
Métodos de concentração com o dispositivo PRK-1U

1. Desenvolvimento de concentrações de vida eterna pelo rejuvenescimento

1.1 É possível focar no auto rejuvenescimento e depois no rejuvenescimento de outras
pessoas.  Se  você  pensa  que  é  jovem e  não precisa  rejuvenescer  no  momento,  será
necessário praticar essa concentração como treinamento, para que, no futuro, quando
você quiser rejuvenescer, você já saiba como fazê-lo.

Método:
Durante essa concentração, você pode visualizar-se na idade desejada e, no decorrer da
concentração, sentir até o ponto em que realmente se percebe sendo dessa idade.

1.2 Até os jovens precisam praticar essa concentração - tendo em vista o futuro, para
poder rejuvenescer a qualquer idade.  Isso significa que precisamos aprender quando
somos jovens. Nesta concentração, você deve concentrar sua atenção na coluna. E perto
da coluna, visualize o número 498. Dessa forma, você precisa se rejuvenescer com a
ajuda do brilho desses números. Em outras palavras, a luz dos números entra na coluna
e, através da coluna, você deve se rejuvenescer. Totalmente.

1.3 A materia da vida eterna gerada pelo dispositivo sai do espaço entre as lentes. É
emitido a partir do espaço entre as lentes. Você deve trazer a materia da vida eterna para
a área coccígea da coluna vertebral, para que a matéria da vida eterna suba ao cérebro e,
simultaneamente,  outra  quantidade  dessa  matéria,  proveniente  das  pequenas  lentes,
entre pelo olho direito e pelo olho esquerdo  para se juntar a materia que vem do cóccix,
formando um circuito fechado.
.
1.4 Leva a materia da vida eterna do espaço central entre as lentes diretamente para o
cérebro. De lá para a medula óssea dos membros. E através da medula óssea - para todas
as células do corpo.

    2. A segunda concentração é para o desenvolvimento das concentrações da vida
eterna para QUALQUER EVENTO.

2.1 - Primeiro você deve se concentrar em um ponto ou área localizada do seu corpo,
para o ajuste da norma.
- Em seguida, a mesma concentração também pode ser realizada para outras áreas do
corpo.
- Depois você pode se concentrar em qualquer evento.

2.2 Nesta concentração, você deve transferir um elemento de sua consciência para o
futuro infinito e, a partir desse futuro infinito, ver que os eventos que você planejou se
tornaram realidade.  Por exemplo,  você olha o passado a partir  do presente e   lá os
eventos desejados aconteceram da maneira que você queria que eles acontecessem - e o
mesmo aqui: você olha do futuro para o passado, que é o presente, mas com relação ao
futuro, é o passado. Ou, se levarmos em conta um futuro mais distante, também temos
os dois: o futuro e, ao mesmo tempo, o passado em relação ao futuro próximo. Então, é
como se você olhasse para trás. Olhar para trás a partir do futuro infinito e ver que seus
eventos desejados foram realizados.



3.  O  que  se  segue  é  o  desenvolvimento  de  concentrações  da  vida  eterna  para
desenvolver a CLARIVIDÊNCIA DE CONTROLE.
 
Primeiro, você precisa usar a clarividência de controle para ver, no presente, a sala ou o
local onde você esteve ou visitou algumas horas antes. Então você pode usar o controle
da clarividência para qualquer elemento. É aconselhável trabalhar para uma meta que
você realmente deseja alcançar.
 
Recomendações:
Ao observar eventos durante a concentração na clarividência de controle,  você pode
corrigir,  melhorar  eventos  ao  mesmo  tempo,  se  necessário,  pois  a  clarividência  de
controle difere da clarividência habitual, pois se for usado para ver eventos,  corrige e
melhora, se necessário, os eventos para garantir a vida eterna.

4. A próxima concentração é o desenvolvimento das concentrações da vida eterna
para desenvolver o PRONÓSTICO DE CONTROLE
 
A concentração da previsão de controle  também deve incluir  o seguinte objetivo de
controle: com a ajuda do dispositivo, desenvolva sua consciência e espírito para que, no
final,  você  possa  ficar  sem o  dispositivo,  usando apenas  seu  espírito  e  consciência
desenvolvidos.

Método
Nesta concentração, é necessário que você veja seu futuro infinito, seu futuro eterno e,
nesse futuro eterno, digamos, daqui a um milhão de anos, basicamente, em qualquer
ponto do futuro infinito,  especificamente alguns dos eventos que lhe dizem respeito.
Veja o que você está fazendo lá. Além disso, a partir de agora você deve examinar a
estrutura de suas células, isto é, as células de seu organismo, as funções do organismo -
examiná-las e garantir  que tudo corra normal nesse futuro infinito.  É melhor criar a
norma imediatamente, no tempo presente.


