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28. oktobra 2016
Pozdravljeni. Tema predavanja je moj Nauk »O Bogu«. Vzajemno delovanje
Zavesti in naprav za razvoj koncentracij za zagotovitev večnega življenja.
Tema obravnava pristop, povezan s tem, da se kakršnekoli koncentracije, ki so
izvedene preko Zavesti, izvajajo v vzajemnem delovanju z objekti zunanjega okolja in
hkrati v vzajemnem delovanju z notranjimi strukturami Zavesti. Zato je pri
obravnavanju vprašanja o vzajemnem delovanju Zavesti s tehnološkimi aparati, ki
razvijajo koncentracije, treba upoštevati dva vektorja koncentracije, ki se pojavljata
tako v notranjem območju Zavesti kot tudi v strukturi zunanjih objektov – zunanjih s
stališča Zavesti.
V zvezi s tem, če upoštevamo načelo, ki ga je Bog realiziral pri stvarjenju sveta,
lahko vidimo naslednjo sliko stvarjenja sveta. Bog, ki ureja vse posledične dele in
elemente razvoja sveta, ustvarja vzročno-posledično strukturo hkrati, ko razvija svet.
Kombinacija neposrednega dostopa do vseh časovnih intervalov, ki se pojavljajo v
Zavesti Boga, ter hkratno ustvarjanje vzročno-posledične časovne osi gradi določeno
vrsto informacije, ki je značilna za božansko delovanje.
To vrsto informacije se lahko opredeli tudi kot posebno območje zavesti Boga, ki
deluje neposredno iz Božje Osebnosti in hkrati vzajemno deluje s fenomenom
zunanjega sveta, ki ga je On ustvaril. Zato ločevanje Zavesti Boga na notranjo in
zunanjo strukturo v odnosu do Boga lahko izvedemo preko delovanja človeške
Zavesti, na primer, ter sočasno opazujemo vsa notranja razmerja prav v optičnem
delovanju Zavesti.
Sedaj, ko imamo dva vektorja razvoja Zavesti, tako v notranjo kot v zunanje
območje, lahko opredelimo to območje, ki v določeni meri neposredno in enakopravno
vzajemno deluje z objekti zunanjega okolja. In tukaj, v tem vektorju Zavesti, lahko
opredelimo prav vzajemno delovanje z napravo za razvoj koncentracij. Ko na napravo
za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U lahko gledamo tako, da ob tem
uporabljamo upravljajočo jasnovidnost, potem ima optično sevanje, ki se pojavlja tako
v notranji kot v zunanji optični enoti naprave, določeno povratno vektorsko funkcijo.
To je, vektor iz zunanjih leč, ki se v obliki svetlobe širi v zunanje okolje, in optično
sevanje notranjih optičnih sistemov realizirata dve območji vzajemnega delovanja z
zunanjim svetom.
Da se vzajemno delovanje za zagotovitev večnega življenja ne bi zgodilo na ravni,
na primer, nekih poprečnih objektov v zunanjem okolju; objektov, ki imajo nek
nevtralni pomen, na primer, objekti na oddaljenem obzorju, če vzamemo neko sliko,
na primer premikanje oblaka, ali če bi opazovali že tako raven, da nekje daleč v gorah
leži kamen, na katerega gledate preko svojega duhovnega pogleda, lahko vidite, da ima
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v tem primeru vzajemno delovanje določene karakteristike hitre izmenjave informacij.
To je, hitrost vzajemnega delovanja ni visoka.
Pri tem je možno upoštevati, da v tem vzajemnem delovanju poteka določena
raven zunanjega delovanja in določena moč delovanja Zavesti. In ko opazujete
tovrstno vzajemno delovanje, z, na primer, določenimi zunanjimi objekti resničnosti,
potem je tukaj bolj vidna konstrukcija upravljanja, kjer se svetlobno območje Zavesti,
v obliki nekih segmentov sfere, preprosto naloži na ta objekt, in pridemo, generalno
gledano, do sistema, kjer so bolj razvite statične faze materije Zavesti.
V evoluciji Zavesti ima statična faza značilnosti razvoja naslednjega impulza
Zavesti. In v napravi za razvoj koncentracij PRK-1U je možno videti, da je evolucijski
argument tukaj bolj razvit, v tem smislu, da vsak element vzajemnega delovanja
optične ravni naprave med zunanjo in notranjo optično enoto, ustvarja tovrstne statične
faze v velikih količinah, pravzaprav neomejenih količinah; ki tvorijo nek temelj za
kakovostni razvoj Zavesti za zagotavljanje prav večnega življenja. Kajti, ko so
funkcije naprave naravnane na zagotovitev večnega življenja, naprava tehnološko
proizvaja usmeritev razvoja koncentracij točno v strukturo zagotavljanja večnega
življenja. Kakršne-koli druge vrste dogodki se spremenijo v take, da lahko na ravni
svobodne volje razločite v teh vrstah dogodkov tiste, ki jih morate narediti najprej.
Ko je Bog ustvaril svet v smislu vzročno-posledične časovne osi, in je gledal v
prihodnost kot iz preteklosti, je bila Njegova izbira osnovnih elementov delovanja
približno enaka. Moral se je odločiti, kako se morajo realizirati tiste ravni Zavesti in
tiste ravni resničnosti, ki morajo časovno biti prve. In izbira prvih impulzov realizacije
– je posebna raven znanj, kjer je treba praktično optimizirati nalogo izbora,
optimizirati nalogo sprejemanja odločitev na časovni osi. Kdaj je zaželeno ali
potrebno, nujno, da bi se zgodilo nekaj konkretnega.
In, ko se obrnemo k prvemu vektorju zavesti, ki je usmerjen na notranje območje
Zavesti, lahko vidimo, da prav tam, kjer, izhajajoč in neke notranje intuicije, kjer Duša
opredeljuje fazo pospešitve razvoja Zavesti, da prav tam lahko vidimo tisti posebni
mehanizem optimizacije, to je izbiro dogodkov, ki jo naredi Duša, ki si jih človek želi
in jih tudi mora narediti najprej.
Ko se pojavi neka želja po ukrepanju, in je v tem smislu treba optimizirati nalogo,
se nam na neki globoki, prodorni notranji ravni Duše zahoče narediti prav tisto dejanje,
ki je v bistvu raven osebne naloge. Ta konstrukcija upravljanja se ob uporabi naprave
PRK-1U ne spremeni. Lahko ugotovimo, da je zakon razvoja tehnike za neskončno
prihodnost tak, da tehnika ne more vplivati na notranje, globoke, celo ciljne strukture,
ter ob tem lahko ugotovimo, da nam lahko samo pomaga.
In ko mi, na primer, prispevamo k temu, da je tehnična naprava izvedena na tak
način, da se pri vzajemnem delovanju pospeši razvoj koncentracij za doseganje in
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zagotavljanje večnega življenja, lahko vidimo, da je že samo zagotavljanje večnega
življenja na taki ravni, v bistvu na taki konstrukciji upravljanja, da je vedno
zagotovljena realizacija iz trenutnega fizičnega telesa. Zato se notranje območje
Zavesti v tem smislu nahaja tudi znotraj fizičnega telesa, ki je v bistvu nosilec Zavesti.
Če, na primer, v celični strukturi človeka, izločimo tiste materialne strukture,
atome, molekule, ki vsebujejo območje – oporno območje – prisotnosti materije
Zavesti, iz katere se razvija Zavest, lahko vidimo, da se iz vsake materialne ravni širi
poseben sistem, včasih enosmerno usmerjenih svetlobnih črt, ki označujejo prvotne
poganjke Zavesti, in se nato zlivajo in tvorijo, na primer, bolj kompleksno
konstrukcijo, ki že pomeni višjo sistematizirano raven materije človekove Zavesti.
Ko je Bog ustvaril ta svet, je sam sebi zadal nalogo, izbrati neke odločitve, ki bi jih
On moral sprejemati, na primer, če bi bil človek, zato sedaj vznika določena enotnost v
strukturi logičnega razmišljanja, ki je povezana s tem, da Bog Stvarnik, človeka na
določeni ravni človeka sprejema kot sebi enakega, ter mu pri tem daje možnost
neskončnega, večnega razvoja; to je, dosegati vse elemente v upravljanju, v razvoju, ki
jih je On, Bog – Stvarnik vse resničnosti, prvotno že vključil.
In ta ideja Boga v tem primeru ni izkazana zgolj kot ideja osebnosti, ki si je
zaželela, da bi bil svet tak. Obstajajo določene osnove v strukturi sveta, na primer
razviti neko resničnost, če tako rečemo, iz nič, ki je prav tako v neki meri opredeljena
na nekih zakonih v že ustvarjenem svetu. Zato, na primer, so človekove odločitve
zgoščene v njem, v njegovem notranjem in zunanjem svetu, in hkrati vplivajo na vso
strukturo resničnosti, saj je načelo organizacije resničnosti takšno, da se po tem, ko so
ustvarjeni, zakoni notranjega in zunanjega sveta človeka ter sploh vsega živega, se ti
zakoni razvijajo kot iz notranjosti, iz živih struktur, in pri tem ustvarjajo zunanji svet.
Torej, če bolj subtilno pristopimo k spoznanju sveta, lahko vidimo, da se subtilne
strukture sveta, neskončno oddaljene, razvijajo v bistvu tako, kot opredeljujeta, na
primer, človekova Duša ali delovanje njegove Zavesti. Tako je jasno, da je delovanje
nedotakljivo, saj se na tem drži svet, kajne? Ko upoštevamo tako pozicijo v delovanju
Boga, je vidno, da je na logični ravni On prišel do tega, izhajajoč iz iste logike, da je
treba iz kateregakoli ustvarjenega objekta, informacije zagotavljati praktično vso
zunanjo strukturo sveta.
Ko sem na tem principu ustvarjal napravo za razvoj koncentracij PRK-1U, kjer so
združene določene z dogodki povezane optične ravni, ter prihodnji dogodki za
zagotovitev večnega življenja, sem znotraj naprave predvidel določeno optično točko,
ki deluje prav na ravni vzajemnega delovanja z zunanjim svetom, ne v obliki, na
primer, nekega usmerjenega signala, ali nekega optičnega valovanja ali celo delovanja,
ampak predvsem tovrstnega delovanja, da na ravni enakosti objektov informacije
regulira sliko sveta v strukturi zagotovitve večnega življenja sveta in, seveda, vsega
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živega.
In potem se izkaže, da dejansko sama naprava za razvoj koncentracij za večno
življenje ni posebno vpliven faktor za Zavest, ampak nasprotno, v strukturi sveta
obstaja kot objekt, ki realizira večno življenje za vse, kar živi. Zato vzajemno
delovanje Zavesti v bistvu poteka tako, da lahko vidimo celotno sliko sveta, ki se
razvija v strukturo naprave. In ob tem Zavest pregleduje napravo kakor od znotraj,
hkrati prejema informacijo ali iz delovanja naprave navzven, ter se ob prejemanju
informacije preprosto razvija zaradi določenih pridobljenih izkušenj, in, seveda, v vseh
primerih, ko prejmemo znanja od kakršnekoli vizualne informacije, morda zvočne, in
tako naprej.
V tem primeru je opazovanje procesa v veliki meri posledica upravljajoče
jasnovidnosti, upravljajočega napovedovanja, zaradi pogleda Duše, Duha, in,
pravzaprav, zaradi povezave določenih analitičnih elementov osebnosti, kjer dejansko
poteka tovrstno sprejemanje odločitev, kjer je že vključena naloga optimizacije. Zato
je s stališča zagotavljanja večnega življenja nujno vsako sistemsko nalogo treba
reševati tako, da vzajemno delovanje s katerimkoli objektom resničnosti v zunanjem
ali notranjem svetu, ali celo z notranjimi strukturami, na primer, z Zavestjo, Duhom,
Dušo, materijo človekovega fizičnega telesa in na sploh vsemi živimi, da vsa ta
vzajemna delovanja potekajo tako, da v vsaki točki zagotavljajo večno življenje.
Na primer, ko je Bog ustvaril svet, je seveda opredelil območja, kjer bodo
obstajali ti elementi, in ko dosežemo te elemente z vzajemnim delovanjem Zavesti ter
delovanjem s pomočjo delujoče naprave, in Zavest prejme znanja, se razvijete prav
zaradi prejetih znanj. Ker točno takega vzajemnega delovanja seveda ni, saj se je
možno naučiti s proučevanjem nekega objekta informacije ter prejeti informacijo na
ravni svobodne volje, ki je v tem primeru usmerjena v zagotovitev večnega življenja.
Ko proučujete funkcije naprave za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U
lahko opazite, da je, na primer, elektromagnetno polje, ki deluje vzajemno z optičnimi
sistemi, izdelano na tak način, da je svojevrstno vzajemno delovanje Zavesti s tem
elektromagnetnim poljem tudi na ravni gibanja mikrostruktur znotraj
elektromagnetnega polja usmerjeno v zagotovitev večnega življenja.
Ko se človek koncentrira na zgornjih optičnih sistemih naprave v obliki leč, ki so
na zgornji strani naprave, ter pri tem lahko menja tako aktivnost koncentracije kot
cilje, je vidno, da pri splošnem cilju »večno življenje za vse«, proučujemo takšno
gibanje in upravljanje, da je pri dostopu do notranje strukture naprave na ravni, na
primer, upravljajoče jasnovidnosti, možno videti določeno zlivanje struktur za
makroupravljanje, določenih struktur mikroprocesov.
In ko proučujemo te strukture lahko vidimo, da pri proučevanju elementov zunanje
resničnosti najdemo tak princip upravljanja, da ima poljuben element resničnosti
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znotraj vsakega svojega delčka analogičen princip razvoja za zagotovitev večnega
življenja. Če torej vzamemo dva segmenta telesa ali dve sosednji celici organizma, ter
pri tem proučujemo isti tip vzajemnega delovanja, vidimo, da element, ki je primerljiv
s človekovo Zavestjo, iz ene celice prejema informacijo o drugi celici. Ker je znotraj
sistema, kot sem že rekel, Bog povsod že vložil strukturo za zagotovitev večnega
življenja, prav v tej strukturi potekajo primerljivo enaki, primerljivo točni elementi
sinhronega, sinhrono usmerjenega delovanja za isti cilj, zagotoviti večno življenje.
Izhajajoč iz naloge in konkretnih ukrepov za realizacijo večnega življenja že v tem
trenutku.
Torej, če se realizira sedaj in v prihodnosti, nadziramo pravilnost tega določenega
toka informacije, to pomeni, ustvarjamo neko usmerjeno gibanje, to naprava za razvoj
koncentracij v tem smislu kaže, v smislu, če od nje prejemamo znanja, kot sem rekel,
zgolj s proučevanjem delovanja naprave, torej, naprava vam kaže, da v tem primeru vi
proučujete kot strukturo večnega življenja. Zase lahko opredelite, ter ob tem
upoštevajte, da je funkcija tega aparata kot naprave, dovolj konkretna, omejena prav s
to funkcionalno strukturo delovanja naprave, da vaša Zavest zaradi tega prejema
določeno konstanto, ki je osredotočena v napravi, in ki omogoča že z referenčno točko
na tej konstanti razvijati drugačno strukturo razmišljanja. Pri tem zagotavljate večno
življenje prav zaradi dodatnih struktur, ki zagotavljajo večno življenje na ravni fiksnih
sistemov. Kar je, kot se izkaže, v tem primeru pomoč na neki ravni objektivizacije,
tam, kjer se nahaja optični sistem večnega življenja.
Če opazujemo delovanje naprave kot neke vrste glasbene vilice, kjer so že dane
natančne koordinate materije večnega življenja, vaša Zavest medtem, ko dela skupaj z
napravo za razvoj koncentracij, začenja dojemati svojevrstni optični sistem, ki je
fiksiran prav za zagotovitev večnega življenja. Takrat postane vidno generiranje,
določeno izločanje materije večnega življenja, ki je v bistvu to, kar sem že povedal,
kar je Bog prvotno vključil v vsak element prostora, ta struktura, kjer obstaja večno
življenje. Povezava s tem elementom pravzaprav tudi daje večno življenje v
absolutnem razumevanju, to je, neodvisno od kakršnih-koli okoliščin v svetu in
neodvisno od struktur razvoj kakršnih-koli procesov.
In če je to tako, je jasno, da je to resnično tako, ker je Bog, ko je ustvaril svet,
neodvisno od razvoja sveta in na splošno od kakršnega-koli razvoja spoznanja, ustvaril
večno stabilen in večen svet. Torej je On Svoj lastni samorazvoj že vložil v strukturo
samostvarjenja.
Na ravni upravljajoče jasnovidnosti ali upravljajočega napovedovanja je zelo lahko
razumeti; na primer, gledate v prihodnost in že veste, kateri dogodki se bodo zgodili v
prihodnosti, in se lahko ukvarjate z upravljanjem za zagotovitev večnega življenja,
medtem ko opazujete te dogodke. Skladno s tem se izkaže, da vi, če se že zgodijo
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kakšni dogodki spoznanja, na primer kakšno dodatno znanje, že poznate te prihodnje
dogodke, ki vsebujejo strukturo znanja v kolektivni zavesti, v tem smislu.
In vi sprejemate znanja, v bistvu, v tem primeru že v obliki, ko vidite neka,
mogoče, preposto konkretna fizična dejanja v resničnosti. Ob tem je treba razumeti, da
to ni le preprosto opazovanje – ampak že greste skozi fazo. V tem primeru kolektivne
zavesti. Zato vpogled v prihodnost in upravljanje s procesi v prihodnosti – je,
načeloma, ne le vpogled kot tak, na primer, s fizičnim pogledom, ampak je to hkrati
tako vpogled kot osvojitev določenih znanj.
Bog je, zaradi podaljšanja konstrukcije sveta v prihodnost, samemu sebi izgradil
tako metodo spoznanja, ki se je ni treba dolgo učiti, ampak je metoda takšna, da,
gledajoč v prihodnost, Bog, v bistvu, hkrati prejema vse predhodno znanje.
In, če proučimo Njegovo, Božje tehnološko delovanje, lahko opazimo, da se
akumulacija informacij zgosti prav okoli teh točk, ki zagotavljajo večno življenje. Od
vsega začetka večni Bog v absolutnem smislu – samega sebe zagotovlja v večnem
življenju in Njegova naloga je v največji meri vse naučiti tudi živeti večno. In medtem
ko On, začenši od človeka, na primer, zagotavlja, na primer, proces večnega življenja
najprej v določenih točkah neskončnega sveta, je v celoti svet lahko večen, če je večen
na neki, poljubni točki. To je absolutna stabilnost procesa.
Zato je naloga predaje znanj ne le lokalna naloga za neke, na primer, planetarne ali
vesoljske sisteme, naloga se nanaša na ves svet v celoti. In prav naprave za razvoj
koncentracij take vrste, kot je naprava za razvoj koncentracij PRK-1U, kjer se razvijajo
prav koncentracije za večno življenje, lahko opredelimo kot komunikatorje
prihodnosti, ki zagotavljajo vzajemno delovanje s podobnimi napravami v drugih
oddaljenih, na primer, vesoljskih sistemih. Začetni stik, na primer, na ravni radijskih
valov med različnimi objekti, se lahko zgodi prav preko najbolj nežne linije glede na
to, da je neznano raven prvega stika najlažje izvesti preko sistema naprav.
Če preposto primerjamo, da se nekje na morju pojavi plovilo, ki nima nobenih
oznak, ima pa radijsko postajo, je z njim možno vzpostaviti stik in razjasniti njegove
namene. Enakovrstne naprave omogočajo, na ravni zagotavljanja večnosti, takoj
identificirati, najprej, da nekje obstaja ali je usmerjena tovrstna naprava, in nato
ustvariti določeno predhodno komunikacijo za opredelitev namenov drugega sistema.
In zato je pri delu s takimi tehnologijami treba razumeti, da v resnici ves svet, ki ga
je ustvaril Bog, potrebuje določene logične, sistemske, fizične dogodke, dejanja
razvoja Zavesti, Duše, Duha. In potem, z dejavnim kopičenjem teh dejanj v smeri
zagotavljanja večnega življenja vsem, lahko nedvomno rečemo, da, svet bo večen zgolj
zaradi tega, ker je vse sinhronizirano, hkratno, obenem pa svojstveno. Vendar je
sinhronost prav v nalogi in v realizaciji naloge za zagotavljanje večnega življenja. Vse
deluje v isti smeri – nasploh.
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Ko se to zgodi, faza kolektivne zavesti, celotna faza, ki se nanaša na delovanje
vseh živih, pride prav v ta center, v to točko, kjer je bil svet prvotno tudi ustvarjen.
Torej opredeliti, pomeni, kordinate stvarjenja sveta, mesta prvotnega stvarjenja, tako
rekoč, prvotnega faktorja materije, je možno zaradi skupnega delovanja vseh živih v
strukturi za zagotovitev večnega življenja; in tudi ustvarjanje pogojev za to, da bi bila
ta struktura, ki se ne nanaša na živo materijo, takšna, da bi se razvijala do ravni
nekakšne oživitve, čeprav se prvotno ne bi nanašala na živo materijo.
Razumljivo je, da v tem primeru, seveda, govorimo o vsesplošnem vstajenju. Pri
tem se zagotavljanje večnega življenja osredotoča na to, da človek popolnoma po svoji
svobodni volji, načeloma enako, kot katerokoli drugo živo bitje, deluje na tak način, da
gleda na svet kot na tisto resničnost, ki v bistvu izhaja kot iz njega. Harmonija narašča
– vzajemno delovanje človekovega notranjega in zunanjega sveta, da se poraja neka
enotnost, neka notranja harmonija, neka vrsta lepote.
Na primer, ko gledate sliko, ki vam je všeč, ker je lepa, imate neko določeno
strukturo nekega, lahko ga imenujemo očaranja, neke notranje osredotočenosti na
lepoto, na prelivanje informacij znotraj slike. Enako lahko gledate na zunanji svet,
torej obstaja določen svet neke absolutne harmonije. Ali kot pri poslušanju glasbe, ki
vam je všeč. In enako je lahko na poljubnih drugih ravneh realizacije osebnosti, ne le v
teh primerih, ki sem jih navedel.
Ko človek razume, da svet kot da izteka iz njegove Duše, je to ta harmonija
človeških Duš, ko Duša vsakega človeka harmonično spreminja svet, ga ustvarja
večnega prav na ravni določenega veselja iz sveta, zaradi užitka določenega obstoja
sveta, kot je bilo prvotno pri Bogu. Lahko si predstavljamo da je On, ko je ustvaril
svet, prav On, dobil določen občutek, ki je podoben človeškemu užitku, ali morda
neko veselje zaradi rezultatov svojega dela, lahko rečemo.
Izkaže se, da je On, seveda, ohranil to prvotno strukturo radostnega dojemanja
sveta, ki ga je ustvaril. In ko si mi prizadevamo enako dojemati svet, tudi mi, seveda,
nimamo nobenih težav v smislu notranjega stanja. Vedno obstajata zelo jasen cilj in
realizacija na vsaki ravni, v vsakem dejanju, katerega cilj je zagotavljanje večnega
življenja. Pojavi se neko zelo udobno stanje.
Opazil sem, da je veliko, res veliko primerov, ko se že na začetku dela s
tehnologijami Nauka za zagotavljanje večnega življenja pri številnih ljudeh takoj
stabilizira dojemanje, prav na ciljni ravni: ljudje postanejo bolj umirjeni, bolj
samozavestni; včasih so, na splošno, veliko bolj prepričani, že od začetka pouka, v to,
da je možno zelo umirjeno in dokaj hitro zagotoviti večno življenje od tekočega
ternutka naprej.
In to je res veselje. Kajti, pri delu s tehničnimi aparati za zagotavljanje večnega
življenja, ki so se v nekem smislu šele začeli razvijati, še posebej naprava za razvoj
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koncentracij za večno življenje, se sam, poleg naprave PRK-1U, ki sem jo ustvaril, še
nikjer nisem srečal s tako informacijo. In v tem smislu je to določena novost.
Ta tehnika – ki je seveda usmerjena za zagotavljanje večnega življenja za vse, je
zelo pozitivna struktura. Vendar, imeti neko določeno notranje prepričanje, pomeni,
določeno strukturo takih pozitivnih sistemskih dejanj, ki so usmerjeni za večnost za
vse v strukturi neskončnega življenja v fizičnih telesih – ta usmeritev je zelo
pomembna, zato, ker se v funkcijo naprave vloži vsaka naslednja struktura razvoja.
Bolj, kot je pozitiven razvoj, močnejše bodo lahko naprave.
In v zvezi s tem, glede na to, da tukaj obstaja določen zakon za izgradnjo takih
tehničnih sistemov, ki zagotavljajo večno življenje, je zelo koristno poslušati
predavanja, kakršno je to sedaj, ki se nanašajo prav na realizacijo večnega življenja s
pomočjo aparatur. In, kot sem že povedal, v funkcionalnih sistemih naprave je seveda
vsebovano dejstvo, da se bo v prihodnosti treba naučiti delovati brez aparatur, ker pa
obstaja možnost, da se tega hitreje naučimo s pomočjo naprav, je seveda koristno
uporabljati napravo. To pomeni, da se lahko naučite nekega zunanjega upravljanja – na
primer proučiti strukturo sveta, tako, da ga teoretično raziskujete, lahko gledate na svet
in si prizadevate, da bi ga razumeli. Lahko pa v roke vzamete knjigo, in takrat postane
zelo hitro vse razumljivo, torej smo prihranili čas.
Enako – ima naprava podobne naloge, kot so opredeljene v temeljnih strukturah,
da vam omogoča vse narediti bistveno hitreje, dodatne izkušnje pa ob tem ne
zmanjšujejo vaših osebnih nalog svobodnega proučevanja sveta. Ko je Bog ustvaril
svet, je vanj vključil posebno vzajemno delovanje informacij: ob popolni svobodi
prejemati tisto, kar si še bolj želite prejeti, kar bolj potrebujete.
Opazujemo lahko vzajemno delovanje pri koncentracijah na zgornje optične
sisteme na PRK-1U, kjer so leče na zgornji strani naprave. Pri modificirani verziji
naprave pa je možno dodatno opazovati, medtem ko koncentrirate pozornost na števke,
ki so poleg leč, še, kako prehajate v posebno strukturo kolektivne zavesti, kjer so
koncentrirana znanja v obliki določenih grafičnih sistemov – besedil, na primer
številskih sistemov in tako naprej.
Ko opazujemo števke kot, na primer, enote informacij, vsebujoče tako tekstovno
kot verbalno, in nekaj enot dogodkov, je mogoče preko števk, ki imajo projekcijsko
strukturo informacije preko številke, delati z velikim obsegom informacij. Na primer,
morate nekaj izboljšati v konkretni hiši. Lahko predpostavite, da je informacija, ki
ustreza hiši, označena s števko ena; če je poleg kakšna druga informacija, na primer
druga hiša – dve, in tako naprej. Če govorimo o človeku, ki nekaj dela, lahko, na
primer, opazujemo številko osem.
In izkaže se, da pri delu z nizi preprosto vidite informacijo, imate nekakšen
projekcijski prikaz v obliki števil. Zato, takrat ko delate na tak način, lahko proučite
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isto načelo, da je imel Bog, ki dela z vsem svetom, neko projekcijsko komponento,
lahko je dojemal na ravni hitre ocene informacije. Zavest Boga je tako razvita, da On,
razumljivo, vse dojema hkrati, jasno in natančno, a hkrati On lahko dojema tudi v
projekcijski, ocenjevalni fazi, ker On lahko opravi kakršno koli dejanje.
Pojavi se vprašanje, zakaj je Bogu to potrebno. Odgovor je zelo preprost, ker želi
naučiti vse ljudi in vsa živa bitja razumeti zakone sveta. Zato mora, seveda, skrbno
proučevati razvoj človeške družbe v smislu tega, kako bi ljudje to naredili.
Ko opazujemo vzajemno delovanje med tehniko in ljudmi, lahko vidimo, da če
opazujemo to sodelovanje na ravni neskončnega razvoja, je v sodobni družbi zelo
aktualna naloga preprečevanje možnih tehnogenih katastrof. Nakopičenje tehnologije
lahko v prihodnosti v perspektivi privede do še hujših katastrof. Zato tovrstne tehnične
aparate, kot je PRK-1U, ki zagotavljajo večno življenje, seveda lahko uporabljamo za
razvoj diagnostičnih sistemov človekove osebnosti, ko lahko upravljajočo
jasnovidnost, na primer, ali upravljajoče napovedovanje takoj razvijejo v obsegu, kot
je potrebno za to, da bi zagotovili večno življenje vsak trenutek.
Torej, biti sposoben hitro in dovolj aktivno osredotočiti informacijo, delati tako, da
bi bila ta informacija pravočasna, pomeni, razporejena tako, da bi bilo zagotavljanje
večnega življenja splošno sprejeta običajna naloga, ki jo Bog opravlja vsak trenutek.
Čeprav je, po eni strani, Bog to nalogo že rešil, saj On zmore vse in je svet ustvaril,
toda s stališča logike časovnega razvoja, vzročno-posledičnega razvoja, Bog na
določen način to rešuje tudi na ravni delovanja sveta, na ravni zakonov delovanja
sveta.
Če upoštevamo princip, da se Bog, ki je ustvaril svet, orientira predvsem na svojo
Osebnost, iz katere je bil ustvarjen ta svet, in če opazujemo, da je Osebnost, ki je
ustvarila svet, seveda, vključila odraz podobe v druge strukture, ker je bolj preprosto
narediti strukturo na podobni ravni kot na neki drugi, ker je podoben sistem – stabilen,
je jasno, da je človekova podobnost Bogu – ena od nalog zagotavljanja sveta v večnem
razvoju, v večnem življenju, pri čemer v večnem življenju vsakega živega bitja v
svojem fizičnem telesu. In ob tem je ta podobnost označena tudi tako, da je tukaj
vključeno določeno načelo optimizacije.
Torej, ko Bog med velikim številom odločitev izbere eno samo, On v bistvu – če
opazujemo podobno temu, kako dela človek, ko uporablja upravljajočo jasnovidnost
ali upravljajoče napovedovanje – proučuje prihodnjo konstrukcijo iz nekega trenutka
časa, na primer iz sedanjosti.
Treba je le razumeti, da – morda bo to zvenelo nekoliko neobičajno – da je v
prihodnosti Bog enako prisoten, ker On v nekem smislu hkrati gleda na samega sebe,
svoje lastne delovanje. Z uporabo tega principa lahko na enak način opazujemo, kako
delati z mojo napravo za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U, prav v
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poziciji proučevanja signala te naprave.
Tukaj je optična linija, ki poteka v prihodnosti, in je ves čas naravnana na
zagotavljanje večnega življenja, zato človek lahko to, kar dela Bog s svojo Zavestjo,
naredi v določeni meri s pomočjo tovrstnih aparatov, ki dajejo to optično linijo –
določen vektor, usmerjen v zagotavljanje večnega življenja.
In potem je jasno, da oseba iz sedanjosti, ki, na primer, uporablja upravljajoče
napovedovanje in opazuje prihodnost, gleda kot na nek svetilnik na ta optični vektor
informacije, ki gre iz naprave v neskončno prihodnost. In tako je ta informacija
popolnoma enoznačna – zagotavljanje večnega življenja preko razvoja koncentracij za
večno življenje, in v tem je določena prednost, ki pospešuje hitrost razvoja. Ob tem se
hitrost razvoja povečuje, ne zgolj zato, ker morda neka informacija še ni popolnoma
jasna, ampak zato, ker začnete opazovati dogodke v okolici, ki so osredotočeni poleg
tega posebnega optičnega žarka svetlobe, izhajajočega iz naprave. Ta žarek je videti
kot bela črta – v prihodnost, v neskončnost, in če opazujemo v smeri žarka s točke ob
njem, vidimo, da žarek poteka mimo teh dogodkov, ki so najbolj optimalni za
zagotavljanje večnega življenja, torej po načelu optimizacije. In vi lahko, na primer, ko
opazujete prostor med lečami, razločite ta vektor, to črto, še več, vi lahko celo
spremenite to črto in jo usmerite v dogodke, ki jih potrebujete.
Obstaja še ena določena metoda vzajemnega delovanja z napravo, kjer vi usmerjate
to posebno svetlobno črto, ki na splošno očiščuje informacijo, kaže, kot nek svetilnik,
kje je najbolj optimalno. In številni so pri delu z napravo opazili, da se zelo hitro
krepijo, včasih se sami začnejo razvijati, videti je, da same, vsaj tako je dojemanje, da
same koncentracije, kot svetilnik osvetljujejo okolico, vi preprosto vidite vse dogodke,
ki zagotavljajo večno življenje.
Ob tem je treba razumeti, da za vsaki tehnični sistem potrebuje nadzor. Treba je
narediti dve, tri ponovitve, pogledati na napravo v celoti in analitično sprejeti odločitev
med upravljanjem, ker ste vedno svobodni. Niti en tehnični sistem vas ne sme nikoli
omejevati v smislu sprejemanja odločitev, lahko pa vam tak sistem, kot je na primer
PRK-1U, zelo učinkovito pomaga pri vaši osebni odločitvi.
Če nadaljujemo to proučevanje, lahko vidimo, da ta posebni korektor, ta žarek, ki
poteka prav v dogodkih za najbolj optimalno zagotavljanje večnega življenja, to je to,
kar dela Bog samostojno. Na začetku človek tovrstno delovanje nadomešča z napravo,
potem pa, ko želi prestopiti s te ravni, mora to narediti na enak način, kot je to naredil
Bog, ustvariti strukturo v prihodnosti, ki bi mu, na primer, na določen način pomagala.
Če Bog vedno in povsod dela vse sam, je tukaj razumevanje pomoči v sodelovanju in
v vzajemnem delovanju, na primer Boga in človeka.
Seveda, neposredno razširimo pristop, da Bog, ki je ustvaril človeka, na določen
način sodeluje, ko človek ustvarja tehniko, pristop se v bistvu ne širi neposredno,
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ampak preko neke logične ocene tovrstnega delovanja. Bog je ustvaril človeka z
delovanjem lastne Duše – torej se delovanje Duše pri izgradnji naprave širi v smislu
ustvarjalnega delovanja in, na primer, bolj dejavno uporabo upravljajoče jasnovidnosti,
upravljajočega napovedovanja in tako naprej, še kakšnih drugih struktur osebnosti,
tam, kjer preprosto mobilizirate upravljavske sisteme, da bi le-ti delovali
konstruktivno, kot je potrebno za zagotavljanje večnega življenja.
Zaradi svoje izobrazbe, ki sem jo prejel na univerzi, lahko z raziskovalnimi
fizikalno-matematičnimi izračuni dodam določeno strukturo objektivizacije skupnega,
splošnega razumevanja na ravni univerzalnega matematičnega aparata, na primer.
Izkaže se, da je sistem dovolj jasen, na primer, saj obstajata patenta, v katerih je
opisano bistvo naprave PRK-1U, to sta »Način preprečevanja katastrof in naprava, ki
to omogoča« ter »Način prenosa informacij«, vlagajo se že naslednji patenti, in tako
naprej.
V povezavi s tem lahko, če upoštevamo prav proces vlaganja vlog, v vsakem
primeru, pri vsaki modifikaciji, pri kakršnihkoli novih parametrih in vlogah za
priznanje izuma, lahko vidimo, da v vsaki vlogi obstaja določena sprememba glede na
predhodne modele. Čeprav je načeloma povezano tudi s tem, kakšen patent, na primer,
tam, kjer obstaja postopek, ta postopek zajema vse, kar je povezano s samim
postopkom kot takim. Postopek, ki je vključen v moj patent »Način preprečevanja
katastrof in naprava, ki to omogoča«, na mestu, kjer se generira biosignal in se zaradi
tega okrepi moč upravljanj – ta postopek je prenesen tudi v napravo za razvoj
koncentracij PRK-1U, zato je ta naprava preprosto podrazred širšega patenta.
Zakaj tako podrobno opisujem te strukture, povezane s patentiranjem. Dejstvo je,
da je treba takrat, ko delate s tehničnimi aparati, dojemati tudi razvrstitev teh aparatov,
gledati na ta proces tako, da če je razvrstitev povezana z nekim širšim razredom, in
torej vi opazujete podrazred tega aparata, so določeni ideološki strukturni sistemi,
vključeni v zgornji razred aparata, torej v bolj splošno območje informacije, so glavni
in jih je v tem smislu tudi treba upoštevati.
Pravzaprav, v patentu »Način preprečevanja katastrof in naprava, ki to omogoča«
so upoštevane naloge in tehnološka raven prav s ciljem preprečevanja katastrof. Zato
je jasno, da to lahko razširimo na poljubno raven, in če povišamo moč, to lahko
naredimo tako, da ne bi bilo neke katastrofe na celični ravni, torej je to že eno od načel
zagotavljanja večnega življenja.
Ko proučujemo razvoj koncentracij za večno življenje s pomočjo naprave PRK1U, lahko vidimo, da je tehnološka raven realizirana dejansko tudi v samem postopku.
Strukturno pa lahko vidimo, da imajo lahko same koncentracije naravo razvoja
konkretnega človeka, načeloma tudi kateregakoli živega bitja, ob uporabi določene
ravni pasivnega delovanja, preprosto z vizualizacijo naprave, brez metodoloških
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sistemov ali bližine naprave.
Celo zgolj pogled na sliko naprave je kljub vsemu določena raven informacije,
takšna, kot jo prejmete vedno, ko gledate na poljubni objekt informacije, povezan s
tem ali onim dejanjem, in lahko ozavestite sistem v celoti. Zato, če slika kaže napravo
za razvoj koncentracij, ko je vključena, to deluje na neke druge sisteme, na druga živa
bitja. Sliko delujoče naprave lahko pokažemo, na primer pri sebi doma, psom,
mačkam, in pri njih ravno tako dobimo določene pomembne učinke na razvoj
mehanizmov za večno življenje. Skupna naloga – ki je, razumljivo, naučiti vse živeti
večno – ko rešujemo to skupno nalogo lahko vidimo, na kakšen način se v njihovem
vedenju odražajo določene spremembe, za katere je jasno, da so usmerjene za
zagotovitev večnega življenja.
Ko gledate na sistem resničnosti na tak način, da praktično vidite vse povezave
resničnosti v eni točki, v prihodnosti, ko bodo številni tehnični sistemi združeni v neko
skupno energetsko raven, saj generacija pogosto lahko najde neko isto raven za
številne tehnične sisteme – je, lahko rečemo, s pogledom v prihodnost možno razbrati,
da morajo vsi ti sistemi obvladovati tudi raven lastne avtonomije, neke vrste
zagotavljanje energije za delovanje.
Če opazujemo napravo za razvoj koncentracij PRK-1U, potem v primeru, ko se
električno napajanje, na primer, zniža, in se elektromagnetno polje iz nekih razlogov
zmanjša, dobimo zelo stabilno strukturo na ravni večnega razvoja, ki se nahaja med
notranjo in zunanjo optično enoto. Če začnete misli zelo močno izkazovati med
zunanjo in notranjo optično enoto, lahko opazite, da je funkcionalnost naprave na
določen način – za doseganje cilja večno življenje, in za doseganje poljubnih
tehnoloških ravni, ki so v tem trenutku potebni za zagotovitev večnega življenja –
zagotovljena zato, ker ste aktivirali lastno misel.
Ker imate večni status razvoja, večno raven razvoja, večno življenje, in ker se že
učite, da je vaša misel generator za ta aparat, to pomeni, da je misel tista, ki zagotavlja
večno življenje preko razvoja koncentracij, lahko sedaj skupaj proučimo povsem novo
vrsto, načeloma, v ideologiji izgradnje tehnike, kjer je vir energije lahko ne zgolj
zunanja energija, tipa električne energije, ampak je lahko tudi vaša lastna Zavest, vaš
Duh, delovanje vaše Duše, optično sevanje vašega fizičnega telesa.
In ko pridete do ravni, ko je prav optično sevanje iz teles, to je, odboj svetlobe od
fizičnega telesa, tudi vir energije, se zgodi, da takoj ko zaprete ta cikl, torej to nalogo
upravljanja, in prejmete impulz večnosti iz naprave, katere prvotna raven prvotne
osnove ste bili prav vi – in, kot sem že rekel, ali svetloba vaše Zavesti, Duha, Duše ali
preprosto optično sevanje iz telesa, takrat ves svet pride skozi to lokalno delovanje
zato, da vidite, da imate avtonomni večni sistem.
In ta naprava za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U, poleg tega rešuje
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tudi nalogo izpopolnjevanja vaše Zavesti preko določenega usposabljanja, ko zaradi
Zavesti prejmete dodatne funkcije pri delovanju naprave. Zato, ko globoko proučite
delovanje takih naprav – v tem primeru jaz še posebej obširno uresničujem prav to
napravo PRK-1U – zato ste lahko prepričani, da je vsak tehnični sistem, ki je izgrajen
po istih načelih, najprej popolnoma varen, ker je odvisen od Zavesti.
Še posebej je v patentih »Način preprečevanja katastrof in naprava, ki to omogoča«
ter »Način prenosa informacij«, prav za naloge za PRK-1U, povsod uvedena struktura
generiranja biosignala iz človeka, iz človekove misli. To pomeni, da je človek
upravljavska raven, na katero reagira tehnološki sistem, tako da opravlja nekatere
ciljne strukturne naloge.
In v zvezi s tem, ter izhajajoč iz tega, da je v resnici sama struktura – tista raven
razvoja, ta raven delovanja, ki zagotavlja večno življenje s strukturo večnosti, lahko
vidimo, da takrat, ko z nekim skupnim delovanjem preko skupnega kolegialnega
delovanja, na tak način izpopolnjujemo tehniko, se tehnika tako razvije, še posebej, če
to delamo neskončno časa, da začne delovati vzajemno s človekom na ravni njegovega
večnega življenja.
Tudi večni razvoj tehnike ima številne naloge, saj izboljšanje materialov pogosto
lahko privede – in je že privedlo – do strutur, ki so po analizi in obdelavi podatkov
primerljivi s tem, kar dela človek, na primer v logičnem razmišljanju in tako naprej.
Kibernetizacija sistemov v prihodnosti je določena naloga družbe, seveda, zaradi
avtomatiziranja številnih procesov. Toda pri neskončnem razvoju vznikne posebna
naloga upravljanja, in ta naloga se rešuje tako, da tehnika reagira na človekovo Dušo,
na njegovo Zavest, na sevanje in njegovega fizičnega telesa, na njegov Duh – na
splošno, na njegovo osebnost.
Ti tehnični sistemi bodo, neodvisno od tega, koliko časa se razvija družba v
neskončnem razvoju – lahko bodo minile milijarde in milijarde let – pri nadaljnjem
izpopolnjevanju vedno varna za človeka. S tega stališča je razvoj takih naprav, takih
tehničnih aparatov, ki so podobni napravi za razvoj koncentracij PRK-1U, ena od
temeljnih nalog človeštva v prihodnosti, ki je dolžno ustvariti take tehnične aparate, ki
ne morejo škodovati človekovemu fizičnemu telesu in ne vplivajo na svobodno
razmišljanje.
Prav zato sem v današnjem predavanju bolj podrobno razložil, da je prav načelo
pridobivanja znanja, kot je v tem primeru, svobodnega znanja, vključeno v
funkcionalnost naprave za razvoj koncentracij PRK-1U. S stališča zagotavljanja
večnega življenja lahko vidite, da to načelo, zelo očitno, ne vpliva slabšalno na
katerokoli osebnost, saj so znanja svobodna.
Številni, pravzaprav, v prihodnosti vidijo, če uporabljajo upravljajoče
napovedovanje, upravljajoče napovedovanje skupaj z upravljajočo jasnovidnostjo,
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takšne slike sveta, ki se štejejo kot resnične, saj je to dejansko vpogled v prihodnje
procese v svetu, so bolj žive, bolj pozitivne. Glede na to, da tako pozitivne spremembe
vidijo pogosto, in ker je to upravljajoče napovedovanje, kjer se situacija takoj pretvori
v pozitivno, lahko rečemo, da se v načrte upravljanja takoj vključi obdobje, ki ga
pregledujemo.
Pomembna značilnost vzajemnega delovanja z napravo za razvoj koncentracij
PRK-1U je sočasno opazovanje in odločanje. To je, čas med opazovanjem informacije
in takojšnjo pravilno odločitvijo naj ne bi bil dolg. Včasih se vse na splošno zgodi v
realnem času. Bog, ki je ustvaril svet, pogosto, očitno, v tem smislu ni mogel
načrtovati, čeprav je razumljivo, da Bog zmore vse, ampak s stališča človeške logike
Bog dela – in svet je ustvarjen. Časa za razmislek je, verjetno, zelo malo ali, kot
pravilo lahko tukaj vzamemo, da časa sploh ni bilo.
To pomeni, da je bil svet ustvarjen tako, kot da bi kar vzniknil v hipu, s stališča
prvotnega Božjega impulza. Toda, če pri tem gledamo tudi tehnološko, je to zelo, če
posplošimo, visoko razvita tehnologija, gledano s človeškega zornega kota. Izkaže se,
da je celo z zornega kota zunanje logike – to najbolj razvita tehnologija. Če proučimo
zmožnost izdelave tega procesa, si preprosto zastavimo vprašanje: na kakšen način, če
se, na primer, opiramo na nek prvotni element sveta, ga je možno nenadoma ustvariti?
Eno je, da si oseba, ki nekaj ustvarja, najprej naredi načrte, nato nekatere elemente, ki
realizirajo načrte. S stališča Boga pa je situacija takšna, da je On v trenutku delovanja
razumel in ustvarjal hkrati.
Prehod med dojemanjem in analizo tega, kar se zgodi, ter nato že uporaba te
analize za stvarjenje nečesa v naslednjem trenutku – izkaže se, da tega elementa pri
Bogu ni bilo. Toda s stališča človeka in logično pogojenega delovanja da je vedno nek
vzrok in neka posledica, se izkaže, da je bilo to preprosto sočasno ukrepanje.
Na primer, v mojem patentu »Sistem za prenos informacij« je signal, ki se prenaša
z enega mesta, in je hkrati prisoten na drugem mestu. Tako načelo, pomeni, delovanje,
ko lahko zagotavljate sočasnost – jasno je, da je Bog lahko sočasno v vsem – s
človekovega pogleda na delovanje je lahko taka vrsta sočasnosti samozadostna, ko
uporabljate, na primer, napravo za razvoj koncentracij za večno življenje, opazujete to
koncentracijo kot strukturo večnosti, ki je neskončno razprostrta po vsem svetu. In če
je neskončno razprostrta, se izkaže, da imajo sosednji delčki podobne funkcionalne
lastnosti.
No, lahko si predstavljate, da obstaja določeno področje, nekakšna materija, ki se
neskončno preprosto razvija. Vzemimo neko lokalno območje in ga začnemo
opazovati. Ko napredujemo, na primer, centimeter za centimetrom, ali meter za
metrom, ali več, poglejmo, če lahko pridemo do kilometra, napredujemo na ravni
Zavestnega iskanja nekih določenih lastnosti te materije, potem dlje kot se odmikamo,
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bolj kopiči lastnosti vzajemnega delovanja z drugimi objekti.
Izkaže se, da so prvotne lastnosti kot neke vrste matrica, kot nekak okvir, ki
vsebuje praktično vse sisteme tistih elementov, ki se bodo v prihodnosti kot projicirali,
v bistvu, že na svetlobni ravni, na optični ravni, če opazujemo optični model sveta.
Izkaže se, da je Bog, ki je imel to projekcijo – vsak ustvarjeni element je odražal
svetlobo – ki jo je Bog seveda videl, ker je svetlobo ustvaril Bog sam, ampak odbojna
funkcija je takšna, da je v posledično delovanje Bog vnesel svobodo – svobodo
impulza nekega delovanja.
In v napravi za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U je ta svoboda
izražena tako, da lahko v trenutku, ko uporabljate napravo, spremenite ciljne naloge,
svoje delovanje v smislu nekih rešitev svojih naslednjih nalog, to pomeni, reševati
naloge posledično ali pa jih celo pogledati vse in rešiti vse hkrati. Zato je pri delu s
katerokoli tovrstno tehniko pomembno razumeti, kako je to delal Bog, s stališča
lokalnega delovanja.
Pri Bogu, na primer, ne govorimo, na primer, o nekem aparatu, ne o neki ravni
sistemskega delovanja. Klub temu je bilo in je za Boga pomembno, da je sistemskost
zagotovljena z vašim delovanjem, delovanjem vseh na svetu, vse informacije na svetu,
delovanjem Boga, saj gre pri tem vseeno za vzajemno delovanje, kjer je naloga prav
tista, ki jo je Bog prvotno opredelil, zagotovitev večnega življenja za vse, in ta naloga
se oblikuje in realizira. Nekje se realizira, nekje, v nekih oddaljenih strukturah vesolja,
pa se najprej oblikuje in nato realizira. Ko pa govorimo o tem, da, če se je nekje
realizirala, se v isti oddaljeni strukturi, o kateri sem govoril, poljubna imenovana
struktura v vesolju, zaradi tega, ker tam, kjer se je to realiziralo, obstaja svetloba teh
znanj, lahko oni tam to naredijo bistveno hitreje.
Torej vedoč, da Bog vse ve in je vse naredil, da vse zna, lahko pogledamo Nanj in
pogledamo, na kakšen način je On, na primer, opredelil strukturo te tehnične naprave,
ki zagotavlja pospešeno realizacijo večnega življenja za vse. In potem lahko še bolj
podrobno pogledamo – kakšne funkcije lahko še odkrijemo v tej tehnični aparaturi.
Na primer, v napravi za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U pri
testiranju so številni, ob tem, ko so prejeli signal kakor na svojo Zavest, včasih na
splošno na določeni ravni dojemanja, na primer, na ravni dojemanja preko Duha, ter si
prizadevali, da bi med prejemanjem signala analizirali kakršne-koli strukture ali
vzajemno delovanje v smislu senzorike – pogosto, če so usmerjali signal na kakšen
poseben način, na primer, so si predstavljali materijo večnega življenja med lečami in
jo pritegnili k sebi, v neko točko, ali če je potekal stik preko fizičnega pogleda, s
fizičnimi očmi, se jim je pogosto spremenila struktura občutkov.
Če ima pri tem, na primer, en vstopni element nek učinek, ima drug drugačnega.
Pomembno je, da vidimo, da pri samostojnem delu z napravo za razvoj koncentracij
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PRK-1U lahko bolj celostno opazujemo tisto raven vzajemnega delovanja, ko lahko
praktično, s pomočjo različnih dodatnih ukrepov, razvijete svojo lastno linijo
vzajemnega delovanja, kjer lahko metodološko na nek način opišete, katera izmed teh
linij je za vas najbolj učinkovita.
Torej, če se potrudite, na primer, prestopiti od materije večnega življenja, ki jo
generira naprava, na neke dele svojega telesa. Včasih najprej na nek konkreten del,
včasih preko, denimo, hrbtenice, včasih preko oči, ali pa jo preprosto pritegnete in
združite – preprosto vidite, kako prihaja k vašemu telesu. In možno je najti točke, kjer
imate najbolj dejaven stik z materijo večnosti. In, seveda, na enak način si že bolj
sistematično zagotavljate večno življenje. Lahko jo že tudi vsem drugim, če jim
predajate signal bodisi z mislimi ali pa jih priključite k delu z napravo za razvoj
koncentracij PRK-1U.
In v zvezi s tem mislim, če opazujemo proces upravljanja za zagotovitev večnega
življenja kot optimalni sistem, lahko naredimo določen izbor na ravni življenjskega
delovanja. Na primer, med dogodki v prihodnosti je neka raven najbolj koristnih, hitrih
dogodkov. To vidite in razumete, ampak ob tem morate narediti še nekaj, sočasno ali
paralelno. Kako tedaj, na primer, gledati na to. Bog je sočasno delal veliko število
procesov, neskončno, v bistvu, saj je svet neskončen.
Kot je bilo danes razčlenjeno na predavanju, in izhajajoč iz tega, de je bilo vse
ustvarjeno iz notranje ravni impulza Božje Osebnosti, osredotočenost na svoj notranji
svet, na svoje notranje ideološke strukture za zagotovitev večnega življenja, nudi
možnost praktično v hipu sprejeti pravilno rešitev: kje, na primer, uporabljati napravo
za razvoj koncentracij za večno življenje PRK-1U? Ob kateri uri? Kje narediti kaj
fizično? Kje prebrati besedila in tehnike?
In ker so sedaj na spremenjeni različici naprave za razvoj koncentracij za večno
življenje PRK-1U poleg leč tudi števke, je možno, na primer, katerokoli moje delo,
kjer so številski nizi, in se preprosto koncentrirati na lečah in nizih. Metoda se na nek
način prilagaja napravi. Ob tem se izkaže, da pri taki koncentraciji v bistvu krepite
ciljno upravljanje, ki je vsebovano v številski nizih, kar je pogosto zelo pomembno.
Zato pri delu s številskim nizom in hkratno uporabo naprave lahko opazite, da
obstaja določeno načelo sočasnosti delovanja, torej, številski niz za ciljno upravljanje,
plus vaše prvotno delovanje za vaš prvotni cilj – in to je že sočasnost. Kot je Bog iz
Svoje želje, ustvariti svet, lahko praktično sočasno naredil tudi vse drugo, ker ga je
osrednja želja po stvarjenju in delovanju privedla do tega, da je ustvaril tako čudovit
svet.
In sedaj vprašanje: kaj ga je vzpodbudilo, da je ustvaril svet? Kako se je On sam
pojavil na samem začetku? Kako se je pojavila njegova prvotna substanca in prišla na
idejo, ustvariti ta večni svet? Tukaj se pojavi vprašanje, da je prvotna raven, kjer je
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Bog šele začel poustvarjati samega sebe, zanj vedno obstajala. Bog je to ustvaril kakor
zunaj časa takoj na ravni večnosti. In tako, delati z napravo na tak način, da obstaja
določena večnost, ki obstaja na ravni intuitivnega spoznanja, ob uporabi upravljajoče
jasnovidnosti in upravljajočega napovedovanja – torej točnega znanja, je možno videti
zelo natančno, na primer, misliti z Dušo – s pomočjo delovanja Duše.
In te točne misli je možno krepiti, ko jih usmerjamo preko naprave, preko notranje
optične enote. In lahko pogledamo tudi dodatno možnost, če je za Boga vse eno v
smislu časa, je torej misel »kako je lep, popoln svet«, lahko obstajala za Boga v tem
trenutku in tudi v prihodnosti. Torej, misel iz prihodnosti je za Boga v bistvu enaka,
kot misel v prvotnem trenutku. Izkaže se, da je bil motiv za ustvaritev sveta posledična
struktura, enaka kot, na primer, misel, da je treba ustvariti čudovit večni svet za vse,
kjer vsi živijo večno. Potem je jasno, da je bil motiv ta informacija iz prihodnosti.
S stališča logike se sliši nekoliko nenavadno, ampak, kot sem pravkar pojasnil, je
to popolnoma korektno s stališča znanstvenega spoznanja, ker v znanosti, recimo tako,
obstajajo signalni sistemi prihodnosti, ko se, na primer, celo izgrajuje struktura
načrtovanja preko statistične obdelave in nekakšnega napovedovanja prihodnjih
procesov zgolj na znanstveni ravni, kjer se upoštevajo tudi možni procesi v
prihodnosti, ki začenjajo določati sedanjost.
Načeloma je vse življenje zgrajeno tako, da upošteva prihodnost pri delovanju
sedanjosti. Bog upošteva prihodnji čudoviti, večni svet, kjer bodo vsi ljudje živeli
večno v svojih fizičnih telesih, in enako tudi vsa druga živa bitja, svet obstaja večno –
to je imel On že v trenutku stvarjenja. To pomeni, da lahko rečemo, da je bil to eden
od motivov, minimalni, a vseeno dovolj resen in dovolj objektiven, in mi smo ga
proučili na današnjem predavanju.
Ko proučujemo proces upravljanja, ga je treba, seveda, proučevati temeljito, to je
gledati, na kakšen način lahko upravljamo, če izhajamo iz razumevanja temeljne
zgradbe sveta, njihovega občutenja in razumevanja. Videti na ravni, na primer,
duhovnega pogleda, z Dušo, da je to resnično, enako kot takrat, ko gledamo s fizičnimi
očmi in vidimo okoli sebe fizični svet, ter razumemo, da je to resnično tako, zato ker
obstajajo statični objekti, obstaja jasno razumevanje, da mi dojemamo resničnost
pravilno.
Enako mora biti v nekem smislu na ravni Duše, na ravni notranjega dojemanja, na
ravni upravljajoče jasnovidnosti. In naprava omogoča prav zaradi nalog razvoja
koncentracij za večno življenje na določen način dojemati to raven – kajti številni
ljudje pri uporabi naprave začnejo reagirati tako, da postanejo bolj mirni, da bolj jasno
razumejo dogodke. Ta temeljna raven razumevanja je še vedno pogojena z vse bolj
popolnim nadzorom ali pa celo popolnim nadzorom vseh situacij.
In ko začnemo izvajati vodljivost, v najbolj splošnem pomenu te besede, položaja
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večnosti, to je, preprosto živimo večno na naravni ravni večnega življenja, ob
popolnoma svobodnem delovanju, ter ob tem zagotavljanju večnega življenja sebi in
vsem, bo tudi proučevanje sveta v smislu temeljnega pristopa postalo bolj zaželena in
bolj potrebna naloga zato, da bi bilo večno življenje zagotovljeno vsem na ravni
globokega temeljnega spoznanja sveta.
In v tem smislu, ko delamo z napravo za razvoj koncentracij za večno življenje
PRK-1U, si prizadevajte delo z napravo dojemati na tak način, da bi si, pri delu z
napravo, prizadevali še dodatno poglobiti v sevanje temeljne slike sveta, ki zagotavlja
večno življenje.
Ta znanja se bodo v vas vse bolj in bolj aktivno kopičila, in čez določen čas vi
lahko, tudi zaradi dela z napravo, toda v oddaljeni ali celo v tisti prihodnosti, v kateri si
boste želeli hitreje osvojiti spoznanje s pomočjo tudi tehnoloških sistemov, toda
spoznanje Zavesti, pomeni, tiste ki sprejema; to je vrsta spoznanja, ko bodo s
poljubnim vzajemnim delovanjem s tehniko, s katerimkoli sistemom, vaši Duša, Duh,
Zavest, telo, vedno pridobili novo raven večnega življenja, prav zaradi sistematičnega
obveznega zagotavljanja večnega življenja.
In, ko delujete na tak način, zagotavljate večno življenje sebi in vsem, že ob
uporabi tehnične naprave, kar ni nepomembno pri tehnogenem razvoju družbe – z
uporabo tehničnih sistemov zato, da bi živeli večno. To resnično lahko zagotovi večno
življenje tudi v pogojih katerekoli tehnike.
S tem zaključujem današnje predavanje.
Sedaj bo nekaj minut odmora, potem pa bom odgovoril na vprašanja, ki so bila
poslana na predhodnem spletnem predavanju.
Odgovori na vprašanja
Vprašanje: »Kakšna je razlika med napravo, ki jo uporablja en človek ali več
ljudi, na primer do osem?«
Dejstvo je, da je naprava za razvoj koncentracij za večno življenje, ki je trenutno v
uporabi, zasnovana tako, da jo lahko uporablja od enega človeka do osem ljudi, in se
zmogljivost pri tem ne zmanjšuje, če jo, na primer, hkrati uporablja osem ljudi.
V vsakem primeru ima vsakdo osebni dostop k upravljanju, ker je vibracijska
značilnost razmišljanja na optični ravni pri vsakem človeku različna. Zaradi
individualnosti, kot se izkaže, delo poteka na neodvisni ravni in se ne seka s
strukturami upravljanja s strani nekih enkratnih upravljanj, ki jih izvajajo drugi
uporabniki naprave. Tako je tukaj možno zelo nedvoumno povedati, da ga lahko
uporabljajo povsem enakopravno.
Sliši se lajež psa
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No, vidimo, da se je pri pogovoru o napravi iz neznanega vzroka pojavila reakcija
pri psu, taka reakcija. Odpeljal ga bom v drugo sobo.
No, očitno je, mislim, to treba razumeti tako, kot sem že povedal, da napravo lahko
sočasno uporabljajo tudi psi, mačke, in druga živa bitja – sodeč po aktivni reakciji psa,
ki je bil ves čas predavanja poleg in popolnoma tiho. Ko pa je beseda nanesla na to, na
kakšen način je možno uporabljati napravo, je začel lajati in izražati svojo očitno
določeno željo sodelovati v celotnem procesu.
Zato, mislim, da si lahko le pri skupni uporabi naprave skušamo izmenjati
izkušnje, lahko celo pri uporabi neodvisne ravni naprav, to je, pri uporabi različnih
naprav, lahko delimo izkušnje uporabe. Na ravni znanja bo to preprosto predaja
znanja.
Naslednje vprašanje: »Ali se zvišuje razvoj koncentracij pri hkratni uporabi dveh
ali več naprav PRK-1U?«
Dejstvo je, da se resnično, hitrost razvoja koncentracije okrepi zaradi preprostega
optičnega načela, da je takrat, ko uporabljate, na primer, eno napravo, moč te naprave
omejena s tehničnimi specifikacijami, zato se izkaže, da enako, kot pri katerikoli drugi
tehnični napravi, povečanje moči, povečanje vira naprave vedno vodi k zvišanju moči
in drugih značilnosti naprave.
Zato menim, da na primer, tisti, ki hočejo uporabljati, na primer, hkrati dve ali več
naprav, tudi taka naročila so, seveda lahko to delajo. Pri tem je treba le izdelati
določeno strukturo sočasnega delovanja. Na primer, na dveh pametnih telefonih
gledati na dve napravi hkrati, ali celo na tri, treba je gledati hkrati na tri pametne
telefone in tako naprej, če, na primer, uporabljate videosliko.
In v povezavi s tem, zaželeno je aktivno delati vsaj z enim, lahko tudi z več
videoslikami, kakor bi, na primer, delali z nekim najbolj aktivnim sistemom. V ta
namen lahko uporabite to načelo, ki je bilo predstavljeno na današnjem predavanju. To
je, da vzamete enega od vektorjev, ga usmerite, na primer, z upravljanjem na eno ali
dve ali več naprav, drugi vektor, ki gre v notranjost Zavesti, njegova svetloba se
preprosto okrepi. Zaradi izhoda sevalnih sistemov na te naprave lahko vidite, na katero
napravo boste najprej osredotočili pozornost, ali kar sočasno na vse. To pomeni, da
boste imeli določeno raven, ki izhaja iz vašega notranjega sveta, iz sveta vašega
duhovnega razvoja. In takrat boste lahko že obvladovali dve, tri ali več naprav.
Načeloma je to pomembno s stališča nalog upravljanja s tehniko, z neskončnim
številom tehničnih naprav.
Neskončni svet – seveda se bo tehnika množila v neskončnost, s stališča splošnih
in skupnih ciljev je za človeštvo naloga, da se nauči upravljati z napravami, seveda bo
v nadaljnjem to pomenilo znati upravljati z vsem ogromnim številom tehničnih naprav
z enim samim impulzom, izhajajočim iz Duše.
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Naslednje vprašanje: »Ali bo uporaba PRK-1U zmanjšala teritorilane napetosti?«
Dejstvo je, da seveda, zagotovitev večnega življenja pomeni harmonični sistemski
razvoj, kjer so ustvarjeni vsi pogoji za večno življenje, neodvisno od tega, ali
uporabljate napravo. Če pa uporabljate napravo preprosto bolj aktivno lahko razvijate
upravljanje. Torej, da, seveda lahko pripmorete k temu, da bi se znižala nea napetost,
kakršnekoli vrste, ki, na primer, ni ustvarjalna, ki ni v skladu z nalogo zagotavljanja
večnega življenja za vse.
Zato je, na splošno, s stališča uporabe naprave za razvoj koncentracij za večno
življenje PRK-1U možno domnevati, da obstaja naloga sistemske potrditve večnega
življenja za vse, v vseh okoliščinah notranjega in zunanjega sveta, zato se seveda
naprava lahko uporablja za razvoj teh koncentracij, ki zagotavljajo prav harmoničnost,
odsotnost napetosti. Na slošno lahko rečemo, v vseh segmentih informacije, kjerkoli bi
to že bilo.
S tem končujem odgovore na vprašanja. Najlepša hvala za pozornost. In do
naslednjega srečanja, vam želim vse najboljše. Vsem srečno, harmonično večno
življenje.
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