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Prognostično upravljanje po dr. Grabovoju za rešitev pandemije COVID19 
(upravljalno prognoziranje) 

https://www.grigori-grabovoi.world/index.php/news/783-proposal-for-protection-from-coronavirus#SLO 

At the present moment, there is the necessity to promote, as widely as possible around the entire world, the 
website https://med.grabovoi.tech, where the round-the-clock operating Devices of development of concentrations of 
eternal life PRK-1U with three modes, configured to medical profiles, are displayed in the direct access for all who 
wish to use them, for an unlimited time.  ...   

SLOVENIAN  

Spoštovani predavatelji, podlicenzenti, pooblaščenci, distributerji in drugi simpatizerji Nauka Grigorija Grabovoja! 
 
Trenutno je treba po vsemu svetu čim bolj promovirati spletno stran https://med.grabovoi.tech, kjer so neposredno 
dostopni spletni dostopi do nenehno delujočih naprav za razvoj koncentracij večnega življenja PRK-1U, delujočih v 
treh načinih, konfiguriranih na medicinske profile. Dostop je neomejen za vse brez omejitev. 
 
Posebej je pomembno na to informacijo opozoriti zdravnike v zdravstvenih ustanovah, ki so v tem trenutku odgovorni 
za boj proti okužbi s koronavirusom COVID-19, ter zaposlenim v znanstveno-raziskovalnih ustanovah, vključenih v boj 
proti virusu. 
 
Ob pomoči naprav in koncentracij na naprave, ki imajo funkcijo zaščite pred okužbo in funkcijo ozdravitve bolezni, ki 
jih povzroča virus korona 2019-nCoV (SARS-CoV-2), ki so ga odkrili na Kitajskem, smo dolžni zaščititi prebivalstvo 
našega planeta pred mutiranimi virusi. 
 
Grigorij Grabovoj je objavil svojo upravljavsko napoved o potrebi po zaščiti pred mutacijami virusov na vseh celinah. 
 
Leta 2002 je bil v tiskani izdaji časopisa »Različica upravljanja – NAPOVED«, št. 4, 5. april 2020, stran 3, (ru.: 
»Вариант управления - ПРОГНОЗ” №4 (5) апрель 2002 год стр. 3«) v članku z naslovom »Evrazija in virusi« 
objavljena upravljavska napoved Grigorija Grabovoja, vključno s priporočili, kaj je treba storiti za zaščito pred 
mutacijami virusov in reševanju ljudi.  
 
Časopis »Različica upravljanja – NAPOVED« je registriran pri Ministrstvu za tisk, radiodifuzijo in množične medije 
Ruske federacije. Registracijsko potrdilo PI št. 77-11028 z dne 31. oktobra 2001. Časopise je dostopen v knjižnicah in 
na spletni strani  
https://vuprognoz2002.wordpress.com. 
 
Objavljena upravljavska napoved Grigorija Grabovoja za države sveta vsebuje naslednje informacije: 
»… treba je izdvojiti Evrazijo. Države te celine bi morale, kolikor je mogoče, skleniti dodatne sporazume o neširjenju 
teh problematičnih vrst množičnega uničevanja .... Razlogov je več, eden od njih je sprememba koncentracije ozonske 
plasti, kar lahko privede do pojava mutacij okužbe .... mutirani virusi bodo povzročili povratni val in isti del ozemlja 
Kitajske, od koder se je okužba sprožila, bo zajela nova zelo zapletena okužba. 
 
Zato je treba paziti, da ne bi bile možne niti lokalne različice bakterioloških vojn. 
Podobno se lahko spremenijo lokalni viri kemičnih okužb na genski ravni in kasneje lahko povzročijo oslabitev 
genetskega zapisa prebivalcev Evroazije. 
 
... Tovrstnih problematičnih mutacij navadnih patogenov ne bi smeli dovoliti. In maja naj bi se že začelo delo, da bi to 
preprečili. Do takrat bi  Kitajska lahko že prejela predlog Rusije, da se začne pogajanja o tej temi. In zakaj s Kitajske, 
je jasno. ... Zato je izjemnega pomena tudi drugi vidik - mirne razmere na vseh celinah ... Zato bi moralo podpisovanje 
med kontinentalnih dodatnih sporazumov potekati po posebnem programu že od maja in še bolje bi bilo, če bi Rusija 
podprla pobude. ... proti tihi bakteriološki širitvi je treba uporabljati ne le vertikalne, temveč tudi meddržavne 
horizontalne komunikacijske sisteme, ko do interakcij ne prihaja le prek zveznih organov, ampak se razvijajo tudi stiki 
med regijami. Na primer, guverner obmejne regije lahko  za ruske interese prav tako učinkovito stopi v stik z istimi 
Kitajci in tako naprej.« 
 
Za trenutne dogodke, povezane s korovirusno okužbo COVID-19, je bila potrjena upravljavska napoved, da je treba 
države zaščititi pred mutacijami virusa s Kitajske. Glede napovedi, da: »Zato bi moralo podpisovanje med 
kontinentalnih dodatnih sporazumov potekati po posebnem programu že od maja in še bolje bi bilo, če bi Rusija 
podprla pobude.«, je napoved potrjena v tem, da je Rusija predlagala, naj ZN združijo moči v boju proti širjenju 
koronavirusa, ki je bil opažen na Kitajskem. Trenutno je treba poleg ustavitve širjenja virusa pravočasno zaščititi ljudi 
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pred virusi, ki so jih v časopisu označevali kot "mutantno preoblikovane viruse". In tudi v skladu z upravljavsko 
napovedjo pravočasno zaščititi genetski sklad.  
 
Od maja 2002 je Grigorij Grabovoj v skladu s svojo napovedjo, ter v skladu s svojimi patenti za izume, fizikalne in 
matematične izračune, osebne sposobnosti upravljavske jasnovidnosti in napovedovanja ustvaril napravo, ki ščiti pred 
mutacijami virusov ter ščiti genetski sklad. Tako ima ustvarjena naprava PRK-1U državno potrdilo o elektromagnetni 
združljivosti in varnosti, znak CE, torej je združljiva z medicinsko opremo in je v postopku certificiranja kot medicinski 
pripomoček. Naprava ima tudi zaščitno  funkcijo, tudi v primeru, če virusi hitro mutirajo. Ker elementi umetne 
inteligence v skladu s patentom za izum, ki je uporabljen za napravo, normirajo kakršnekoli mutacije virusov. 
Zabeleženih je bilo več sto dobrih rezultatov zaščite z napravo pred COVID-19.  
 
Ukrepati moramo hitro in skupaj! 
 
Možnosti za sodelovanje pri dogodkih, s katerimi bi ustavili širjenje koronavirusa in zmanjšali posledice okužbe s 
koronavirusom po svetu, so lahko naslednje: 
 
1. Preko uradnih spletnih strani zdravstvenih ustanov v vaših regijah, spletnih mest raziskovalnih protivirusnih centrov, 
prek prijateljev lahko ponudite brezplačno delo preko spletne video z napravami PRK-1U, konfiguriranimi na 
medicinske profile. Povezava na spletno mesto:  
 
https://med.grabovoi.tech . 
 
2. Zdravstvenim ustanovam, ki izvajajo diagnostiko, preventivo in zdravljenje okužbe s koronavirusom izvajajo, lahko 
ponudite, da v njihove prostore postavite fizične naprave PRK-1U, ki delujejo v treh načinih, saj nenehno delujoče 
naprave zagotavljajo učinkovito zaščito pred koronavirusom 2019-nCoV in nekaterimi drugimi nevarnimi virusi v 
polmeru 1000 metrov. Pri uporabi video slik delujočih naprav PRK-1U preko spletnega video dostopa, je doseg 25 
metrov v smeri, kjer je vidna slika na zaslonu. Pri uporabi spletnega dostopa  za nevtralizacijo virusov, je dovolj, da 
zaslon, na katerem je predvajano video delujoče naprave, usmerimo na območje možne prisotnosti vzorca virusa ali 
virusa v laboratorijih. 
 
V specializiranih laboratorijih vsake države lahko hitro registrirajo to funkcijo PRK-1U na obstoječih laboratorijskih 
vzorcih virusov in v skladu z zakoni teh držav čim hitreje priporočijo uporabo pripomočkov za zaščito pred virusi in 
ozdravitev bolezni, ki jih povzročajo virusi. Glede na rezultate preskusov v takih laboratorijih je mogoče hitro pridobiti 
certifikate za PRK-1U kot medicinsko opremo v posameznih državah in jih nato rutinsko dostaviti v zdravstvene 
ustanove. Pri organizaciji takega dela z laboratoriji lahko delujete samostojno, kot tudi kot pooblaščenec GRIGORI 
GRABOVOI DOO, tako da na elektronsko pošto  
 
grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com; grigori.grabovoi.doo@gmail.com  
 
pošljete prijavo za podpis pogodbe o pooblastilu, če take pogodbe še nimate. 
 
Predavatelji, vsi, ki imate podpisane kakršnekoli podlicenčne pogodbe, vključno za Izobraževalni program s PRK-1U, 
distributorji, lahko sodelujejo pri pogovorih z laboratoriji in medicinskimi ustanovami na podlagi sklenjenih pogodb kot 
partnerji podjetja GRIGORI GRABOVOI DOO in samostojnega podjetnika «Grigorii Grabovoi PR KONSALTING 
TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT».  
Pogodbe lahko pri pogajanjih potrdijo zadostno znanje partnerjev, da pogajalce seznanijo s podatki o PRK-1U in 
organizirajo povezovanje z laboratoriji in medicinskimi ustanovami. Po potrebi lahko pošljete po elektronski pošti vloge 
za podpis dodatne pogodbe k tem sporazumom, v skladu s katerimi vam bo izdano pooblastilo. 
 
3. Iskrena prošnja za vse, ki že imate potrebne rezultate za zgoraj navedeno delo: 
- če obstajajo rezultati za vzpostavitev zdravja pri delu z napravami PRK-1U, tri-načinskimi, konfigurirani na 
medicinske profile; 
- če ste uspeli organizirati aktivno koncentracijo pripomočkov na spletni strani https://med.grabovoi.tech med 
zdravstvenimi delavci, bolniki in njihovimi svojci; 
- če ste morda fizične naprave  PRK-1U lahko namestili v medicinske in znanstveno-raziskovalne organizacije; 
Vljudno prosimo, če po možnosti pošljite podatke o svojih izkušnjah na teh področjih na e-poštna naslova 
grigori.grabovoi.doo.m@gmail.com, grigori.grabovoi.doo@gmail.com  za uporabo v oglaševalske namene. 
Zaželeno je, da pismo vsebuje informacije o institucijah in strokovnjakih, ki so aktivno vključeni v reševanje naloge. S 
svojim primerom lahko mnogim ljudem odprete pot do zdravja in dobrega počutja. 
 
 
S spoštovanjem, 
Administracija Izobraževalnega centra GRIGORI GRABOVOI DOO in samostojnega podjetnika «Grigorii Grabovoi PR 
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT» 
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