Dispositivo de tres modos de funcionamento para o desenvolvimento das
concentrações da vida eterna PRK-1U. Descrição e métodos de operação do
dispositivo
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Com base e de acordo com a patente de Grigori Grabovoi "Método para a prevenção de desastres e um
dispositivo para a sua execução" e outras de suas invenções, onde normaliza-se o impulso de controlo
que é gerado pelo homem como elemento de sua consciência, como o brilho do seu pensamento.
Grigori Grabovoi construiu um dispositivo para o desenvolvimento das concentrações da vida eterna
PRK-1U, de tres modalidades. Este dispositivo baseia-se no princípio da semelhança com o corpo
humano. Consiste no fato de o próprio dispositivo ter dois interruptores, mas três modos funcionam. A
analogia é que, no corpo humano, pensamentos diferentes nascem e são realizados, mais a massa do
corpo não aumenta. O instrumento tem funções de inteligência artificial.
- O primeiro modo é universal.
- O segundo modo é melhorar a fase estacionária da realidade.
- Terceiro modo-amplificação da fase dinâmica da realidade (impulso-periódico).
O modo intermitente pulsado é ativado pelo próprio circuito do dispositivo sem um interruptor.
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Aviso antes de usar o aparelho.
Dispositivo de tres modos de funcionamento para o desenvolvimento das concentrações da vida
eterna PRK-1U.
Antes de usar o dispositivo de tres modalidades para o desenvolvimento das concentrações da vida
eterna de PRK-1U, reveja o manual do utilizador para este dispositivo, descrição do dispositivo na
página web: https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
A descrição nesta página da web é fornecida em Inglês, Alemão, Francês, Sérvio, Russo.
Segurança e operação:
Consulte o link https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1u
AVISO:
Não exponha o aparelho à humidade para evitar um curto-circuito eléctrico e os efeitos associados,
incluindo a possível ignição do elemento do aparelho no local do curto-circuito.
Não deixe o aparelho cair de uma grande altura.
Norma:
Informações sobre regulamentações, certificados, marcas de conformidade, a proteção de patentes,
marcas comerciais, relacionadas com um dispositivo para o desenvolvimento das concentrações da
vida eterna PRK-1U, de tres modos de funcionamento, e o produto em geral, você pode encontrar na
documentação enviada na caixa de transporte e no site oficial https://pr.grigori-grabovoi.world
República da Sérvia e União Europeia. Informações sobre reciclagem:
A marca do recipiente de lixo riscado no aparelho, na documentação do aparelho, indica que, de acordo
com as leis e regulamentos locais, este produto deve ser descartado separadamente do lixo doméstico.
Adaptador de alimentação atende aos requisitos:
"Sobre a segurança de equipamentos de baixa tensão" e "compatibilidade eletromagnética de
equipamentos técnicos".
Dados individuais do dispositivo:
O número do modelo e o número de série individual do dispositivo estão localizados na parte traseira do
dispositivo. Utilize estes números se entrar em contacto com o fabricante cujo endereço e WebSite são
indicados também na parte traseira do dispositivo.
Materiais utilizados e testes:
O dispositivo usa materiais seguros para o corpo, usa elementos e materiais de solda que não contêm
chumbo ou outras substâncias nocivas.
Cada componente de cada peça do instrumento é cuidadosamente avaliado quanto à segurança
ambiental.
O dispositivo é testado antes de iniciar a operação por pelo menos 24 horas de operação contínua em
cada um dos três modos de operação do dispositivo, o que garante o desempenho normal do dispositivo.
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Instruções para ligar o aparelho
Conecte o aparelho à rede elétrica.
O aparelho está desligado quando o botão do aparelho (1) está na posição "para baixo".
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Para ligar o aparelho, é necessário mudar o botão (1) para a posição superior.
Observe em que posição o botão (2) está localizado, pois isso determinará em que modo o dispositivo
será ligado. Se o botão (2) estiver na posição inferior (foto 2), o aparelho ligará no primeiro modo, se
estiver na posição superior (Foto 3), O aparelho ligará no terceiro modo.

Foto

2:

primeiro

modo

ativado.

Botão

(2)

na

posição

"para

baixo".
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Foto 3: O terceiro modo está ativado. Botão (2) para cima»

Se o dispositivo tiver sido ligado no terceiro modo (Foto 3), pode mudar o botão (2) para a posição
inferior para o primeiro modo de funcionamento do dispositivo (foto 2).
Se você precisar ligar o dispositivo no segundo modo, primeiro ligue-o no primeiro modo (Foto 2) e
depois mude o botão (2) para a posição superior (Foto 4).

Foto 4: ativar o segundo modo. Produzido a partir do primeiro modo. Botão (2) para cima»

Para determinar em que modo o dispositivo está atualmente em funcionamento, basta olhar para o botão
de comutação de modo (2).
Se o botão (2) não acender, o dispositivo funcionará no primeiro modo (Foto 2).
Se o botão (2) estiver aceso, o dispositivo funcionará no segundo modo (foto 4).
Se o botão (2) piscar, o aparelho funciona no terceiro modo. Também no terceiro modo, você pode ver a
cintilação da luz dentro do dispositivo.
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Descrição do dispositivo de tres modos de operação para o
desenvolvimento das concentrações da vida eterna PRK-1U
O desenvolvimento de concentrações que garantem a vida eterna a todos é realizado concentrando-se no
receptor do sinal biológico gerado e monitorando o resultado das concentrações. Sabe-se da psicologia
que quanto mais a concentração é produzida, mais rápido o objetivo é alcançado, e os eventos são
otimizados.
No dispositivo, a imposição de campos a partir da geração de um sinal biológico, campos
eletromagnéticos, o controle sobre o objetivo da concentração é adicionado a esse fator da psicologia de
acordo com a lei das relações universais. O dispositivo desenvolve concentrações de controle criativo.
Na teoria da síntese de ondas, sabe-se que o pensamento que gera uma radiação pode ter dois estados
quânticos ao mesmo tempo. Um desses estados está no elemento de detecção do transmissor de sinal e o
outro no receptor de sinal. Isso permite a criação de dispositivos para garantir a vida eterna, interagindo
com o pensamento. As patentes das invenções de Grigori Grabovoi registram que gera informações na
forma de radiação do pensamento de um operador humano. Para a operação do dispositivo PRK-1U,
uma pessoa concentra a radiação criada pelo pensamento nas lentes localizadas na superfície superior do
dispositivo:

O pensamento contém o objetivo da concentração. A ação da concentração para o tempo atual e futuro é
realizada no elemento sensor do transmissor de sinal composto por lentes. Movimentos circulares de
concentrações de uma lente de menor diâmetro são feitos no sentido anti-horário através de lentes de
maior diâmetro.
Nas concentrações relacionadas com eventos passados, o movimento circular do pensamento de
concentração foi produzido no sentido horário de uma lente menor para uma lente maior. E a luz da
concentração não estava no topo, como no caso das concentrações para o tempo atual e futuro, mas do
lado da unidade óptica interna do dispositivo.
De acordo com o sistema de transmissão de informações descrito na patente, outro estado quântico de
pensamento é projetado em um receptor de sinal localizado na forma de um dispositivo óptico dentro do
instrumento:
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A implementação do método de normalização na concentração descrito na patente "Método para a
prevenção de desastres e um dispositivo para implementá-lo.", produzido pela sobreposição de campos a
partir da geração do sinal biológico, campos eletromagnéticos. Ao fator da psicologia, de acordo com a
lei das relações universais, é adicionado o controlo para fins de concentração.

O instrumento funciona universalmente no desenvolvimento das seguintes concentrações para garantir a vida
eterna:
Controlo 1:
O desenvolvimento das concentrações da vida eterna em qualquer evento.
Controlo 2:
O desenvolvimento das concentrações da vida eterna pela clarividência diretiva.
Controlo 3:
O desenvolvimento das concentrações da vida eterna de acordo com a previsão gerencial
Controlo 4:
O desenvolvimento das concentrações de rejuvenescimento da vida eterna.
Ao realizar as concentrações da vida eterna com a ajuda do dispositivo, é necessário dominar o
desenvolvimento espiritual ou controlar a clarividência das tecnologias implementadas. Ser capaz de fazer o
mesmo, incluindo os processos de proteção e normalização da saúde, pelas concentrações da consciência.
Inventor do dispositivo PRC -1U:
Grigori Petrovich Grabovoi.
Fabricante do dispositivo: O Empreendedor individual "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT", sob o fundamento de inscrição estadual a pessoa
física Grigori Grabovoi como um empreendedor individual "21" de setembro de 2015, nº 63983276 emitido
pela Agência de Registro de Empresas da República da Sérvia.
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Informações sobre certificados, patentes e marcas:
O dispositivo para o desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1 a três modalidades foi
testado pela sua compatibilidade eletromagnética nos laboratórios estatais Idvorsky Laboratories
(http://www.idvorsky.com/en/)
do
instituto
estatal
Mihailo
Pupin
Institute
(IMP)
(http://www.pupin.rs/en), que é subordinado ao Miniterio da Ciência da Serbia. A pagina ingles do site
oficial dos Laboratorios Idvorsky (http://www.idvorsky.com/en/single-page/about-emc/) confirma o
seguiste :
“O quadro jurídico pela compatibilidade eletromagnética no “mercado único” da União Europeia é
definido pela diretiva EMC (2004/108/EC) e todas as ferramentas, ou dispositivos emitidos no mercado
ou que estejam em função, devem satisfazer os requisitos das normas europeias harmonizadas. A
diretiva EMC foi atualizada (2014/30/UE) e entrou em vigor desde 2016. Desde do primeiro de janeiro
2012 a diretiva EMC é obrigatória na Serbia.”
Portanto, os testes do dispositivo pelo desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U em
três modalidades pela compatibilidade eletromagnética foram efetuados nos laboratórios Idvorsky em
pleno respeito da Diretiva Sobre a compatibilidade Eletromagnética da União Europeia. Portanto o
significado obtido sobre os normais parâmetros do dispositivo PRK-1U emitido pelos Laboratórios
Idvorsky nos sensos das diretivas da União Europeia, em conformidade com a lei internacional consenti
posicionar a marca CE sobre o dispositivo. Idvorsky Laboratories foi nominado pelo Ministério da
Economia da Serbia para emitir tais certificados pela venda dos dispositivos com tais características no
quadro das diretivas da União Europeia, portanto, não existem restrições sobre o uso dos dispositivos
PRK-1U na União europeia.
O report dos Laboratórios Idvorsky em língua inglesa relativos ao teste do dispositivo pelo
desenvolvimento das concentrações pela vida eterna do PRK-1U em três modalidades com a conclusão
que as características deste dispositivo satisfazem os standards da União Europeia, está incluído na
caixa de embalo do dispositivo, e pode ser encontrado no web site https://pr.grigorigrabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/EMC_Test_Report_Idvorski_Lab_en.pdf.
O dispositivo pelo desenvolvimento das concentrações pela vida eterna PRK-1U em três modalidades
passou por um teste de segurança completo nos laboratórios ANL e foi certificado pelo Instituto Vinca
(https://www.vin.bg.ac.rs). Existe um maquio CE na primeira pagina do relatório, que cobre todo o
dispositivo conectado a uma tomada com um adaptador. A fotografia do dispositivo com a marca CE
está na primeira pagina do relatório.
O relatório do laboratório ANL em inglês sobre a verificação do dispositivo para o desenvolvimento das
concentrações para a vida eterna PRK-1U em três modalidades, que conclui que as características deste
dispositivo atendem às normas da União Européia, está disponível em https: // pr. grigorigrabovoi.world/images/PRK1U/Certificates/Test_Report_AN_LAB_CO.pdf. Este site também é
indicado no painel traseiro do dispositivo.
Os certificados obtidos em base aos relatórios se encontram nas paginas do site: https://pr.grigorigrabovoi.world/index.php/certificates-of-compliance-prk-1u
As informações sobre invenções, em base as quais foi criado o dispositivo, se encontram na inscrição
sobre o dispositivo com os números de proteção da patente : « Patente pendente: 2148845; 2163419;
62673151 ».
O dispositivo é fabricado com o uso das marcas GRABOVOI e GRIGORI
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Evidência de operabilidade de PRK-1U
Sobre a questão da operacionalidade do dispositivo para o desenvolvimento de concentrações de PRK1U, é relatado que a operacionalidade deste dispositivo para o desenvolvimento de concentrações de
vida eterna é objetivamente estabelecida pelo seguinte:
1.Teoria física e matemática, cálculos matemáticos, resultados de experimentos confirmados por um
grande número de doutores em Ciências Físicas e Matemáticas e Técnicas que faziam parte do
Conselho Editorial da revista "Electronic Technology" e publicados nesta revista:
https://licenzija8.wordpress.com/science/
2. Patentes para invenções de Grigory Grabovoy: https://licenzija8.wordpress.com/patents/
3. Os protocolos de teste de vídeo do dispositivo com bons resultados do sistema, que realizaram todos
os 128 participantes inscritos para participarem no teste, sem exceção:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/video-testimonials
4. Protocolos de testes bem sucedidos assinados do instrumento:
https://resultat2020.files.wordpress.com/2020/03/20200324d0a1d0b1d0bed180d0bdd0b8d0ba_d0a1d0b2d0b8d0b4d0b5d182d0b5d0bbd18cd181d182d0b2-d0b8d09fd180d0bed182d0bed0bad0bed0bbd0bed0b2.pdf
5.Mais de quatro anos, com centenas de testes e operação do instrumento sem resultados negativos, com
inúmeros resultados positivos.
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Resultados da aplicação do dispositivo do desenvolvimento das
concentrações da vida eterna PRK-1U
Uma breve coleção dos resultados da aplicação do dispositivo para o desenvolvimento das
concentrações da vida eterna PRK-1U. Parte 1 e parte 2 podem ser baixadas no link:
https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30

Procedimentos de funcionamento com o dispositivo do desenvolvimento
das concentrações da vida eterna PRK-1U
Os métodos de aplicação consistem no fato de que em um intervalo de tempo de 1 a 3 minutos e, se
necessário, mais, a concentração é realizada de acordo com o objetivo dos controles 1, 2, 3, 4 sem o
dispositivo ligado e com o dispositivo ligado. Os resultados são comparados em termos do efeito do
desenvolvimento das concentrações que garantem a vida eterna. Este efeito é usado para o
desenvolvimento de concentrações de acordo com os controles especificados através do uso repetido do
dispositivo.
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.
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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
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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.
Outros métodos de trabalho com o PRK-1U estão localizados na internet na página:
http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29
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Bases para o custo do contrato de sublicenciamento para o Programa de
Ensino com o dispositivo PRK-1U
De acordó com o contrato ofrece-se a seguinte informação sobre a propriedade intelectual: o uso da
propriedade intelectual inclui todos os materiais do Programa de Ensino em idiomas diferentes em um
cartão flash, inclusive os novos, a montagem do dispositivo PRK-1U com os dados ópticos individuais,
a concessão de direitos de uso de PRK-1U para 4 anos e mais; a concessão de direitos de uso da web
conta com o PRK-1U duplicado e reforçado, o fornecimento de 4 anos de acesso à Biblioteca do Centro
Educacional, que contém todos os materiais do Programa de Ensino e que constantemente são
carregados todos os materiais novos de Grigori Grabovoi
O custo dos materiais carregados em um cartão flash, ao preço pelo qual são vendidos com sucesso por
vários anos na Amazon, em lojas on-line www.ggrig.com, www.grigiri-grabovoi.center, ou seja, o valor
de mercado real dos materiais do Programa de Ensino é de 10.280 euros. O acesso à Biblioteca do
Centro Educacional por 4 anos é avaliado por um preço comparável. Desde as vendas realizadas no site
www.grigori-grabovoi.world há informações de que a assinatura anual para a Biblioteca do Centro
Educacional custa 2.500 euros, o valor da Assinatura por 4 anos é, respectivamente, 10.000 euros.
A montagem do dispositivo PRK-1U com dados ópticos individuais, a concessão do direito de usar o
PRK-1U por 4 anos e além, bem como a concessão do direito de usar uma conta na web com o
dispositivo de duplicação e amplificação PRK-1U por 4 anos contêm custos comparáveis. Esses custos
contêm o custo de mão-de-obra para cálculo físico-matemático, programação, custo de componentes,
custo de fornecimento, montagem e outros trabalhos. No total, um preço comparável é obtido.
Assim, para o custo do contrato, é fornecido um pacote que custa muitas vezes mais, levando em
consideração as constantes atualizações da Biblioteca do Centro Educacional e a capacidade de
adicionar modificações ao dispositivo.
De acordo com a abordagem do especialista para a avaliação da propriedade intelectual de B. B.
Leontiev, o seguinte é estabelecido:
Qualquer objeto de propriedade intelectual deve ser entendido como um sistema de conhecimento
independente e integrado aos negócios. Cada propriedade de um objeto de combina qualidade, permitem
fazer a distincao nao apenas pelo seu tipo e categoría como a propriedade intelectual, patentes, knowhow, a transferência de tecnologia, regulamentada pelos artigos do código civil, mais também a sua
identificação sob o ponto de vista jurídico e levando em conta o montante dos beneficios obtidos.
Qualquer resultado qualitativo da atividade intelectual no campo das Relações Públicas torna-se objeto
de propriedade intelectual, que possui pelo menos três grupos de critérios: técnico (ou artístico), legal e
econômico..
Inicialmente, o objeto de propriedade é caracterizado por conteúdo técnico de qualidade, o que permite
avaliá-lo em termos de uso funcional. Estas são qualidades técnicas básicas: adequação funcional,
desgaste, recurso. A adequação de todas as obras de Grigori Petrovich Grabovoi é comprovada pelos
resultados do trabalho, elaborado em protocolo e estabelecido no livro de três volumes "Prática do
controlo. O caminho da salvação." O desgaste de obras de Грабового Gregory Petrovich em termos de
re-leitura não é significante, pois há numerosas evidências de que, com a leitura repetida das suas obras
se pode assimilar mais profundamente as tecnologías contidas. Isso ocorre em conexão com a ideologia
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e a prática de garantir a vida eterna para todos colocada nos textos das obras de Grigori Petrovich
Grabovoi , quando a obra traz o resultado de garantir a vida eterna, sem limite de tempo. Esse fato
também provou que as obras de Grigori Petrovich Grabovoi têm um recurso infinito.
A conformidade do dispositivo do desenvolvimento das concentrações PRK-1U é ajustada como
segue:
1. Consulte a seção "Informações de desempenho do instrumento" deste folheto.
2. O desgaste do dispositivo no desenvolvimento das concentrações de PRK-1U em conexão com os
materiais utilizados é insignificante.
3. A vida útil do dispositivo de desenvolvimento de concentrações PRK-1u é ilimitada no tempo, uma
vez que o dispositivo desenvolve concentrações com base no nível atual de desenvolvimento de
concentrações durante a aplicação do dispositivo.
4. Além disso, o objeto de propriedade é caracterizado por critérios espaço-temporais no campo do
direito e da economia. As relações econômico-legais aqui são interdependentes e é impraticável
considerá-las separadamente.
No campo do direito, a característica espacial é o território de ação, o tempo é o período de validade,
que determina os parâmetros da rotatividade civil desse objeto de direito. A principal característica legal
de um objeto de propriedade é a qualidade da proteção legal, da qual deriva o potencial de proteção de
qualidade. Quanto mais alta a proteção legal for fornecida, mais eficaz será a proteção contra usuários
inescrupulosos por esse objeto de propriedade. A proteção é colocada no estágio de criação do objeto e
reforçada no estágio de seu uso. No entanto, os objetos de propriedade mais atraentes geralmente
precisam ser protegidos contra invasões já na fase de criação, mas na maioria das vezes, na fase de uso.
O modo espaço-temporal de proteção e proteção é mais relevante, quanto mais qualitativo o conteúdo do
próprio objeto de propriedade, ou seja, mais eficaz é seu conteúdo técnico, que é sempre primário.
Portanto, engenheiros e cientistas altamente qualificados devem trabalhar em contato com cientistas de
patentes altamente qualificados, advogados de patentes e advogados, para que a alta qualidade técnica
corresponda à alta qualidade legal da proteção à qual esse objeto é dotado. O marco jurídico do objeto
de propriedade, expresso pelos regimes de proteção e proteção do objeto, personifica nele a idéia de
Justiça.
Como mostram os fatos, Grigori Petrovich Grabovoi levou em conta os dados apresentados, protegendo
sua propriedade intelectual.
Obras de Grigori Petrovich Grabovoi são protegidos pela sua inscricão em diferentes estruturas de
registro de direitos autorais, incluindo o Escritório de Registro de Direitos Autorais da Biblioteca do
Congresso dos EUA:TJ 7-324-403 a partir de 06 de fevereiro de 2008, Thi 1-607-600 a partir de 08 de
fevereiro de 2008, o TJ 7-049-203 de 12 de fevereiro de 2008, o TJ 6-975-628, de 13 de fevereiro de
2008 (vista de dados no site oficial na internet: ТХ0006975628/2008-02-13), TXu 1 - 789-751 a partir
de 25 de julho de 2011. Endereço do site oficial, Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca do
Congresso dos EUA contendo dados de registro www.cocatalog.log.gov O endereço do Escritório de
Direitos Autorais da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América: Library of Congress
United States Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.
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Modelo de contrato-instruções para o direito de organizar contratos de
sublicenciamento para o Programa de Ensino com o dispositivo PRK-1U
UGOVOR O NALOGU broj ____

CONTRATO DE ORDEM número____

Beograd
«______»________________2016.
Individualni preduzetnik «Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na
osnovu potvrde o drţavnoj registraciji fizičkog lica
Grigorii Grabovoi kao individualnog preduzetnika
od 21. septembra 2015. godine broj 63983276
izdatog od strane Agencije za priredne registre
Republike Srbije, u daljem tekstu «Davalac
naloga», sa jedne strane, i

Belgrado
«______»________________2016.
O Empresário individual
«Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT», que executa a sua atividade com
fundamento no certificado sobre inscrição estudual da
pessoa física Grigorii Grabovoi como empresário
individual de 21 de setembro de 2015 número
63983276 emitido da parte da Agencia para registros
comerciais da República da Sérvia, daqui adiante
„Emissor da ordem“ de um lado e

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
u daljem tekstu
«Primalac naloga», sa druge
strane, zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili su
ovaj graĎansko-pravni ugovor kako sledi:
1.
PREDMET UGOVORA
1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga
se obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši
sledeće:
1.1.1. Da
organizuje plasman i potpisivanje
ugovoara o sublicenci za korišćenje Obrazovnog
Programa po Učenju Grigorija Grabovoja sa
ureĎajem za razvoj koncentracije PRK-1U.
1.1.2. Da vrši prevoĎenje, sprovodi testiranje PRK1U, obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence
do ispunjenja uslova ugovora, da organizuje isplate.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
daqui adiante «Recebedor da ordem », do outro lado,
juntos daqui adiante as Partes, concluiram este contrato
legal civil, como segue :
1. OBJECTO DO CONTRATO
1.1. O Emissor da ordem emite a ordem, e o
Recebedor da ordem obriga-se de executar , em nome
do Emissor da ordem, o seguinte :
1.1.1. Organizar o marketing e assinatura de contratos de
sublicença para o uso do Programa de estudos conforme o
Estudo de Grigori Grabovoi, com o dispositivo para
desenvolvimento de concentração PRK-1U.
1.1.2. Fazer traduções, realizar testes de PRK-1U,
efetuar consultas com o Usuário da sublicença até o
cumprimento das condições deste contrto, organizar
pagamentos .
1.1.3. Achar pessoas singulares e colectivas –
potenciais Usuários da sublicença atraves dos recursos
da Internet e de outras maneiras.
1.1.4. Organizar a assinatura do Contrato de sublicença
com o Emissor da ordem para o uso das obras de
Grigori Grabovoi para execução de seminários e sua
emissão para o uso de suas marcas registradas
GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®.
1.2. Apresentar regularmente actualizados relatórios ao
Emissor da Ordem sobre o seu trabalho e resultdos do
mesmo. Ser responsável para a realização do Contrato de
sublicença solidariamente com o Emissor da ordem, que
atua como Emissor da sublicença , proporcionalmente aos
pagamentos ao Recebedor da ordem .

1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna licia – potencijalne
Korisnike podlicence preko Internet resursa i na druge
načine.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem naloga
ugovora o podlicenci za korišćenje dela Grigorija
Grabovoja za odrţavanje seminara po njima, njihovog
izdavanja, za korišćenje njegovih robnih znakova
GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®.
1.2. Da redovno i aţurno predaje izveštaje Davaocu
naloga o svome tekućem radu i o rezultatima toga
rada. Da za realizaciju ugovora o podlicenci snosi
solidarnu odgovornost sa Davaocem naloga, koji
nastupa kao Davalac podlicence, proporcionalnu
isplatama Primaocu naloga.
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2. PRAVA I OBAVEZE STRANA
2.1. Davalac naloga zadrţava pravo da sklapa
ugovore o nalogu sa trećim licima.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog koji
mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji zemalja
Evropske Unije: Belgije, Federativne Republike
Nemačke, Italije, Luksemburga, Holandije, Francuske,
Velike Britanije, Danske, Irske, Grčke, Portugala,
Španije, Austrije, Finske, Švedske, MaĎarske, Kipra,
Letonije, Latvije, Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije,
Češke, Estonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, kao i
Srbije, SAD, Juţne Amerike, Indije, Japana, Kine i
Australije.
2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to potrebno
izda Primaocu naloga ovlašćenje za obavljanje radnji
predviĎenih tačkom 1.1 ovog ugovora.
3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE
3.1. Naknada Primaoca naloga iznosi 10%, porez i
doprinosi uključeni, prihoda Davaoca naloga od
svih ugovora o podlicenci, realizovanih preko
Primaoca naloga. Isplata naknade vrši se posle
ispunjenja uslova ugovora o podlicenci.
4. ROK VAŢENjA UGOVORA I NAČIN
NjEGOVOG RASKIDA
4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta
njegovog zaključivanja i vaţi tri godine.
4.2. Ovaj ugovor moţe biti prevremeno raskinut
prema zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev
jedne od Strana, ukoliko druga Strana suštinski
prekrši ovaj ugovor i u drugim slučajevima,
predviĎenim vaţećim zakonima.
5. ODGOVORNOST STRANA
5.1. Pitanja nastala tumačenjem i primenom ovog
ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom
regulišu se na osnovu vaţećih zakona.
5.2. Prilikom promene podataka, sedišta,
bankarskih rekvizita svaka od strana je obavezna da
drugu stranu o tome obavesti.
5.3. Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor
smatraju se vaţećim ako su sačinjene u pismenoj formi
i ako su ih potpisali ovlašćeni predstavnici Strana.
5.4. Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma
uz njega predstavljaju poslovnu tajnu.
5.5. Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi
pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu,
ako u ovom ugovoru nema pozivanja na njih.
5.6. Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki
ima jednaku pravnu snagu. Jedan primerak se nalazi

2. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. O Emissor da ordem mantém o direito de concluir
contratos de ordem com tereiros.
2.2. O recebedor da ordem tem o direito de realizar a
ordem dada com fundamento neste contrato no território
dos países da da União Europeia: Bélgica, República
Federal da Alemanha, Itália, Luxemburgo, Países Baixos,
França, Grã- Bretanha, Dinamarca, Irlanda, Grécia,
Portugal, Espanha, Áustria, Finlândia, Suécia, Hungaria,
Chipre, Letónia, Latvia, Malta, Polónia, Eslováquia,
Eslovénia, República Checa, Estónia, Bulgária, Roménia,
Croácia, como também Sérvia, EUA, América do Sul,
Índia, Japão, China e Austrália.
2.3. O Emissor da ordem obriga-se, se for necessário, a
dar ao Recebedor da ordem procuração para executar os
atos previstos na cláusula 1.1 deste contrato.
3. PREÇO DOS SERVIÇOS E MANEIRA DE
PAGAMENTO
3.1. A remuneração do Recebedor da ordem é 10%,
impostos e contribuições incluídos, do rendimento do
Emissor da ordem de todos os contratos de sublicença,
realizados atraves do Recebedor da ordem . O pagamento
da remuneração será feito depois do cumprimento das
condições do contrato de sublicença.
4. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO E
MANEIRA DE SUA RESCISÃO
4.1. Este contrato passa a vigorar na data de assinatuta
e vigorerá três anos.
4.2. Este Acordo poderá ser rescindido antes do fim
da validade de acordo comum das Partes,a
requerimento de uma das Partes, se a outra Parte violar
essecialmente as provisões deste Contrato e em outros
casos previostos pelas leis vigentes .
5. RESPONSIBILIDADE DAS PARTES
5.1. Os assuntos ligados a interpretação e e aplicação deste
contrato que não são regulados com este contrato, serão
regulados com fundamento nas leis vigentes.
5.2. Sobre a alteração de dados, sede e requisitos
bancários, cada parte tem a obrigação de informar a
outra parte .
5.3. Todas as alterações e anexos deste Contrato serão
feitos em escrito e devem ser assinados pelos
representantes autorizados das Partes .
5.4. As condições deste contrato e acordos adicionais
dele representam segredo comercial.
5.5. Depos da assinatura deste Contrato, toda a
correspondência e acordos anteriores não terão mais
força legal, se não são mencionados neste Contrato.
5.6. Este Contrato é feito em duas vias, cada uma tendo a
mesma força legal. Uma via fica com o Emissor da ordem
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kod Davaoca naloga, a drugi kod Primaoca naloga.
6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA

e a outra com o Recebedor da orde.
6. ENDEREÇOS, REQUISITOS E ASSINATURAS
DA PARTES
Davalac naloga:
Emissor da ordem:
Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR Empresário individual
Grigorii Grabovoi PR
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
Adresa:
Endereço :
11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Beograd, 11102, Rua Kneza Mihaila 21A, lok.113, Beograd, Srbija
Srbija
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Tekući račun u Raiffeisen Bank A.D.:
Conta corrente em Raiffeisen Bank A.D.:
IBAN (International Bank Account Number)
IBAN (International Bank Account Number)
RS35265100000016199245
RS35265100000016199245
SWlFT/BlC
RZBSRSBG
SWlFT/BlC
RZBSRSBG
Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevića 16
Raiffeisen Bank A.D., Beograd, D. Stanojevića 16
Dinarski račun 265176031000055628
Conta em RSD 265176031000055628
Primalac naloga:
Recebedor da ordem:
_________________________________________ ____________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
Adresa:
Endereço:
_________________________________________ ____________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
E-mail:
E-mail:
Skype:
Skype:
Pasoš:
Passaporte:
_________________________________________ ____________________________________________
_________________________________________ ________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
Rekviziti banke:
Requisitos do banco :
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
POTPISI STRANA:
ASSINATURAS DAS PARTES:
Davalac naloga:
Emissor da ordem:

_____________________ /Grigorii Grabovoi/

_____________________ /Grigorii Grabovoi/

Primalac naloga:

Recebedor da ordem:

_____________________/

/

_____________________ /

/
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Você pode usar o dispositivo PRK-1U e sua conta individual associada 24 horas por dia para testar e
usar o dispositivo por 90 minutos por pessoas que não estão na lista de sublicenciados. Mas, ao mesmo
tempo, declarar 3 dias antes do teste sobre os participantes no correio grigorii.grabovoi.pr@gmail.com.
(cópia da carta para o correio grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com).
O nome do Participante, a data de nascimento e a data do teste devem ser fornecidos.
As condições financeiras dos testes de longo prazo podem ser encontradas enviando uma solicitação
para o correio grigorii.grabovoi.pr@gmail.com. testes de até 8 minutos podem ser realizados sem
pagamento. Testes e aplicações pagos e gratuitos do dispositivo podem ser realizados com o objetivo de
fornecer o uso do dispositivo a outras pessoas, promover e celebrar contratos de sublicenciamento para o
uso do Programa de treinamento com o PRK-1U.
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Declaração de Conformidade
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Fotocópias da patente "Método de prevenção de desastres e dispositivo
para implementá-lo" e da patente "Sistema de transmissão de
informações".
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Informações detalhadas sobre patentes
https://licenzija8.wordpress.com/patents/

com

uma

descrição

estão

disponíveis

no

site
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Fotocópias das marcas registradas
As obras, os dispositivos e as atividades de G.P. Grabovoi são protegidas por marcas registradas:
União Europeia " GRABOVOI ® "com número de registo n. º 009414673 de 18 de fevereiro de 2011
(Data de Aplicação 30 de setembro de 2010) e União Europeia" Grigori GRABOVOI ® " com número
de registo n. º 009414632 de 18 de fevereiro de 2011 (Data de Aplicação 30 de setembro de 2010). Os
dados sobre as marcas registradas são dadas no site oficial da Administração de Harmonização do
Mercado
Interno
da
União
Europeia
está
registrando
marcas
comerciais
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do Endereço: Avenida Europa, 4E-03008 Alicante
ESPANHA, Telephone+3496 5139100; Email: information@oami.europa.eu
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Austrália " GRABOVOI ® "com número de Registro nº 1477713 de 02 de julho de 2012 (Data de
inscrição 01 de março de 2012) e" Grigori GRABOVOI ® " com número de inscrição nº 1477714 de 02
de julho de 2012 (Data de inscrição 01 de março de 2012). Os dados sobre as marcas registradas são
dadas no site oficial de Turismo de propriedade Intelectual da Austrália (Intellectual Property Australia):
http://www.ipaustralia.gov.au
Endereço: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT
2606; e-mail: assist@ipaustralia.gov.au
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Do Japão " GRABOVOI ® "com número de Registro nº 1106610 de 14 de fevereiro de 2013 (Data de

inscrição 01.03.2012) e" Grigori GRABOVOI ® " possui número de Registro nº 1106611 de 14 de
fevereiro de 2013 (Data de inscrição 01.03.2012). Os dados sobre as marcas registradas são dadas no
site oficial da Biblioteca Digital de Propriedade Industrial (CBIC) do Escritório de Patentes do Japão
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl Japan Patent Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyodaku, Tokyo 100-8915, Japan E-mail: PA1B00@jpo.go.jp
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China (República Popular Da China). "GRABOVOI ® "possui o número de registro g1106610 de 01 de
outubro de 2012 (Data de inscrição 01.03.2012) e" Grigori GRABOVOI ® " possui o número de
registro g1106611 de 01 de outubro de 2012 (Data de inscrição 01.03.2012). Os dados sobre as marcas
registradas são dadas no site oficial da Secretaria de Estado de Propriedade Intelectual da República
Popular da China (SIPO) http://sbcx.saic.gov.cn/traide/ serie: 100028 Caixa postal: No.100088 Caixa
postal, 104 filial, Pequim, China e-mail: chinatrademarkdatabase@gmail.com Endereço: Room 213,
No. 14 Shuguangxili, Chaoyang, Pequim, China.

Page 26 of 108

Page 27 of 108

Estados Unidos Da América. "GRABOVOI ® "possui o número de Registro nº 4329566 de 30 de abril
de 2013 (Data de inscrição 02 de março de 2011) e" Grigori GRABOVOI ® " possui o número de
Registro nº 85255853 de 19 de julho de 2013 (Data de inscrição 02 de março de 2011) . Os dados sobre
as marcas registradas são dadas no site oficial de Turismo de Patentes e Marcas Comerciais dos Estados
Unidos/United States Patent and Trademark Office está registrando marcas comerciais
http://www.uspto.gov Endereço: P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450,Telephone1-800-7869199; e-Mail: TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov
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Certificado "Idvorski Laboratorije" sobre a conformidade do dispositivo
com os padrões aceitos e relatório ao certificado .
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На сербском языке
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O certificado do Laboratório Vinča ("Instituto Vinča") sobre a
conformidade do instrumento com os padrões aceitos e as duas primeiras
páginas e as duas páginas finais do texto do relatório para o certificado.
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