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Z knihy Arkadije Petrova „Sféra Slunce“
Doporučení k četbě
Text je potřeba vnímat duchovním zrakem. Udělejte si svůj hlasový záznam textu. Pokud jde
o váš zdravotní stav, zformulujte si úkol, který potřebujete řešit vy, nebo člověk vám blízký.
Zapněte si hlasový záznam, naslouchejte, zkoumejte jej duchovním zrakem a zároveň pamatujte
na svůj úkol. Potom si zapište to, co jste uviděli. Potom se zamyslete nad informací, kterou jste
dostali. Je možné, že uvidíte technologii a hned ji použijete, získáte poznatek a zkušenost.
Hloubavě text ještě jednou přečtěte a pamatujte při tom na svou zkušenost a na svůj úkol.
Věnujte pozornost pocitům v těle.
Jak vidí DNA například Igor Arepjev? Vidí ji prostorově, sféricky.
„Sféra je průzračná. Když se na ni člověk dívá, uvnitř sféry se tvoří krystal vědomí. Krystal se
tvoří světlem vědomí člověka a jeho smýšlením. Vlastností sféry je odrážet vnější a tvořit
vnitřní.
Krystal tvoří spoje se všemi objekty informace. Mysl a záměr člověka vytvářejí ve vnějším
prostředí za hranicemi sféry materiální buňky svým světlem a promítají je přes sféru svým
vědomím do organizmu člověka a tvoří a vyjevují hmotu. Hmota odražená od buněk uvnitř
organizmu se projevuje jako skutečné buňky.“
Igor se potom rozhodl změnit rozsah vnímání. Změna rozsahu vedla ke změně vnímaných
obrazů.
„Uviděl jsem proti sobě jiného člověka a viděl jsem sytě modrý svit. Potom jsem viděl, jak sféra
vstoupila do duše a vytvořila vnitřní strukturu úrovně duše. V duši jsem spatřil svět, který jsem
chápal a který se vyvíjel dechem Otcovým. Viděl jsem hory, moře a oceány, viděl jsem les,
pole a viděl jsem, jak se den střídá s nocí. Viděl jsem nebe. Na nebi jsem viděl hvězdy, různé
planety a vytváření jiného, co bylo přesně podobné tomu, co jsem již popsal. Viděl jsem jiné,
to co bylo popsáno na úrovni vlastního vědomí a reálně jsem znal místo kde se to nachází.
Zpočátku jsem viděl nemnoho lidí, kteří žili velmi dlouho. Jejich věk činil až 1000 let a ničím
se od nás vnějškově nelišili. Buňky v jejich organizmu velmi zřetelně a jasně ukazovaly celý
svět. A viděl jsem růžovou barvu. Obzvláště jsem viděl u těch lidí a u dalšího pokolení na
přechodu od jedněch k druhým, jak byl v buňce vytvořen svět, který již byl zformován. Viděl
jsem svět, který ukázal Otec přítomný ve sféře. Viděl jsem již stejný svět ve své duši. Viděl
jsem třetí generaci, jejíž délka života již byla menší. Nedíval jsem se na příčiny, které k tomu
vedli, ale díval jsem se do buňky a viděl jsem, jak se uvnitř formuje svět, který má druhý obal
a nit.
Viděl jsem přechod k třetí generaci. Viděl jsem, že byly čtyři linie… A ty linie se ve svém
základu nelišily, ale na svém vnějším nositeli měly odlišnou informaci. A viděl jsem spojení
jednoho s druhým.
A viděl jsem pátou generaci, která vytvořila to, co bylo uvnitř. Tím se vytvořila uvnitř dvou
sfér třetí sféra – z vnější části se vytvořilo vnitřní.

A viděl jsem šestou generaci. A když jsem se díval dovnitř, uviděl jsem vše kolem, jakoby bylo
odstraněno, co bylo tajné. Uviděl jsem, že neznají vnitřní, ale ze všech sil se snaží chránit vnější.
Viděl jsem sedmou generaci a viděl jsem velký svit, a viděl jsem Otce, který říkal: „Synu,
mluvíme spolu od Počátku počátků…“
Říká: „Vidím, že slyšíš každé moje slovo a chápeš je. Protože na počátku bylo slovo, bylo
předávání poznatků, a také bylo přání, snaha, ale hlavní je, že se člověk obrací ke mně,
což se vztahuje ke všemu.
To, co je uvnitř v duši, to mohu říci velmi přesně, ale pochopte mne správně: existuje slovo
nynější, slovo, pokud jde o jazyky. Vnímání vědomí, stav duše a ducha se mění, když se
odchází z jednoho prostoru a přichází se do jiného, z jednoho místa do druhého.
Chci ještě vysvětlit a říci: Protože jste v mém království, jak mne vnímáte a přijímáte? A
já jsem z počátku vykonal činnost. Zvolili jste si cestu a vytváříte své řešení. Poté, když
budou pochopena moje slova, povím o Počátku počátků.

