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Pozdravljeni.
Tema lekcije je Moj nauk o Bogu. Metoda uporabe naprave razvoja koncentracij večnega
življenja PRK-1U z uporabo treh leč hkrati.
Pri tej metodi je treba proučevati delovanje Boga, ko je ustvarjal oddaljene elemente
resničnosti. Pri tem, kot je znano, med optičnimi sistemi potekajo različni odsevi. In zato se
odsevni žarek svetlobe lahko premika v smeri oddaljenih elementov. In v tej metodi se uporablja
ta princip. Torej, pri koncentraciji na tri leče hkrati je treba z duhovnim pogledom dojemati
notranje strukture leč. In že zaradi tega dojemanja pride do odsevanega gibanja elementa
Zavesti v strukturo oddaljenih sistemov. Zato je treba med delom s PRK-1U, ko se koncentrirate
na tri leče hkrati, z upravljajočim napovedovanjem, ki ga upoštevamo kot oddaljen sistem,
graditi upravljanje na tak način, da bi jih preko svetlobnih elementov objekta upravljanja
povezali s sistemom leč.
To pomeni, da gradite neke dogodke v neki oddaljeni prihodnosti ali preprosto v elementu
prihodnosti, upoštevajoč ta element kot oddaljen, in dojemate, kako se svetloba od teh leč
usmerja k tem sistemom, kjer se ustvarjajo dogodki. In ta metoda omogoča, da strukture
dogodkov postanejo natančno izražene, lokalne. Lahko proučujete neke dogodke v prihodnosti
tako kot, recimo, gledate na nekaj s svojimi očmi – to je s fizičnim vidom – ter si ob tem lahko
miselno predstavite, kaj si želite, da bi se zgodilo.
In ta metoda omogoča naložiti miselne oblike na strukture prihodnjih dogodkov, in enako,
kot dela Bog, lahko tudi vi miselno obliko realizirate kot resnične dogodke. In tukaj je
pomembno proučiti tak element delovanja, da je zato, da bi se dogodek, ki si ga predstavljamo
ali dojemamo – kot želeni realizirani dogodek v prihodnosti – realiziral, treba notranjo,
osnovno, temeljno strukturo dogodkov realizirati prav na ravni temeljnih procesov.
In v primeru, ko uporabljate koncentracijo na treh lečah hkrati, praktično v eno točko
upravljanja, v neko območje, vnesete tri žarke, kar pomeni dovolj resno stopnjo redundance v
delovanju, to je, eno je premo delovanje, drugo je rezervno, tretje pa – kakor tretje, bolj
okrepljena rezerva delovanja. In izkaže se, da se s tem spoštuje temeljni princip večnega
življenja, da mora biti delovanje v celoti omogočeno z bolj temeljnimi, bolj globokimi
strukturami v upravljanju.
Tako lahko z uporabo te metode bolj izkoristite vire naprave razvoja koncentracij večnega
življenja.
V tej metodi je še priporočeno dodati upravljanje: za najmanjšo lečo – je to številka 4, za
naslednjo lečo v nasprotni smeri urinega kazalca od najmanjše – številko 7, in nato za naslednjo,
to je za drugo veliko lečo v nasprotni smeri urinega kazalca, je treba dodati številko 9.
S tem končujem lekcijo o metodah. Hvala za pozornost. Vsem želim harmonično večno
življenje.

