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Všechna cvičení na koncentraci obsahují technologické kroky, které pomáhají vědomí
umožnit světlu Stvořitelovu, které se sjednocuje se světlem našeho vědomí, vnést do našeho
těla tu normalizující informaci, kterou považujeme za nezbytnou. Jestli jsou nějaké problémy,
které je třeba řešit, vnášíme ji tam zde a nyní. Je to velmi důležitý krok. Připomínám, že
z hlediska Stvořitelova neexistuje bezvýchodnost.
Když člověk přistupuje k normalizování organizmu, k obnovení zdraví, nejdříve musíme
normalizovat spojení se zdrojem. Spojení obnovíme a uznáme, že ten svět, který obklopuje naše
vlastní fyzické tělo, to všechno je základ a podstata, světlo Stvořitelovo. Vědomí je prvkem
naší struktury a prvkem hromadění informací i poznatků. Ve vědomí se vytváří obraz světa.
Osobnost začne reagovat na určité události ve světě i uvnitř těla. Znamená to, že struktura
vědomí se jakožto řídicí struktura musí otevřít směrem k poznání nejvyšších zákonů. Když se
podíváme skutečně do hloubi Základního kurzu, kromě technologického obsahu sem Arkadij
Naumovič Petrov vložil také právě tento obsah.
Když si přečteme komentář ke cvičením na koncentraci, pochopíme, že je tam obsaženo
velmi mnoho informací zákonodárné úrovně. Je obsažena v textech tak, aby každé vědomí
z jakéhokoli stupně svého vývoje mohlo započít cestu duchovního vzestupu z toho stavu, do
něhož se dostalo, a také normalizovat z jakéhokoli stavu fyzické tělo. Ale první krok je
sjednocení se světlem Božím, pochopení úkolu, záměru a tak dále. Kde to můžeme
v informačním poli objevit?
A hned v první lekci máme práci s bodem, který můžeme pozorovat fyzickým zrakem, dále
sjednocujeme fyzický zrak se zrakem duchovním, začínáme vyvolávat světlo své vlastní
psychické energie a učíme se ji hromadit.
Podíváme se hlouběji na význam tohoto cvičení. Sjednocujeme své vědomí s bodem
otevření vlastních osobních informací a informací veškerého vesmíru podle ideje Stvořitelovy.
Znamená to pochopit záměr a uvidět své minulé události i události v budoucnosti. Bod, se
kterým se učíme pracovat, je pro vědomí ve své podstatě bodem na hranici fyzické
a jemnohmotné úrovně. Tento bod obsahuje archiv naší osobní informace, vývoje informace
vlastní a celého tohoto vesmíru. Bod je globální informační konstrukce. Je spojen se zdrojem
našeho vesmíru.
Veškerá informace se v informačním poli uchovává v bodech. Úkolem je naučit se pracovat
s touto informací, ale především se naučit pracovat se svým bodem archivace informace. Plyne
z toho, že v tom bodě, kde jsou všechny poznatky, můžeme vstoupit do bodu tvorby vesmíru,
kde můžeme pocítit to prvotní světlo záměru, s nímž je nezbytné seznámit vědomí, protože je
to řídicí struktura. Toto světlo ve vědomí existuje, ale je ve zhutněném stavu. K tomu, aby si
vědomí uvědomilo záměr stvoření člověka, je nutné vědomí s tímto světlem sjednotit.
Ale jak to ve fyzickém světě udělat? K tomu slouží technologie práce s bodem. Přitom tato
práce s bodem je na Zemi známa již mnohá tisíciletí. Není to informace, kterou si Arkadij
Naumovič Petrov vymyslel. Člověk se učí při práci s tímto bodem koncentrovat paprsek své
pozornosti. Koncentrace je metoda získání informací a umění stlačit svou psychickou energii
do bodu úkolu. Nyní, kdy Grigorij Petrovič Grabovoj uvedl nové poznatky, seznamujeme se
s tím, že to je právě bod archivace informací. V podstatě je tam archiv našich osobních
informací, minulých událostí, aktuálních událostí a událostí budoucího času. Je tam všechno,
a také je tam bod našeho stvoření. Člověk, který to chápe a naučí se s body archivace informace
pracovat, spojuje světlo svého vědomí se světlem Stvořitelovým. Je třeba pochopit záměr
a přijmout jej.

Pozice současného člověka je taková, že jsme si zvykli opírat se o své úsilí. Fyzický svět je
uspořádán tak, že je tu jakoby úkol přežít, i když ve skutečnosti takový úkol na prvopočátku
zadán nebyl. Byl tu úkol žít, ne přežívat. Realita, kterou jsme vytvořili, není organizována úplně
přesně v souladu se záměrem Stvořitelovým, aby se lidstvo vyvíjelo v radosti. Je to prostě etapa
učení, aby člověk ty odchylky pochopil. V současnosti je nám poskytnuta taková nitka, nit
Ariadny, která umožňuje vyvést vědomí z toho bludného labyrintu a vstoupit na cestu světla,
která člověku umožňuje opřít se o Stvořitelovy zákony, o světlo svého pochopení záměru a jít
k úkolu, který byl určen na prvopočátku.
Pokud jde o člověka, záměr Tvůrcův je velmi rozsáhlý. Každý člověk, který má strukturu
podle obrazu a podoby, to znamená, že má duši, ducha, vědomí a tělo, je potenciální tvůrce
nové reality. To je třeba chápat. Nacházíme se v realitě, která byla organizována Stvořitelem
a byla dána určitá úroveň fyzické reality, kde získáváme zkušenosti tvorby prostřednictvím
struktury, která se jmenuje fyzické tělo. Duše tvoří fyzické tělo a projevuje osobnost, která
začíná poznávat zákony a na základě interakcí začíná tvořit zkušenost. Duše pokaždé doufá, že
osobnost sjednotí v celostnost duši, ducha, vědomí, těla a ve fyzickém těle zaktivizuje Boží
program. Když tělo přejde na novou úroveň své existence, nebo řekněme života, na novou
úroveň reality projevu, tehdy nebude nutné pohřbívat fyzické tělo do země v souvislosti s tím,
že se v těle nahromadila nějaká destruktivní informace, která osobnosti zakrývá světlo poznatků
duše.
Úkolem základního kurzu je po krocích v sobě tuto informaci rozbalit. Vracíme se k první
lekci, k práci s bodem. Odhalíme nejen mechanizmus vzájemného působení se svou fyzickou
energií. Musíme udělat první kroky mentální tvorby, protože jsme si zvykli, že tvoříme hlavně
rukama. Ale zde je třeba se naučit akumulovat světlo, které bychom nebrali z fyzického těla,
ale které bychom nově akumulovali. Zdroj v těle člověka předem stanovil takový adaptér, který
umožňuje nahromadit tolik energie, aby člověk mohl realizovat své ideje. Jako hlavní úkol si
zadáme obnovit organizmus podle podoby a sladit své tělo s fyzickým tělem jediného Boha, s
takovým, jaké má On, věčně žijící. Zadáme si takový globální úkol nezávisle na tom, jaké
poruchy ve svém těle máme. Je to ve skutečnosti jen etapa vývoje, etapa situace.
Zadáme si globální úkol: pochopit to světlo, záměr, a přenést to světlo do svého těla
a seznámit své tělo, které je projeveno zde a nyní v této realitě, se světlem Tvůrce, se světlem
záměru. Je nutné, aby si na to vzpomněla každá naše buňka. Vždyť máme materiální buňky,
které si vzpomenou, že mají právě takové světlo ve svém nitru. Matérie sama je ve skutečnosti
nekonečná, prostor je nekonečný, čas je nekonečný. Začínáme jednat z této pozice. Vytváříme
strukturu tvorby, aktivizujeme svou duchovní strukturu a vytváříme z těchto pozic kontakty se
světem. Buňky, které jsou také materiální, dostávají informaci o nekonečné hmotě, to znamená
informaci o nekonečném vývoji. Ta informace přichází z našeho vědomí a z pochopení záměru
Tvůrcova. Ta obnovuje program v buňkách a informace o nemoci těla tehdy v podstatě nemá
kde být. Informace o nemoci je prostě zkreslená informace.
Čím začít? Nápovědu o rozvoji vnitřních možností a vytváření kontaktů z pozic
Stvořitelových zařadil Arkadij Naumovič do praktické učebnice Systém cvičení pro rozvoj
schopností člověka podle učení Strom života.

