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Bom dia,
Eu gostaria de falar sobre a aplicação de um especifico método de pilotagem com o uso do dispositivo
para o desenvolvimento da concentração da vida eterna PRK-1U.
Este método faz parte dos métodos do meu Ensino de Deus e se chama “ A aplicação dos reflexos
óticos ao interno das lentes para a realização da clarividência pilotante da vida eterna”
Neste método, quando vocês usam a PRK-1U, é preciso observar o reflexo da luz dentro das lentes,
em modo tal que junto com outros elementos óticos visíveis que vocês podem observar, por exemplo,
deslocando a vista em senso anti-horário da lente inferior, vocês podem simultaneamente sobrepor o
nível da clarividência pilotante. Ou seja, em primeiro lugar, paralelamente imaginem os elementos de luz
que correspondem a clarividência pilotante. Em seguida iniciem a difundir esses elementos de luz ainda
no campo de certos elementos físicos de luz ao interno das lentes. Podem ser reflexos variados, pode
ocorrer um movimento durante a video conexão on-line: determinados movimentos de luz associados a
natureza especifica da video imagem transmitida do dispositivo operativo.
E quando vocês observarem a linha da clarividência pilotante, visualmente podemos nota-la como, por
assim dizer dois pequenos tubos prateados, que são a informação de clarividência pilotante. E se o
sobrepormos, um acima do outro, então dentro deles tem inicio o reflexo do reflexo. Ao interno da luz
começa a efetuar se o re-reflexo, o clarão da radiação da clarividência pilotante.
Quando vocês começarem a perceber como isso acontece, as leis óticas ordinárias terão importância.
Se imaginarmos um tubo prateado e o iluminarmos dentro com uma lanterna, a luz em qualquer modo
começa a re-refletir se. Então, se começarmos a perceber que a irradiação da clarividência pilotante se
reflete assim como a luz comum, a luz física ao interno de um cilindro com uma superfície interna de
espelhos, se descobre que nós imediatamente começamos a ver a natureza da substancia circunstante
destes impulsos, e ao mesmo tempo toda a natureza externa do mundo e os eventos de fulcro no mundo
que realizam a vida eterna para todos.
Aqui é importante notar que um exemplo assim peculiar a primeira vista, ha geralmente uma inclusão
universal na ação, mas isso acontece bem porque posicionamos corretamente a informação da
clarividência pilotante em uma determinada forma geométrica.
E quando fazemos isso; no futuro vocês podem usar este exemplo fundamental, assim como é claro
neste momento, este método especifico em outros sistemas de pilotagem com o uso do dispositivo para o
desenvolvimento da concentração da vida eterna PRK-1U, quando um certo tipo de ação especifica
associada próprio ao nível ótico e, como eu expliquei, como acréscimo da clarividência pilotante, as ações
da alma por exemplo, ou podem ainda utilizar a ação do espirito e da alma e também da consciência
simultaneamente como estruturas que são interligadas na clarividência pilotante.
Vocês podem contemporaneamente, desenvolver separadamente a consciência, o espirito. É possível
incrementar a ação da alma no nível de saída da consciência através da estrutura do espirito, realizar varias
construções de pilotagem, porque neste caso, quando se inicia por meio de tais formas específicas a
construir a pilotagem, desenvolver qualquer estrutura da personalidade. Tal ulterior aplicação do
dispositivo para o desenvolvimento da vida eterna PRK-1U, considerando o quanto foi dito neste método,
consente o utilizar dessa concentração de maneira mirada, e portanto a resolução de problemas de garantia
da vida eterna.
Obrigado pela atenção. Desejo a todos uma eterna vida harmoniosa.
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