METODE DE CONCENTRARE CU DISPOZITIVUL PRK-1U
1. Dezvoltarea concentrărilor in sensul realizarii vieții eterne pentru
întinerire.
1.1 Puteți efectua concentrarea pentru întinerirea proprie; după aceea pentru întinerirea altor oameni. Dacă credeți că sunteți tânăr in acest moment
și astfel nu aveți încă nevoie să lucrați la întinerire, atunci trebuie să practicați
această concentrare pentru antrenament. Apoi, în viitor, atunci când doriți să
întineriți, veți ști deja cum să faceți acest lucru.
Metoda
Atunci când efectuați această concentrare vă puteți vizualiza la vârsta dorită și
în cursul concentrării o simțiți până la punctul în care vă percepeți cu adevărat
ca fiind la acea vârstă.
1.2 Chiar și tinerii trebuie să practice această concentrare - pentru viitor,
pentru ca cineva să poată întineri în orice moment. Asta înseamnă că ar trebui
să începem să învățăm de când suntem mici.
În această concentrare, trebuie să vă concentrați atenția asupra coloanei
vertebrale. Și aproape de coloana vertebrală vizualizați numerele 498. În acest
mod, trebuie să vă întineriți folosind strălucirea acestor numere. Cu alte
cuvinte, lumina cifrelor merge către și în coloana vertebrală, iar prin coloana
vertebrală trebuie să te întinerești. In totalitate.
1.3 Materia vieții eterne generată de dispozitiv iese din spațiul dintre lentile.
Aceasta este emisa din spațiul dintre lentile. Trebuie să aduci materia vieții
eterne în regiunea coccigială a coloanei vertebrale, astfel încât aceasta să
traverseze coloana vertebrala ajungând la creierul tău; și în același timp alte
cantități de materie, care vin de la lentilele mici, intră prin ambii ochi să se
alăture materiei ce vine de la coccis, închizând astfel circuitul.
1.4 Trebuie să aduci materia vieții eterne din spațiul central dintre lentile
direct în creier. De acolo - în măduva osoasă a membrelor. Și prin măduva
osoasă - în fiecare celulă a corpului.

2. A doua concentrare este dezvoltarea concentrațiilor in sensul realizarii
vieții eterne în raport cu ORICE EVENIMENT

2.1 - În primul rând trebuie să te concentrezi pe un loc sau regiune a corpului,
să zicem, pentru normalizarea ei.
- Atunci aceeași concentrare se poate face și în alte regiuni. - După aceea te
poți concentra pe orice eveniment.
2.2 În această concentrare, trebuie să transferați un element al conștiinței
voastre către viitorul infinit și din acest viitor infinit pentru a vedea că
evenimentele pe care le-ați planificat au fost realizate.
De exemplu, te uiți la trecut din prezent și acolo evenimentele dorite s-au
întâmplat așa cum ai vrut să se întâmple - la fel aici: privești din viitor în trecut,
care este prezentul, dar este trecutul în relație cu viitorul. Sau dacă ne luăm un
viitor mai îndepărtat, atunci este și ambele: viitorul și, în același timp, trecutul
în raport cu viitorul viitor. Prin urmare, trebuie să arătați cam înapoi. Să te uiți
înapoi din viitorul infinit și să vezi că evenimentele tale intenționate s-au tradus
în realitate.
3. Următoarea este dezvoltarea concentrațiilor vieții eterne pentru
dezvoltarea CLARVEDERII DE CONTROL
În primul rând, trebuie să aplicați clarviziunea de control pentru a vedea, în
momentul curent, camera sau locul pe care l-ați părăsit sau vizitat acum câteva
ore. După aceea, puteți aplica clarviziunea de control pentru orice eveniment.
Este recomandabil să stabiliți obiectivul de control pe care doriți să îl atingeți
cu adevărat.
Recomandări
În timp ce vizualizați evenimente în cursul concentrării asupra clarviziunii de
control, puteți corecta, îmbunătăți evenimentele în același timp, dacă este
cazul, deoarece clarviziunea de control diferă de clarviziunea obișnuită .
Clarviziunea de control, atunci când este aplicată pentru vizualizarea
evenimentelor, în același timp corectează, îmbunătățește, dacă este nevoie,
evenimentele care să asigure viața eternă.
4. Următoarea concentrare este dezvoltarea concentrărilor din viața eternă
pentru dezvoltarea PREVIZIUNII CONTROLULUI.
Concentrația de previziune a controlului ar trebui să includă, de asemenea,
următorul scop de control: cu ajutorul dispozitivului, să-ți dezvolți conștiința și

spiritul, astfel încât, în cele din urmă, să te descurci fără dispozitiv, folosind
doar spiritul și conștiința dezvoltată.
Metoda
În această concentrare trebuie să vă vedeți viitorul infinit, viitorul etern și să
vedeți în acest viitor etern, să zicem, la un milion de ani de acum, practic, în
orice punct al viitorului infinit, vedeți concret unele dintre evenimentele care
vă preocupă. Vedeți ce faceți acolo exact. Și, în plus, trebuie să examinați
compoziția dvs. celulară, adică celulele corpului, funcțiile organismului - pentru
a examina și a vă asigura că toate acestea sunt normale în viitorul infinit. Este
mai bine să creezi norma în ora actuală.

