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Pozdravljeni.
Tema lekcije je moj Nauk o Bogu. Metoda uporabe naprave razvoja koncentracij večnega
življenja PRK-1U z impulzi na materijo Duše z uporabo delovanja Duha.
V tej metodi je najprej treba proučevati duhovno delovanje, izraženo v obliki določenih
dinamičnih področij Duha, ki ga pogosto zaznavate kot neodvisno delovanje, v obliki
določenega obsega informacij, ki se zdi bližje takšnim sferam, ki so podobne kombinaciji bele in
srebrne barve znotraj sfer.
In vaše delovanje je v tem, da pošiljate impulz na materijo Duše. Ob tem mora ta impulz iti
skozi te obsege duhovnega delovanja, iti mora skozi, med njimi, tako, da se ob tem ne zadene
vanje, to pomeni, da mora biti hitrost izjemno visoka. In s svojo Zavestjo morate, v bistvu,
izračunati, najti trenutek, ko obstaja neposredna povezava med vašim delovanjem in materijo
vaše Duše. V bistvu se obrnete k svoji Duši kakor na tehnološki ravni zaradi delovanja Zavesti in
natančnega tesnega stika z Dušo.
In prejmete praktično zelo pomemben mehanizem s stališča spoznanja strukture in narave
organizacije sveta. Zato ker, s kakšnim impulzom delujete, s čim delujete – to je pravzaprav zelo
pomemben upravljavski sistem v tej metodi.
Zato se je potrebno osredotočiti na tri leče naprave razvoja koncentracij PRK-1U. Na
najnižji leči je treba proučevati številko 5, jo dojemati na nek način. Na naslednji leči v nasprotni
smeri urinega kazalca se je treba osredotočiti na številko 8. Na naslednji veliki leči v nasprotni
smeri urinega kazalca se je treba osredotočiti na številko 9. V tem primeru fiksirate nek prostor.
Predstavljajte si, da se v teh lečah nahaja delovanje duhovne materije, in z močnim pogledom
med lečami naredite upravljanje do ravni realizacije dogodkov.
In v tem trenutku glejte, kako že delujete s svojo Zavestjo, ko realizirate upravljanje na
svojo Dušo. In nato lahko vidite, da vam sočasnost teh dejanj v bistvu omogoča, da se naučite
delovati na enak način, na kakršnega deluje Bog, ko govorimo o tem, da on glede na status svoje
večne Duše nase usmerja določeno znanje, ki jih njegova Duša sprejema. To pomeni, da se
znanje širi zelo hitro.
In ker Božja Duša vedno razume znanje, ker Bog absolutno točno obvladuje vse znanje, se
lahko mi, medtem, ko sočasno še opazujemo ta proces, s pomočjo naprave razvoja koncentracij
PRK-1U naučimo prejemati točno znanje s pravilno interakcijo med vsemi sistemi, ki imajo
impulzno naravo, na primer, reakcija celice na nek dogodek, ki poteka v svetu – in takojšnji
impulz informacije v smeri Duše. In vse se takoj uravna v absolutno normo, ki zagotavlja večno
življenje.
Na tak način je možno realizirati praktično vse sisteme upravljanja, kjer nalaganje impulzov v
neposrednem stiku s svojo Dušo vedno omogoča izvesti tako točno delovanje v neskončnosti kot
tudi zagotavlja večno življenje.
Najlepša hvala za pozornost. S tem končujem to lekcijo in vsem želim harmonično večno
življenje.

