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Figyelemre méltó tapasztalat és kiváltság volt számomra a PRK-1U eszköz 

tesztelésére az Egyesült Királyságból Belgrádba, Szerbiába utazni egy havas napon 

2017 Január közepén. Számomra az út leginkább Grigorij Grabovojjal való 

személyes találkozásról szólt, ugyanakkor kellemesen meglepett, hogy az eszköze 

kétségtelenül ilyen nagy hatással volt rám. Utólag megtanultam, hogy a készülékkel 

való egyszeri kapcsolat is hatalmas élmény. 

A tesztelés során erős húzó hatást éreztem, mintha egy energia húzná felfelé a 

vállaimat, a lábaim mintha fentről lógnának, miközben a bekapcsolt készülékkel 

konkrét célomra koncentráltam. Abban az időben nem tudtam pontosan, hogyan 

működik az eszköz, de bizonyossággal állíthatom, hogy már a koncentráció első 

percében egy magasabb frekvencia állapotba vitt. Grigorij Grabovoj megjegyezte: „Jó 

irányítás”. 

Két évvel később, napi rendszeres gyakorlással töltött hónapok után a PRK-1U 

eszközzel való kapcsolatom hasonlóvá vált egy élőlénnyel való kapcsolathoz, reagál 

a magasabb gondolkodásmódomra, magas színvonalú szolgáltatást nyújtva 

számomra. Ezt tovább magyarázni elég bonyolult, de ugyanakkor meglehetősen 

egyszerű is. A gyakorlásaimat egy jóérzéssel párosuló testi-lelki harmónia, 

folyamatos lelkemből áradó mély »jóllét« érzés követi, és ez valóban megérdemli, 

hogy őszintén teljes szívemből terjesszem hírét. 

Végül is, Grigorij Grabovoj tudásrendszere nemcsak a szemináriumok anyagának 

vagy a PRK-1U eszköznek általános ismerete, hanem alkalmazott tudás, amelyet 

konkrét gyakorlati eredmények formájában kell megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy 

technológiájának alapvető eleme a GYAKORLAT, más szóval, a szükséges 

eredmények kreatív elérése, a mindennapi életben történő alkalmazása. 



És talán a legközelebbi idézet, amelyet helyénvalónak tartok a PRK-1U eszközzel 

való további személyes tapasztalataim magyarázata szempontjából, az a „Tudásról” 

szól, amelyet a legkedvesebb könyvemből vettem kölcsön „Az emberek 

feltámasztásának módszerei és az örök élet mostantól valóságunk!" Grigorij 

Grabovoj, 2001 

“Tudás 

A tudás – ez maga az átmenet a tudatból a lélekbe, majd a lélekből vissza a tudatba, 

és ennek az átmenetnek az eredménye. Egyszerűen a következőképpen lehet 

megmagyarázni. A tudatban van egy bizonyos elem, amely periodikusan megjelenik 

a lélek tárában, merít az információból és megvilágosultabban tér vissza. Ennek 

eredményeként a tudatban felhalmozódnak az ismeretek, azaz a lényegében a 

lélekkel való kapcsolatának következtében lejátszódik a tudat szerkezetének 

átalakulása. Így tehát a tudás – az, amit ennek a kapcsolatnak az eredményeként 

kapunk. Azaz a tudás lényegében – a tudat és a lélek kapcsolata. A tudás 

megszerezhető például olvasással, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy az 

olvasottak, a közös kapcsolatok törvénye alapján, valójában már eredendően 

léteznek a lélekben. Ugyanez vonatkozik a tudás megszerzésének bármely más 

módjára. Megjegyzem, hogy a tisztánlátás a lélekben található ismeretek közvetlen 

érzékelésén alapszik. A lélek irányítja a tudást. Az irányítás státusza a léleké.” 

Köszönöm, hogy elolvasta a fentieket. 
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