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2019 
Velmi rád vám představuji vašeho hlavního přednášejícího, našeho drahého, milovaného 

Arkadije Naumoviče Petrova. Je to báječný člověk, není to prostě jen vědec, ale mnohem víc 
než vědec. Je to člověk, který dostal dar získávat informace, jak bych vědecky řekl, přímo 
z informačního pole Země, planety, nebo celého vesmíru, to nevím. Avšak ty knihy, které 
napsal, jak sám říká, netvořil, ale prostě zapisuje, co slyší. Víte, o tom není vhodné pochybovat, 
vždyť jsou tací, kteří píší, co jim přijde do hlavy. V tomto případě vidíme člověka, který podává 
logický výklad. Domnívá se, že rozmlouvá se svým Otcem. Zkusme nepodlehnout obvyklým 
skeptickým názorům a chovejme se k tomu jako ke skutečné pravdě, kterou vidíme na vlastní 
oči. 

Jistě bych k této přednášce s potěšením přednesl svůj vědecký komentář, protože jsem při 
svém vědeckém bádání o původu našeho vesmíru objevil u našich fyziků celou řadu chybných, 
nesprávných, nechci říci nesmyslných, představ o počátku vesmíru. Jde o to, že po dlouhou 
dobu ateistického názoru na náš vesmír se tvrdila jedna jediná teze, že náš vesmír je věčný 
a nekonečný. V tom případě otázka o stvoření vesmíru odpadá. 

Ve Starém zákoně je řečeno něco úplně jiného. Neberte Starý i Nový zákon doslova. Jsou 
to posvátné alegorické knihy. Není třeba si myslet, že všechno bylo stvořeno za šest dní. Jako 
vědec chápu, že k tomu byl potřeba nesmírně dlouhý čas, miliardy let. Miliardy let, které lze 
z metaforického hlediska rozdělit na 6 dní.  

Ale jde o to, že když jsme se dozvěděli, že vesmír vznikl v jednom bodě předchozího 
vesmíru, o tom se píše ve vědeckých knihách, potom chápeme, že vesmír neexistoval, že náš 
vesmír vznikl. 

Teď řekněte, prosím, jestli něco může vzniknout. Každý z nás vznikl nebo jej někdo 
porodil? Samozřejmě porodil! 

A kde je vaše maminka? Aha, sedí vedle. 
Vesmír je dítě nejvyšší bytosti, protože akt zrození může být proveden bytostí, nikoli 

substancí. Je to něco živého. A to něco živého lidé dávno nazývají slovem Bůh. Já to 
pojmenovávám jinak, ale ono to existuje. Podle mého názoru je to všesvětový rozum, to 
znamená všesvětové informační pole. Informace je přece rozum. Ten může samozřejmě 
vytvořit složité plány a programy, které v průběhu miliard let umožňují rozšiřovat tentýž 
program, který se stává stále složitějším. A v tomto směru jsou názory s Arkadijem 
Naumovičem zcela shodné. Proto vás prosím, abyste mu velmi pozorně naslouchali a snažili se 
pochopit jeho úvahy, jeho sdělení o tom, co nám chce Nejvyšší říci. 

Nyní vědci píší například takovéto legrační články: „Jak vznikl vesmír? Náhodou, nebo za 
pomoci nadpřirozených sil?“ Není to ani jedno, ani druhé. Nadpřirozené síly jsou pohádky 
a fantastika. Jsou to síly zcela přirozené. Je to informační pole. Proč jsme uznali pole hmoty, 
pole energie? Existuje i informační pole. A informace je slovo. Slovo, které obsahuje všechny 
přírodní zákony. Ty se v tom poli nacházejí dávno a nám jsou poskytovány pro poznání. Ne že 
bychom je psali my, my je prostě odhalujeme a ony působily, působí a budou působit ve všech 
vesmírech, ve všech galaxiích. A sláva Bohu, pomohla nám v tom věda. 

Věda nyní vypočítává pohyb galaxií za pomoci počítačů během sekundy. Moderní vědecké 
metapočítače provádějí za sekundu triliony výpočtů. Proto můžeme říci, kam galaxie letí, jak 
dlouho letěla a odkud vyletěla. A ukázalo se, že všechny galaxie vyletěly z jednoho bodu 
vesmíru. Všechny ty linie se setkaly v jednom bodě. Je to vědecký fakt. Bylo to před 13,076 
miliardami let. Samozřejmě to nebylo v jediném okamžiku. Ale nebyl to výbuch, třesk. Pojem 



třesk, výbuch, milí přátelé, absolutně není podoben tomu, co se nyní při výbuších děje. Co to 
je? Je to ničení, všechno se rozletí na kousky. 

A z informačního pole, z energie a hmoty se tvoří otáčející se galaxie. Je to v tom 
všesvětovém poli rozum takové úrovně, že se domnívám, že můžeme klidně naslouchat našemu 
milému Arkadiji Naumoviči Petrovovi, naslouchat a chápat, o čem vypráví. 

To je celý můj vědecký komentář k jeho skvělé, unikátní přednášce. Zatím jsou na Zemi 
takoví unikátní lidé jen jako jednotlivci. 

Naslouchejme mu pozorně, s úctou a nadšením. 
Děkuji vám, přátelé! 


