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A PRK - 1U (ПРК - 1У) elnevezésű, 

"Koncentrációfejlesztő" készülék leírása 

A mindenki számára, örökéletet biztosító koncentrációk fejlesztése a 

generálandó bio-jel vevőre fordított figyelem összpontosításán és 

a koncentrációk eredményének ellenőrzésén keresztül történik. 

A pszichológiából ismeretes, hogy minél tovább tart a valamire való 

koncentrálás, annál előbb érhető el a cél, az események optimalizálódnak. 

A készülékben a bio-jel generációjából származó mezők, elektromágneses 

mezők elterülésével, a pszichológia fent említett faktora mellett a mindent 

átfogó egységes kapcsolatok törvénye hatása miatt, felmerül és hozzáadódik 

még a célra való koncentrálással történő irányítás is.   

A készülék fejleszti a teremtő irányítás koncentrációját.  

A készüléket Grigorij Grabovoj hozta létre két másik saját, jelenleg is 

hatályban lévő, "A katasztrófák elhárításának módszere és ennek megvalósító 

eszköze", valamint az "Információ átadásának rendszere" védett 

szabadalmazott találmányai alapján.  

Az "Információ átadásának rendszere" találmányban leírásra került - a 

hullámszintézisről alkotott teória szerint ismert, miszerint a kibocsájtásra 

generált gondolat egy időben két kvantum állapottal rendelkezik.  

Ezen állapotok egyike a jeladó érzelmi elemén, a másik a jel vevőjén van.  

Ez teszi lehetővé a gondolattal kölcsönhatásban működő, az örök életet 

biztosító készülékek létrehozását.  

Grigorij Grabovoj találmányi szabadalmaiban bejegyzésre került, hogy az 

információt gondolati kisugárzás formában az ember-operátor generálja.  

A PRK-1U készülék működéséhez az ember a gondolat által keletkeztetett 

kisugárzást koncentrálja a készülék felső felszínén elhelyezkedő lencséken: 

A gondolat tartalmazza a koncentráció célját. A jelen és a jövő időre 

vonatkozó koncentráció hatása a jelátadó lencsékből álló, érzékeny elemén 

megy végbe. 

A kisebb átmérőjű lencsétől a nagyobb átmérőjű lencséken 

keresztül a koncentrációk körkörös mozdulatai keletkeznek az óramutató 

járásával ellenkező irányban.  

A múlt eseményeire vonatkozó koncentrációk esetén a gondolat körkörös 

mozgása az óramutató járásával megegyezően történt, a kisebb átmérőjű 

lencsétől a nagyobb átmérőjű lencse felé. És a koncentráció sugara eközben 
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nem fentről volt, mint a jelenre és a jövőre vonatkozó koncentráció esetén, 

hanem a készülék belső optikai blokkja felől.  

A szabadalomban leírt információ átadási rendszernek megfelelően a 

gondolat másfajta kvantum állapota tükröződik a jelvevőn, ami a készülék 

belsejében, optikai berendezés formájában helyezkedik el. : 

 "A katasztrófák elhárításának módszere és ennek megvalósító 

eszköze"szabadalomban leírt normalizálás módszerének realizálása 

koncentrációval a bio-jelek generálásából, az elektromágneses mezőkből 

adódó mezők egymásra épüléséből keletkezik. Az egységes mindent 

átfogó kapcsolatok törvénye alapján a pszichológia egy faktorához még 

hozzáadódik a koncentráció céljára vonatkozó irányítás. 

A készülék univerzálisan működik az örök életet biztosító következő 

koncentrációk fejlesztésében: 

Irányítás 1: 

Az örök életet biztosító koncentrációk fejlesztése bármilyen eseményre. 

Irányítás 2: 

Az örök életet biztosító koncentrációk fejlesztése az irányító tisztánlátásra. 

Irányítás 3: 

Az örök életet biztosító koncentrációk fejlesztése az irányító 

prognosztizálásra. 

Irányítás 4: 

Az örök életet biztosító koncentrációk fejlesztése megfiatalodásra. 

 A PRK-1U készülék feltalálója: 

Grigorij Petrovics  Grabovoj 

 A készülék gyártója: 

 Individual entrepreneur "GRIGORII GRABOVOI PR KONSALTING 

TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT" operates on the basis of the 

certificate of state registration of physical person Grigori Grabovoi as an 

individual entrepreneur №63983276 issued 21. September 2015. by the 

Agency for the registration of enterprises of the Republic of Serbia. 
 




