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Bom dia,
O tema da meu seminário de hoje é o Ensino de Grigori Grabovoi sobre Deus.
Métodos de utilizo do dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK1U usando três lentes simultaneamente.
Neste método temos que observar as ações de Deus quando Ele criou os elementos distantes da
realidade. Com isso, como ja sabemos, numerosos re-reflexos (reflexos dos reflexos ) acontecem
entre os sistemas óticos. Um raio de luz refletido pode se deslocar em direção a objetos distantes.
Este principio é usado neste método, ou seja, quando nos concentramos nas três lentes
simultaneamente, é necessário perceber as estruturas internas das lentes com a vista espiritual. E ja
com essa percepção, acontece o movimento reflexo de uma elemento da consciência na estrutura dos
sistemas distantes, e assim quando trabalhamos com a PRK-1U, quando vocês se concentram nas três
lentes simultaneamente, é necessário com a previsão pilotante, considerando-a um sistema remoto,
realizar uma pilotagem de maneira que através dos elementos de luz do objeto da pilotagem, estes
elementos venham a ser ligados ao sistema das lentes. Ou seja, criem alguns eventos em um futuro
distante qualquer, ou simplesmente no elemento do futuro, considerando tal elemento como remoto,
e observem como a luz das lentes é direcionada aos sistemas onde os eventos foram construídos.
Este método permite que a construção dos eventos seja claramente mostrada, local. Pode-se observar
alguns eventos do futuro como, digamos, se vocês estivessem vendo com os olhos, com a vista física,
e vocês podem então, ao mesmo tempo imaginar o que desejam que aconteça.
Este método permite sobre por as formas - pensamento sobre estruturas dos eventos futuros, e assim
como Deus faz, vocês podem realizar a forma pensamento como eventos reais. Aqui é importante
considerar um elemento de ação tal que, para que um evento imaginado ou um evento percebido,
assim como um evento que é desejado se realize no futuro, é preciso que a estrutura interior radical,
a estrutura fundamental dos eventos, seja realizada ao nível dos processos fundamentais.
E aqui, se vocês usarem a concentração nas três lentes simultaneamente, vocês praticamente, a um
certo ponto da pilotagem, em uma área, introduzam três raios que significa um nível suficientemente
serio de reserva para a ação, ou seja, uma ação direta, a segunda ja é uma reserva, e a terceira é uma
ulterior reservada potencial de ação.
E sendo assim, com isso se respeita o principio fundamental da vida eterna, no qual as ações devem
ser plenamente sustentadas pelas leis fundamentais, profundas estruturas na pilotagem. Portanto,
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aplicando este método vocês podem utilizar de maneira mais profunda os recursos do dispositivo para
o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna.
Neste método é aconselhável adicionar uma pilotagem com a lente pequena e este é o numero 4; para
a lente sucessiva seguindo o sentido anti- horário da lente pequena é o numero 7; e a seguinte, a
segunda lente grande no sentido anti- horário, deve apresentar o numero 9.
Com isso concluo a minha lição sobre os métodos, obrigado pela atenção, desejo a todos uma
harmoniosa vida eterna.
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