzduchu, jejž vdechujeme, jsme duchovně-duševně včleněni do 
okolního duchovního světa. Ráno při probuzení vdechujeme v dlouhém nádechu 
ducha, kterým jsme my sami, a při usnutí ho zase vydechujeme zpět do 
duchovního světa. Všechno kolem nás se mění; spatříme-li sluneční světlo, 
vidíme ho jako esoterici už nejen fyzicky, ale víme, že bez slunečního světla 
bychom se nemohli cítit jako Já, že sluneční světlo v sobě zároveň obsahuje sílu 
vytvářející Já. A když se podíváme na Měsíc s jeho proměnlivou podobou, 
víme, že s ním souvisí síla, jež nám dává schopnost mít potomstvo. Život 
procházející generacemi závisí na Měsíci. Všude to můžeme vidět v symbolech. 
Vidíme vycházet a zapadat Slunce. A vidíme čtyři střídající se podoby Měsíce a 
setkáváme se s tím v symbolu čtyř růží, který pro nás může být symbolem 
sluneční síly Já a měsíční síly rozmnožování (síly regenerace). 
     K tomu však musíme umět číst a na tyto věci už prostě jen necivět. A pak 
uvidíme v Merkuru vyslance a budeme vědět, že jeho silou je naše Já uváděno 
do souvislosti se silou rozmnožování, že tento vyslanec, tedy okultní Merkur, 
představuje spojení. Budeme-li takto myslet na sféru, z níž každé ráno - stejně 
jako při každém narození - přicházíme, můžeme s hlubokou úctou cítit, jak v nás 
zaznívá: E. D. N. Pak víme, že za fyzickým Sluncem a za Sluncem vytvářejícím 
Já je ještě třetí Slunce, síla Kristova, s níž se můžeme spojit: I. C. M. - a s nadějí 
pak také můžeme nechat následovat: P. S. S. R.  
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