Metode koncentracij z napravo PRK-1U
1. Razvoj koncentracij večnega življenja za POMLADITEV
1.1. Koncentrirate se lahko za pomladitev sebe, nato za pomladitev drugih. Če
menite, da ste mladi in se vam ni treba pomlajevati, lahko naredite
koncentracijo za vajo, da boste v prihodnosti, ko se boste želeli pomladiti, to
že znali delati. Najbolje je, da se pravzaprav naučimo pomlajevati čim prej,
za mlade še posebej.
Metoda
V času koncentracije si lahko predstavljate želeno obdobje in med koncentracijo
čimbolj podoživite sebe v tem obdobju.
1.2. To koncentracijo naj naredijo tudi mladi, ker se tako naučijo koncentrirati
za prihodnost, ko bodo to potrebovali. Torej, učimo se že od mladosti naprej.
Koncentrirate se na hrbtenico. Poleg hrbtenice si predstavljate številke 498.
Pomladitev se zgodi zaradi svetlobe, ki jo oddajajo te številke. Svetloba gre
od številk do in v hrbtenico, preko hrbtenice se koncentrirate na pomladitev
vsega telesa. V celoti.
1.3. Iz območja med lečami seva materija večnega življenja, ki jo generira
naprava. Seva prav iz območja med lečami. Materijo večnega življenja
usmerite k trtici, predstavljate si, kako se svetloba dviga po hrbtenici navzgor
do možganov. Hkrati si predstavljate, kako iz male leče seva drugi del
materije večnega življenja, ki vstopa v desno in levo oko, ter se spaja z
materijo večnega življenja, ki prihaja po hrbtenici navzgor, da nastane zaprt
krog.
1.4. Materijo večnega življenja iz območja med lečami uvedemo neposredno v
možgane. Od tod jo uvedemo v kostni mozeg (okončin), in preko tega v
vsako celico v organizmu.
2. Razvoj koncentracij večnega življenja za POLJUBNI DOGODEK
2.1.
 Najprej se koncentrirate na lokalnem delcu materije svojega organizma, na
primer za normiranje tega dela.
 Potem lahko isto koncentracijo naredite za druge dele.
 Nato se lahko koncentrirate za poljubni dogodek.
2.2. V tej koncentraciji prenesete nek del svoje zavesti v neskončno
prihodnost. Iz te neskončne prihodnosti potem gledate, da so dogodki, za
katere ste upravljali, že realizirani, To naredite na enak način, enako, kot
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takrat, ko gledate iz sedanjosti v preteklost, kjer so vsi potrebni dogodki že
realizirani. Nato na enak način iz svoje prihodnosti glejte na preteklost, ki iz
prihodnje sedanjosti prehaja v preteklost. Ali bolj oddaljena prihodnost, kjer
obstaja en element prihodnosti, in obstaja en element prihodnje prihodnje
prihodnosti – pretekli.
Tako je možno iz prihodnosti gledati kakor nazaj v preteklost, ki se za nas v
sedanjosti sicer še ni zgodila. In tako iz neskončne prihodnosti gledamo nazaj
in vidimo, da so naši dogodki, za katere smo upravljali, že realizirani.
3. Razvoj koncentracij večnega življenja za razvoj UPRAVLJAJOČE
JASNOVIDNOSTI
Najprej uporabite upravljajočo jasnovidnost tako, da v sedanjosti pogledate nek
prostor, iz katerega ste šli ven, ali kjer ste bili pred nekaj urami.
Potem je možno uporabiti upravljajočo jasnovidnost za poljubni dogodek.
Zaželeno je postaviti cilj upravljanja, ki ga potrebujete in ga res želite realizirati.
Priporočila
Med opazovanjem dogodkov ob uporabi upravljajoče jasnovidnosti lahko, če je
treba, sočasno popravite dogodek. Upravljajoča se od običajne jasnovidnosti
razlikuje v tem, da lahko dogodke ustrezno popravimo za zagotovitev večnega
življenja.
4. Razvoj koncentracij večnega življenja za razvoj upravljavskega
napovedovanja
Pri upravljanju za upravljavsko napovedovanje se postavi tudi cilj upravljanja,
razviti svojo zavest in duha s pomočjo naprave do te stopnje, da naprava ni več
potrebna. Da uporabljate le svojo zavest in svoj duh.
Metoda:
V tej koncentraciji je treba proučiti svojo neskončno prihodnost, večno
prihodnost in v tej večni prihodnosti, na primer čez milijon let, ali v poljubni
točki v prihodnosti, videti neke svoje konkretne dogodke. Kaj konkretno delate
tam. In ob tem je treba iz sedanjosti diagnosticirati sestavo svojih celic, to je
celice in funkcionalnost organizma. Diagnosticirati, da je v tej neskončni
prihodnosti vse v normi. Še bolje je takoj ustvariti normo v sedanjosti.
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