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Bom dia. O tema da lição é o meu Ensino sobre Deus. Método de utilizo do dispositivo
para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U através do uso das
áreas remotas da consciência.
Para realizar este método, o tempo de uso do dispositivo para o desenvolvimento das
concentrações pela vida eterna PRK-1U deve ser imediatamente evidenciado como
estrutura de tempo que tenha um sistema de intervalos de reação a esta estrutura (do
tempo que usamos o dispositivo ndt). O fato é que durante a percepção através de
algumas áreas remotas da consciência de algumas estruturas temporais, se verifica
exatamente uma espécie de dissipação dos elementos separados da informação, por isso
evidenciar o intervalo é uma tarefa especifica. E neste caso, como faz Deus, por exemplo,
quando cria a matéria física, são evidenciadas estruturas de confim que existem no tempo
corrente, e as informações sobre este que existem no menos infinito e no mais infinito.
Acontece então, que uma zona de confim é fixada entre estes três pontos, porque se
considerarmos, por exemplo, uma área na maior infinidade, podemos identificar com
maior exatidão essa área observando a lente no alto a direita do dispositivo com os
números 278, e se nos concentrarmos no numero 7 como em uma fase harmoniosa de
pilotagem, e ao mesmo tempo com a passagem ao numero 8, para a fase infinita, através
do posicionamento do numero 8. Se vocês prestarem atenção, o numero 8 situado no
painel do dispositivo exatamente no nível horizontal, ou seja, ao mesmo tempo de forma
simbólica pode ser considerado como o numero da infinidade. Então o
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intervalo de tempo a direita, por exemplo, se escolhermos 90 minutos de tempo, aqui é
fixado bem no numero 8, qual a passagem se realiza através do numero 7.
E se observarmos a estrutura da menor infinidade, podemos aqui observar em sentido
anti-horário a maior lente superior, a segunda, e aqui devemos nos concentrar no numero
0, ou imediatamente, enquanto se conectam, instantaneamente , praticamente
mentalmente através das áreas remotas da consciência o numero 0 com o numero 8.
Surge o intervalo, que nós vemos no dispositivo - e este ha praticamente as mesmas
características finais - que está fixado no plano da rígida matéria física.
E aqui vocês podem passar primeiro para a outra lente, e concentrar se no numero 1,
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onde podem inserir um impulso de pilotagem que possui imediatamente um status infinito
através das duas lentes superiores por meio do re-reflexo dentro destas lentes. Aqui é
importante ser capaz de utilizar o dispositivo em todas as suas funções, quando observam
a estrutura do re-reflexo. É necessário concentrar se em como os impulsos de luz que
realizam e garantem a vida eterna se distribuem dentro do dispositivo e dentro das lentes
durante a interação entre estes.
Assim é possível aceder através da consciência a estrutura que se encontra atras do
dispositivo, se vocês, por exemplo, observarem através da tela, e com isso o que está
atras da tela é o campo pilotante - o ambiente infinito. Neste caso a vida eterna é
garantida pelo fato de que cada característica plana, por assim dizer, terminada, ha
consequências sob a forma de uma área infinita. Obtemos aqui, em geral, o principio
divino fundamental da realização da realidade na eternidade, ou seja, que cada volume
fisico terminado, possui uma consequente natureza infinita.
Quero dizer, a natureza do homem não está somente no presente, no tempo passado,
mas também no tempo futuro, o que se aplica a todos os outros seres vivos. Portanto,
descobrimos que a natureza do individuo enquanto tal neste caso, vem a ser considerada
com o uso do dispositivo pelas concentrações para a vida eterna PRK-1U como um
sistema, de fato, que reflete e inclui em si todos os processos do mundo, não somente
porque possui algumas características do tempo presente ou futuro, mas ha também uma
qualquer essência absoluta do ponto de vista da divindade do que está acontecendo.
E é possível aqui, usando o dispositivo PRK-1U, observar os elementos da eternidade,
que estão incluídos em alguns intervalos terminados da pilotagem. Acontece então, que a
pilotagem se torna quase que infinito em qualquer impulso de tempo, e vocês obterão
uma estrutura de pilotagem que é praticamente realizada como um volume infinito nos
termos de implementação de um certo nível de impulso de pilotagem.
O que acontece é que vocês poderão pilotar mesmo nos casos onde pode parecer que o
impulso primário esteja bloqueado por qualquer coisa, porque a sucessiva estrutura de
pilotagem praticamente caracteriza também o impulso primário.
Deste modo é possível obter uma serie de consequências uteis da pilotagem, ou seja, da
futura área infinita, é possível sair no impulso primário de pilotagem e entender então,
como é necessário agir agora de modo que o impulso seja exato, correto e como formular
o objetivo da pilotagem na maneira mais precisa, com maior razão, se a atividade for
complexa, o que é necessário quando se constroem alguns eventos ou processos
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complexos, ou ainda, produtos.
E mais adiante, vocês podem avançar deste impulso primário na estrutura do tempo
futura, e com isso, durante este movimento, através da previsão pilotante, melhorar a
estrutura dos eventos futuros e até mesmo o impulso com o qual vocês iniciaram a
procurar o ponto principal, e por exemplo, melhora-lo.
Ou seja, qualquer estrutura do mundo pode ser melhorada, incluindo qualquer

área

remota da consciência, onde em geral, se a informação primaria não é expressa de
maneira bastante correta e clara, então por meio destas ações, as áreas remotas da
consciência podem ser trazidas a uma exata configuração, o que corresponde
exatamente à interação entre a hora corrente e todo o tempo futuro eterno. Obtenham
exatidão na pilotagem praticamente em todo ambiente infinito. Assim, vocês pode, por
exemplo, nestes 90 minutos de uso do dispositivo - se bem que seja possível aumentar ou
diminuir o intervalo de tempo - conduzir um sistema de pilotagem correto e acurado em
qualquer valor de intervalo. Ou seja, vocês podem construir com exatidão um evento
local, utilizar a diminuição ou o aumento da estrutura do tempo e então produzir de fato,
uma combinação
exata de um certo nível de eventos, onde por exemplo, seja necessário especial atenção
e cuidados.
Termino assim a minha lição. Muito abrigado pela atenção, desejo a todos uma
harmoniosa vida eterna.
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