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Pozdravljeni. Govoril bom o uporabi posebne metode upravljanja z uporabo naprave
za ravoj koncentracij večnega življenja PRK-1U.
Tudi ta metoda je del metod mojega Nauka o Bogu in se imenuje »Uporaba optičnih
odsevov znotraj leč za realizacijo upravljajoče jasnovidnosti večnega življenja«.
Pri tej metodi, ko uporabljate PRK-1U, je treba na tak način proučevati odsev
svetlobe znotraj leč, da skupaj z nekimi optičnimi vizualnimi elementi, ki jih, na primer,
lahko proučujete tako, da s pogledom krožite v nasprotni smeri urinega kazalca začenši
pri najnižji leči, lahko sočasno naložite tudi raven upravljajoče jasnovidnosti. Torej,
najprej si vzporedno predstavite elemente svetlobe, ki ustrezajo upravljajoči
jasnovidnosti. Nato začnite te elemente svetlobe ponovno širiti v območje nekih fizičnih
elementov svetlobe znotraj leč. To je lahko drugačno bleščanje, lahko je gibanje med
spletnim videonadzorom: določeno gibanje svetlobe, povezano s specifično naravo
prenesene video slike delujoče naprave.
In ko proučujete linijo upravljajoče jasnovidnosti, vizualno sta to kot dve, lahko
rečemo, cevčici, srebrnkaste barve – je to optična in informacija upravljajoče
jasnovidnosti. In če ju naložimo drugo na drugo, se znotraj pojavi nov odsev. V optični
svetlobi se pojavi odsev, sij sevanja upravljajoče jasnovidnosti.
In ko začnete dojemati, kako to poteka, vidite, da so to običajni zakoni optike. Torej,
če si predstavite cevčico srebrnkaste barve, in vanjo posvetite z baterijsko svetilko, bo
svetloba na nek način odsevala. In če začnemo dojemati, da sevanje upravljajoče
jasnovidnosti odseva na enak način, kot običajna svetloba, fizično, znotraj nekakšnega
cilindra z zrcalno notranjo površino, kot rezultat takoj vidimo tudi naravo snovi, ki
sestavlja to telo, in ki obkroža te impulze, ter hkrati vso zunanjo naravo sveta kot tudi
ključne dogodke v svetu, ki realizirajo večno življenje za vse.
Tukaj je pomembno posvetiti pozornost, da je tak, navidezno posamezni primer,
na splošno univerzalno vključen v delovanje, vendar se to zgodi prav zato, ker smo
mi pravilno postavili informacijo upravljavske jasnovidnosti v določeni geometrijski
obliki.
In ko to delamo, lahko v nadaljevanju ta, na splošno, osnovni primer, kot je sedaj
jasno – to določeno posebno metodo, uporabite tudi v drugih sistemih upravljanja s
pomočjo naprave razvoja koncentracij večnega življenja PRK-1U. Ko neko konkretno
delovanje, povezano prav z optičnimi ravnmi, in, kot sem pojasnil, z dodajanjem, na
primer, upravljavske jasnovidnosti ali materije upravljavskega napovedovanja, delovanja
Duše, na primer; ali realizacijo delovanja tako Duha kot Duše in Zavesti sočasno kot
struktur, povezanih z upravljavsko jasnovidnostjo. In tedaj lahko, v bistvu, tako sočasno
kot posamezno razvijate Zavest, Duh. Lahko zvišate delovanje Duše na raven izhoda
Zavesti skozi strukturo Duha. To pomeni, izvajate različne strukture upravljanja. Kajti, v
primeru, ko začnete izvajati upravljanje s takimi specifičnimi oblikami, lahko, na
splošno, razvijate katerokoli strukturo osebnosti.
Nadaljnja uporaba naprave razvoja koncentracij večnega življenja PRK-1U ob
upoštevanju opisane metode omogoča ciljno uporabo te koncentracije, ter na tak način
reševati prav naloge zagotavljanja večnega življenja.
Hvala za pozornost. Vsem želim harmonično večno življenje.

