Nauk Grigorija Grabovoja o Bogu.
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Pozdravljeni. Tema lekcije je moj Nauk o Bogu. Metoda uporabe naprave razvoja
koncentracij večnega življenja PRK-1U z združevanjem interakcije Duha in Zavesti.
V tej lekciji bom na kratko govoril o tem, kako je mogoče uporabljati optične sisteme v
napravi razvoja koncentracij večnega življenja PRK-1U z uporabo duhovnega delovanja, ki se
odraža kot posledica upravljanja ob uporabi elementa Zavesti. To pomeni, da se materija
duhovnega delovanja razvija kot določena stopnja neskončnega načrta upravljanja, vendar je
hkrati, z nekim odmikom od prvotnega impulza duhovnega upravljanja, v neskončnosti možno
povezati strukturo Zavesti in duhovnega upravljanja, ter ta proces narediti nadzorovan, s stališča
logike trenutnega upravljanja, ki je vgrajena v Zavest.
In da bi za okrepitev tega procesa ter bolj natančnega načrta upravljanja uporabili napravo
razvoja koncentracij PRK-1U, je treba oddeliti strukturo večnega življenja kot element, ki
sodeluje z napravo – načeloma enako kot z vsakim tehničnim sistemom, ki zagotavlja večno
življenje v neskončni prihodnosti. Toda pri tem se Zavest razvija tako, da lahko v prihodnosti
samostojno upravlja z vsakim sistemom resničnosti.
Bog – Stvarnik vsega sveta upravlja z resničnostjo, pri čemer izhaja iz svoje razvite Zavesti.
Zato z uporabo tega principa na tak način, da je Zavest sistem, ki na logični ravni lahko izvaja
določeno izobraževanje osebnosti v smislu dolgoročnega upravljanja in delovanja v prihodnosti
ter glede na trenutni čas, možno element duhovnega delovanja miselno prenesti skozi lečo,
drugo po velikosti v nasprotni smeri urinega kazalca, če gledamo od majhne leče spodaj, ter iz
številke 9. In prenesemo upravljanje kot v obliki nekega loka za ravnino opazovanja do številke
8.
Na tak način preidemo na duhovno delovanje, koncentrirano v končnem intervalu številke 8
v obliki simbola 8, ter upoštevajoč znotraj te številke dva ločena prostora znotraj dveh krogov,
ki sestavljata številko 8, in lahko si v mislih predstavljamo, da je možno prenesti – stisniti dve
večji leči v ta dva kroga. In zgodi se, da kakor znotraj številke 8 obstajata dve leči.
In tu je možno videti zelo visoko hitrost refleksije med temi lečami, ker ste zgostili
informacijo. Torej, prvi zaključek takšne uporabe naprave PRK-1U v tem trenutku je: takoj
lahko rečemo, da prav zgostitev, zvišanje določene ravni gostote informacije, omogoča Zavesti,
da se približa duhovnemu delovanju.
In izkaže se, da tudi visoka koncentracija Duha pri urejenem ponavljajočem se delovanju z
elementi lastne Zavesti lahko privede do tega, da dobite dovolj aktivno upravljanje, ki je ob tem
nadzorovano, ker ste v strukturo Zavesti, s katero delate, vnesli praktično vse informacije, vse
cilje upravljanja – oblikovane ustno ali na kakšen drugačen način. In ko z upravljanjem
realizirate tako oblikovane cilje, dobite tudi točnost duhovnega delovanja za prvotne cilje
upravljanja, vključno celo za naloge Duše.
Tako lahko, ko delamo z oblikovanimi cilji upravljanja, upravljamo s pomočjo, na primer,
strukture tovrstnega delovanja, ko se upravljanje realizira na ravni, na primer, s podaljšanjem,
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na primer, duhovnega verbalnega delovanja, fizičnega delovanja, to je, upravljanje začne
vplivati, v bistvu, na strukturo tega, kar se dogaja, na tak način, da začne v tej strukturi
sodelovati praktično ves sistem resničnosti.
In začne se interakcija v smislu, na primer, medsebojne interakcije besed, uporaba zvočnih
upravljavskih sistemov, kjer lahko v eno besedo, na primer, vložite, denimo, eno raven
upravljanja. Toda če malo – dobesedno za milisekundo ali za nek čas podaljšate, denimo,
dolžino zvoka, se upravljanje lahko spremeni. Toda ob tem raven nekega takega dearhiviranja
zvoka ali delovanja že lahko poteka v smislu, v bistvu, kot obratnega procesa.
To pomeni, da boste začeli na podlagi interakcije z zunanjim okoljem, okoljem zvoka, s
sistemom delovanja praktično upravljati s sistemom resničnosti na tak način, da boste prejeli
raven nadaljnjega delovanja v obliki veliko večjega nadzora kot delovanja, na primer, Zavesti in
Duha. Na primer, z uporabo besede »oblikovan« v obliki skrajšanja in zgostitve te besede ter
podaljšanja nekih zvokov pri upravljanju lahko, se zdi, praktično, ob spoštovanju tovrstnega
zvoka besede, vendar z nekaterimi variacijami, ki morda niti niso vedno opazne, preidete na
razširitev faze upravljanja zaradi raztezanja nekaterih zvočnih elementov.
To, kar sem sedaj rekel, na primer, na glas, je možno uporabiti, preprosto v mislih
izgovarjati nekatere besede, in z drugim duhovnim delovanjem dobesedno za milisekundo
podaljševati dolžino zvokov. In nekatere besede je možno podaljšati na zvočni ravni na tak
način, da lahko, ob uporabi hipnih podaljševanj intervalov časa glede na miselni zven besede,
ena beseda organizira svetovno, v bistvu, resničnost v smislu vašega elementa delovanja in cilja
upravljanja, ki je v sami besedi.
Na primer: večno življenje. Vzemimo dve besedi in ju ne preprosto samo izgovorimo,
ampak zvišamo duhovni status, naredimo končni element enako neskončen, kot, na primer,
neskončni Duh, čeprav smo besedo vnaprej projicirali skozi element Zavesti. To pomeni, da v
obliki določenih besed izgovarjamo dejanja. To isto se lahko uporablja v vsakem ustvarjalnem
upravljanju, ko status besede postane neskončen. In ta princip, ko ima prvotna informacija
besede neskončni pomen, se v upravljanju občuti na neskončni ravni. In tako lahko realizirate
resničnost v neskončnem času v pravem smislu, kar zagotavlja harmonično večno življenje.
S tem končujem to lekcijo. Najlepša hvala za pozornost. Želim harmonično večno življenje.
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