Centrum Strom života, Puškino, 14. 9. 2020

Kousek textu o našem životě
Věčnost je energie pravé linie. Souvisí s Moše (Mojžíš – pozn. překl.), který je vodičem této
energie. Žil 120 let. 40 let prožil ve faraonově paláci jakožto egyptský princ, 40 let žil v Midjánu
a 40 let jako pastýř, vůdce Izraele. To vše nejsou prostě jen čísla. Ve Stromu života se odráží
filozofická idea integrování systému funkcí jakožto fraktálních algoritmů pravidelných množin
sjednocených do nekonečna Univerza, kde ideální je úroveň obsahu, a materiální je úroveň
vyjádření. Co je sjednocuje? Divergentně volitelská aktivita, která je vědomí člověka vlastní.
Ve výsledku vzniká božská ideálně materiální realita.
V této realitě se buňky organizmu lidského těla s různými funkcemi slévají na úrovni životní
aktivity do jednotné tkáně. Vždyť člověk koncentruje vesmíry do stavu podobného Tvůrci, je
to prostředník mezi Bohem a hmotou, je to mnohoúrovňový Bůh, který jde do sebe. A aby
člověk přišel do sebe, je třeba se najít na všech úrovních svého vědomí.
Bůh řekl Abrahámovi: „Lech lecha – jdi k sobě“, to znamená sám k sobě, protože viděl, že
Abrahám ještě nebyl sám v sobě. A zlatá rybka z pohádky Alexandra Sergějeviče Puškina
staříkovi také radila: „Jdi k sobě, starče.“ Dokud člověk k sobě nepůjde, sám sebe nenajde.
Dokud se člověk nestal sám sebou, čas pro něj existuje. Zkoumá svět kolem sebe. Vidí
planety a hvězdy. A hned netuší, že hvězdy, které vidí, jsou plazmové buňky globálnějšího
projevu těla Božího, ve kterém se nachází každý člověk jako buňka globálního organizmu, a že
to globální tělo nelze promáčknout, poškodit, odstranit. A že spojení s tímto nejvyšším tělem je
možné navázat pouze prostřednictvím osobních vztahů. A je zde zřejmé, že v nebeském
království se učí tvořit těla pro budoucí příchod na Zemi, pro budoucí život.
Znalosti jsou potřebné, aby ta práce byla provedena kvalifikovaně. Proces probíhá mnohem
rychleji, když ti, kdo se učí, vstupují do vzájemných individuálních vztahů. Začínají si
navzájem důvěřovat, navzájem se chápat a navzájem si pomáhat.

