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Bom dia,
O tema dessa conferencia é o meu Ensino sobre Deus. Método de utilizo do dispositivo
para o desenvolvimento da concentração pela vida eterna PRK-1U mediante impulsos
sobre a matéria da Alma através da ação do Espirito.
Neste método, antes de mais nada, é necessário observar como a ação espiritual se
exprime em forma de determinados campos dinâmicos do Espirito, e perceber tais ações,
as espirituais, muitas vezes como independentes em forma de determinados volumes de
informação, que se assemelham a esferas de um certo tipo, esferas que parecem ter dentro
uma combinação de cores branco e prateado.
Efetuem ações de impulso sobre a matéria da Alma. Ao mesmo tempo este impulso deve
passar através destes volumes de ação espiritual, como se fosse no meio deles,
possivelmente sem toca-los, ou seja, a velocidade deve ser super alta. E vocês, com a
vossa Consciência, devem calcular, encontrar o momento onde se apresenta uma conexão
direta entre a vossa ação e a matéria da vossa Alma. De fato, é um dirigir-se à a Alma com
um nível tecnológico devido à ação da Consciência e ao contato estreito com a Alma.
E vocês obterão assim, praticamente um mecanismo muito importante do ponto de vista da
cognição da estrutura e da natureza da organização do mundo. Com que tipo de impulso
vocês agem, com o que vocês agem? Este é exatamente um sistema de pilotagem muito
importante neste método.
Para realiza-lo, é necessário concentrar-se nas três lentes do dispositivo para o
desenvolvimento da concentração PRK-1U.
Vocês devem ver o numero 5 na lente inferior, percebe-lo. Em senso anti-horário, devem
concentrar-se no numero 8 na lente grande sucessiva. E na que segue, é necessário
concentra-se no numero 9. E neste caso, fixem um certo espaço. Imaginem que nestas
lentes se encontra a ação da matéria espiritual, e com um olhar potente entre elas, façam
a pilotagem até o nível da realização dos eventos.
E ao mesmo tempo, observem como vocês agem com a Consciência, enquanto realizam a
pilotagem sobre a vossa Alma. Vocês serão capazes de ver que a simultaneidade destas
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ações, de fato, torna possível aprender a agir da mesma maneira que age Deus quando
chegamos ao fato de que Ele, pelo estado de sua Alma eterna, conduz através de si mesmo
determinados conhecimentos que a sua Alma percebe. Estes se difundem então muito
rapidamente.
E como a Alma de Deus compreende sempre os conhecimentos, assim como os
conhecimentos de Deus são absolutamente corretos, nós podemos, enquanto observamos
simultaneamente também este processo, com a ajuda do dispositivo PRK-1U aprender
como receber conhecimentos precisos através de uma correta interação entre os sistemas
de qualquer natureza de impulso, por exemplo, uma reação celular
Com um qualquer outro evento que se verifica no mundo - e imediatamente (parte n.d.t.) o
impulso da informação em direção à Alma. E instantaneamente tudo se alinha com a Norma
absoluta, que garante a vida eterna.
Desta maneira é possível realizar praticamente qualquer sistema de pilotagem, onde a
sintonização dos impulsos, seguindo diretamente o contato com a vossa Alma, consente
produzir sempre uma ação precisa na infinidade, e isso garante a vida eterna.
Muito obrigado pela atenção. Concluo o meu seminário, e desejo a todos uma vida eterna
harmoniosa.
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