Ve stavu normy neexistuje nic mimo normu
Centrum Strom života, Puškino, 19. 3. 2019
Informace o faktickém použití technologií „Strom života“ v běžném životě.
Jistě máte také mnoho podobných případů. Můžete je posílat, opublikujeme je.
V tomto příběhu vyjevíme jeden duchovní stav. Jmenuje se norma. Při výuce
se seznamujeme s pojmem norma, ale také je důležité se naučit tento stav
zapojovat a stále jej držet ve svém poli. Norma je jeden z duchovních stavů, při
němž vědomí tvoří všechny události harmonicky.
Tedy, příběh organizátora webinářů A. Petrova
V centru Arkadije Petrova byla plánována výuka po internetu s účastí autora.
Mým úkolem bylo přijet a pomoci tu výuku zorganizovat. Již dříve jsme měli
několik webinářů a připravili jsme ministudio, v němž již bylo všechno
v pořádku. Ale tentokrát nás čekalo překvapení. Stejně jako dříve jsme dvě hodiny
před začátkem otevřeli studio, abychom se začali připravovat k webináři, a zjistili
jsme poruchu naší jediné kamery. Navíc se z nějakých důvodů nechtěl zapojit
studiový mikrofon, ale nejzávažnějším problémem bylo, že hlavní počítač nešlo
připojit na internet.
Byla to složitá situace. Počítač byl v pořádku a ze strany operátora, který
poskytuje internet, bylo také všechno v pořádku. Ocitl jsem se v situaci, v níž jako
by nebylo řešení. Jedině webinář odložit. Více než hodina práce na obnově
internetového spojení neposkytla žádný výsledek. V takových situacích ladím
obvykle v první řadě události přes jemnou úroveň, ale tu mne problém zaujal svou
nelogičností a pozornost se přepnula na hledání fyzické logiky. V té době se
Arkadij Naumovič připravoval k výuce a já jsem jej nerušil problémy s internetem
v naději, že je vyřeším.
A když všechny fyzické možnosti obnovy spojení byly vyčerpány, vzpomněl
jsem si na duchovní svět. Zformuloval jsem klíčovou otázku: JAKÁ JE PŘÍČINA
VÝPADKU INTERNETU? A hned se objevil obraz dlouhého drátu, který byl
přerušen. V místě toho přerušení jsem hned utvořil zlatou sféru a vložil jsem do
ní příkaz: NORMA INTERNETOVÉHO SPOJENÍ. Tak, aby ve sféře byly oba
konce v místě přerušení. Potom jsem vytvořil obraz budoucí události 40 minut
dopředu, a když jsem získal povolení, zařadil jsem jej do plánu společné
budoucnosti. V tom obraze jsem seděl před notebookem, viděl jsem indikaci
fungujícího internetu a slyšel jsem, jak Arkadij Naumovič pronáší na kameru:
„Dobrý den!“
Ještě jednou upřesním, že v tom obrazu byla provedena koncentrace na tři
prvky (kritéria normy):
1. Sledování indikace fungujícího internetu

2. Sledování vystupujícího, který se dívá do kamery
3. Zvuk jeho slov: „Dobrý den!“
Provedená práce umožnila vědomí, aby se přepnulo nebo vrátilo do obvyklého
harmonického stavu NORMY. Také vnímání reality se změnilo. Ale nakolik se
kardinálně a globálně změnilo, jsem poznal až následovně. Zatímco se události
v okolním světě začaly vyrovnávat, bylo prostě možné pozorovat, jak vše
přicházelo na svá místa.
Arkadij Naumovič objevil starou kameru v jakési krabičce a dal mi ji a sám
pokračoval v přípravě na webinář v plném přesvědčení, že začne přesně v 11,00.
Účastníci telefonovali s otázkami o připojení, dával jsem různá doporučení a nic
víc jsem nedělal. Vždyť událost byla založena, norma vytvořena a já jsem se mohl
zabývat jinými věcmi. Tak to je to, co poskytuje stav NORMY – v tom stavu je
člověk přesvědčen o svých aktivitách.
Minulo deset minut a internet najednou začal fungovat. Vypadalo to, jako by
se zapojil sám. Potom se ukázalo, že ve staré kameře je vestavěný dobrý mikrofon,
který rozpoznal interface webinářové místnosti. A přesně v 11,00 vyklíčil do
reality obraz založené budoucnosti se všemi jejími prvky. Z toho plyne, že kdyby
mé návyky stačily jen na práci s fyzickou úrovní, webinář bychom odložili. Ale
možnost vytvářet události budoucnosti prostřednictvím svého vnitřního světa,
otevírá před člověkem perspektivu řešení jakéhokoli úkolu.
Téhož dne večer mi zatelefonoval známý a zeptal se, jak výuka proběhla.
Odpověděl jsem: „Všechno bylo v pořádku!“
Tento příklad ukazuje, že ve stavu normy neexistuje nic mimo normu. Jinými
slovy, když vybereme klíček k stavu normy, z vnímání a chápání prostě odejdou
všechny obtíže a neharmonické projevy. Člověk si jich přestává všímat. Řeknu to
ještě jednodušeji – z paměti postupně mizí informace o problému (tj. minulosti) i
z vnímání a chápání budoucnosti. V tom stavu člověk nemůže říci, že se situace
zlepšila, vždyť v něm není informace o tom, co bylo horší. Neexistuje hodnocení,
ale je prostě aktivita směřující k cíli. K tomu se objevují síly a všechny potřebné
nástroje. Všechno začíná být tak, jak být má. Stačí jednou se naučit zapojovat ten
stav a je možné jej neustále používat. V mém případě jsem musel prožít celou
událost, abych uviděl zapojení NORMY tak zvaně „zboku“. Z toho plyne, že
abychom vytvořili zdravou budoucnost, je potřeba zavádět kritéria normy. V tom
případě se pozornost přepne na normální vnímání a chápání a veškerá jiná
informace z polí odejde. Abych zapojil stav, potřeboval jsem mezi tím technologii
se sférou normy, která spojila kraje přerušeného drátu a povolení pro zařazování
obrazu budoucí události. Ale jak víme, každá technologie je forma komunikace
se světem. Ve vašich případech mohou být i jiné technologie, jiné klíčky ke stavu
normy. Například je možné najít ve fyzickém světě člověka, který je trvale ve
stavu normy. Jestli máte v rodině takového člověka, který vás miluje a s kterým
je možné o nějakém problému otevřeně promluvit, a ten člověk tomu nedá ničivý

význam, a žije v normě stejně jako předtím, potom se ta norma obnoví i vám.
Takový člověk je prostě dárek pro rodinu.
Také, abychom se naučili vědomě zapojovat stav normy, je možné si na něj
vzpomenout. Možná, že jsme tomu stavu dříve nevěnovali pozornost, ale když si
na něj vzpomeneme, můžeme jej vědomě používat. Zřejmě se každému projevil
stav normy ve škole nebo na vysoké škole při zkouškách. Vzpomeňte si na
události, kdy jste šli na zkoušku s jasným přesvědčením, že se vám dnes všechno
podaří.
Dále jsem pokračoval ve využívání nové zkušenosti pro řešení životně
důležitých úkolů. Mohu popsat velmi mnoho příkladů takových situací. Proto je
pochopitelné, že v praxi umění zapojovat stav Normy může být jedním
z užitečných nástrojů v životě člověka.
S úctou Dmitrij Rybin

