
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: 

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. 
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Fabricante do dispositivo: O Empreendedor individual "Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 
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