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Bom dia, o tema desse encontro é o meu Ensino sobre Deus. Métodos de uso do dispositivo
para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U conciliando a
interação do Espirito e da Consciência.
Nesta conferencia, irei descrever brevemente como é possível usar os sistemas óticos no
dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U através de
uma ação espiritual que se reflete como consequência na pilotagem usando o elemento da
Consciência. Ou seja, a matéria da ação espiritual se desenvolve como um certo nível do
plano infinito da pilotagem, mas ao mesmo tempo a uma distancia qualquer do impulso
primário da pilotagem espiritual é possível conectar a estrutura da Consciência e de
pilotagem espiritual na infinidade, tornar o processo controlável nos termos da lógica da
pilotagem atual que é inserida na Consciência.
E quanto ao uso para a intensificação deste processo e para um plano mais exato de
pilotagem do dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK1U é necessário distinguir a estrutura da vida eterna como um elemento que interage com
o dispositivo - em linha de principio, como em cada sistema tecnico que garanta a vida
eterna no infinito futuro. Mas ao mesmo tempo a Consciência se desenvolve em modo tal
que poderá autonomamente, realizar a pilotagem de qualquer sistema da realidade.
Deus, Criador do Inteiro Mundo, pilota a realidade procedendo a partir da sua evoluída
Consciência. Aplicando este principio em modo tal que a consciência seja um sistema que
a nível lógico possa implementar uma certa formação do individuo nos termos de uma
pilotagem a longo prazo, e de ação no plano do tempo presente, é possível transferir
mentalmente o elemento da ação espiritual através da segunda lente grande em sentido
anti-horário, partindo da lente menor, que esta abaixo das outras, e (partindo ndt) do
numero 9. E transferir a pilotagem em forma de um certo arco atras do plano de observação
até o numero 8.
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Assim saímos na ação espiritual concentrada no intervalo final do numero 8 em forma do
símbolo 8, e observando neste numero dois espaços entre os dois círculos que formam o
8, podemos imaginar mentalmente que seja possível transferir, apertando-os, as duas
lentes grandes nestes círculos. É como se as duas lentes fossem dentro do numero 8.
Aqui vocês podem ver uma velocidade muito alta do re-reflexo entre estas lentes, pois
vocês condensaram as informações. Ou seja, a primeira conclusão desta ação com o uso
do dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U neste
momento: nós podemos dizer que a condensação, o aumento de um certo nível de
densidade de informações, permite a Consciência de aproximar-se à ação espiritual.
E acontece que uma elevada concentração do Espirito, com uma ação bem ordenada e
repetida com os elementos da vossa Consciência , pode conduzir ao fato de que vocês
tenham uma pilotagem muito ativa, e ao mesmo tempo esta pilotagem ativa é controlável,
pois vocês introduzem na estrutura da Consciência,

através da qual trabalham,

virtualmente todos os dados, todos os objetivos de pilotagem, verbalmente ou formulados
de outra maneira. E quando implementarem os objetivos assim formulados na pilotagem,
alcançarão a exatidão da ação espiritual segundo os objetivos da pilotagem primaria, e
segundo as tarefas da Alma.
E assim, trabalhando com objetivos de pilotagem formulados, nós podemos pilotar por
exemplo, a estrutura de uma ação tal, pela qual a pilotagem seja realizada no nível, por
exemplo, do prolongamento de uma ação espiritual ou verbal, de uma ação física, ou seja,
a pilotagem começa a influenciar em linha de principio, a estrutura do que está acontecendo
de maneira tal que o inteiro sistema da realidade começa a participar desta estrutura.
E tem inicio a interação nos termos, por exemplo, de interação entre as palavras, do uso
dos sistemas sonoros de pilotagem, nos quais vocês colocam em uma palavra, por
exemplo, um nível de pilotagem. E mesmo que seja pouco - literalmente um milésimo de
segundo ou por qualquer tempo - aumentem a duração do som, então a pilotagem pode
mudar. Mas com isso, o nível de uma certa “ desarquivaçao” do som ou da ação, começa
a acontecer nos termos, dos fatos, digamos de um processo inverso.
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Ou seja, vocês começam, baseando-se na interação com o ambiente externo, com o
ambiente sonoro, com o sistema de ação, a pilotar nos fatos o sistema da realidade em
modo tal que vocês obterão o nível da ação sucessiva em forma de um controle muito maior
respeito as ações, por exemplo, da Consciência e do Espirito.
Por exemplo, usando a palavra “formulados” em forma de uma redução e compactação
desta palavra e de extensão de alguns sons na pilotagem, vocês podem, assim,
praticamente respeitando o mesmo som da palavra mas com algumas variações, que nem
sempre são percebidas, sair na extensão da fase de pilotagem através do prolongamento
de alguns elementos sonoros.

Isso que eu pronunciei agora, a voz alta, por exemplo, pode ser usado simplesmente,
mentalmente recitando algumas palavras, aumentando com uma outra ação espiritual para
literalmente mil segundos a duração do som. Algumas palavras podem ser aumentadas no
plano sonoro de tal modo que, aplicando um aumento instantâneo em intervalos temporais
respeito ao som mental da palavra, uma palavra pode tornar-se uma ação infinita.
Cheguem então a compreensão do status no qual a palavra pode organizar a realidade
mundial, nos fatos, nos termos do vosso elemento de ação e do objetivo de pilotagem que
se encontra na própria palavra.
Por exemplo, vida eterna. Nós pegamos essas duas palavras e não as pronunciamos
somente, mas aumentamos o estado espiritual, tornamos o elemento final infinito, como é
infinito o Espirito, mesmo que tenhamos projetado a palavra através do elemento da
Consciência. Ou seja, em forma de palavras especificas, nós pronunciamos ações. A
mesma coisa pode ser feita em qualquer pilotagem edificante, onde o status de uma palavra
se torna infinito.
E eis que tal principio, onde a informação primaria de uma palavra tem um valor infinito,
também a pilotagem se realiza no nível infinito. E vocês podem assim, realizar a realidade
no tempo infinito no aspecto necessários que garante uma vida eterna harmoniosa.
Termino assim a lição, muito abrigado pela atenção, desejo a todos uma harmoniosa vida
eterna.
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