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Kanonizacija zdravja po Učenju dr. Grabovoja z nekaj rešenimi primeri 
 
ZDRAVLJENJE S ŠTEVILČNIMI NIZI PO DR. GRABOVOJU 
 
Koncentracija na številčne nize in zdravljene telesne dele predstavlja eno od osnovnih 
variant zdravljenja. Najprej si zdravilni številčni niz zapomnimo z gledanjem vijoličnih številk 
na A4 papirju. Potem se koncentriramo na zdravilni številčni niz, ki si ga predstavljamo na 
prizadetem telesnem področju, ali celem telesu. Številke morda sčasoma vidimo v srebrno 
beli svetlobi, ki obseva tkivo in ga zdravi. Ponavljamo koncentracijo v enakomernem 
zaporedju od prve do zadnje številke. Ponavljanje povečuje koncentracijo in izpopolni 
vizualizacijo do zadostne učinkovitosti za dogledno ozdravitev. Številčni nizi delujejo preko 
naše zavesti korekturno na nepravilno vibracijsko stanje telesnih delov in organov ter jih 
vrnejo v Normo zdravja. Koncentracijo ponavljamo do ozdravitve, lahko večkrat dnevno, 
kadar smo zbrani in razpoloženi za delo. Uporabimo kreativnost, imaginacijo in poskušamo 
biti igrivo sproščeni. Bistvo je koncentracija na številke in telo z, ali brez vizualizicije. Lahko 
mižimo, ali gledamo, kar nam gre laže pri koncentraciji. Koristi tudi naša srčna osrediščenost 
ob hkratni koncentraciji na zdravilne številčne nize. Vaja dela mojstra. Vsako zdravljenje je 
vaja in vsaka vaja je lahko že zdravljenje. Tako zdravimo sebe, ali druge ne glede na 
razdaljo.  Obstaja še več drugih načinov koncentracije, ampak ta je splošno uporaben in se v 
mnogih primerih pokaže za najučinkovitejšega. Imamo tudi Grabovojeve tehnologije za 
regeneracijo telesnih delov in organov ter za vstajenje ljudi. Več informacij v nadaljevanju. 
V datoteki 'METODE UPRAVLJANJA Z INFORMACIJAMI PO DR. GRIGORIJU GRABOVOJU' je celovitejši 

seznam mnogih možnosti, ki jih nudi Grabovojevo Učenje. Link za  brezplačen prenos: 

https://static.wixstatic.com/ugd/b8bd2d_34f3c4a9e58743f6aa21e22a94411753.pdf .  Preko Grabovojevih 

tehnologij lahko upravljamo z dogodki, stanji, ali s katerokoli drugo informacijo, kar 

prinaša kanonizacijo zdravja, stanj in dogodkov. Dr. Grabovoj pravi, da so njegove metode 

primerne prav za vsakega, vsak se jih lahko nauči in da smo se dolžni učiti samopomoči. 

Tako lahko ozdravimo sebe in druge in po tej poti bo na koncu odrešeno celo človeštvo, 

planet in vsa bitja.  V nadaljevanju sta med osnovnimi opisana še način dela preko hipofize in priredba 

načina z oblakom nizov. Ostalo so ideje in predlogi pisca tega besedila.  

UPRAVLJANJE PREKO HIPOFIZE  

Delo poteka lahko na sledeč način. Pred sabo si zamislimo srebrnobelo sfero velikosti 30 cm. Ta predstavlja 

upravljalni segment naše zavesti.  Vanjo vstavimo niz za zdravljeno bolezen, lahko pa dodamo še nize za 

druge diagnoze. Niz, ali nizi svetijo  s srebrnobelo svetlobo. Sfero koncentriramo s pomanjšanjem na 

velikost teniške žogice in jo obarvamo vijolično. Pomanjšano sfero vstavimo v 3 oko in jo hitro spiralno 

premaknemo do hipofize. Ukažemo 'pomnožitev'. Telo postane vijolično. Telo potem osvetlimo - obsevamo 

z bleščečo srebrnobelo svetlobo in se prepustimo zdravljenju. Ta tehnologija ni primerna za uporabo na 2 

in 3 osebi. Opisano tehnologijo lahko potem, ali prej kombiniramo tudi z 'lokalnim obsevanjem' s 

srebrnobelo svetlobo številk, kar nam je pač laže in bolje. 'Obsevamo' lahko tudi imaginativno s svojim 

zavedanjem številk in telesa, brez vizualizacije in ob odprtih očeh.  
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TEHNOLOGIJA OBLAKA  

Pri upravljanju za telesno izcelitev ali regeneracijo lahko uporabimo oblak, ki ga zapolnimo z razmnoženim 

zdravilnim številčnim nizom, ali večimi različnimi številčnimi nizi. Velikost oblaka si zamislimo glede na 

velikost ciljnega organa, ali dela telesa. V kolikor gre za celo telo si oblak zamislimo v obliki avričnega jajca, 

ki pokriva tudi eterični del telesnega sistema. Izbran Grabovojev številčni niz najprej vizualiziramo v 

srebrnobeli svetlobi, nato pa ga ustrezno pomanjšamo, ter razmnožimo v zamišljen oblak. Telesni del nato 

potopimo v oblak, oziroma z oblakom ovijemo zdravljeno področje in zavrtimo oblak v smeri urinega 

kazalca, da aktiviramo zdravilno delovanje številčnih nizov. Velikost in število razmnoženih zdravilnih 

številčnih nizov si zamislimo da je kanonizirano po Stvarnikovi Normi. Tako zdravimo sebe, ali druge ne 

glede na razdaljo.  

Predlagan pristop je varianta lokalne telesne obdelave namesto običajne uporabe levega Stvarnikovega 

stebra, ki ga za zdravljenje zapolnimo s številčnimi nizi in postavimo osebo v ta srebrnobel tok.  Obenem je 

to tudi analogno delu z razmnoženimi zdravilnimi sferami v zavestnih področjih obravnavane osebe. Razlika 

je ta, da nizi delujejo s svetlobo neposredno na vibracijski telesni sistem, sfere z vpisanimi zdravilnimi nizi 

pa predstavljajo segmente upravljalne zavesti. Na webinarjih zasledimo uporabo vseh variant od nizov, 

sferic, pa do sfer, brez analitičnih opredeljevanj in predalčkanja. Morda je tako tudi bolje s stališča 

univerzalnega intuitivnega učenja in pristopa k delu. 

 

KAKO VPELJATI NOVINCA V GRABOVOJEVE TEHNOLOGIJE 

V nadaljevanju so predlagane določene ideje in možnosti, ki ne predstavljajo konkretnnih  fiksnih metod. 

Dr. Grigorij Grabovoj spodbuja igrivo kreativnost ter intuitiven pristop,  kar prinaša nepreštevno množico 

možnih načinov našega upravljanja z informacijami. Prav tako bomo lahko doživeli svoje specifične 

vizualizacije in druge učinke, ki se bodo tudi spreminjali z razvojem naše koncentracije ob konkretnih 

nalogah in s študijem Grabovojeve literature. Sčasoma si vsak najde zanj najprikladnejše tehnologije. Za 

nekatere bo morda koristno najprej prebrati  Grabovojevo knjigo 'Metode koncentracije', drugim morda to 

ne bo neobhodno za začetek dela. Priporočam tudi Grabovojevo knjigo 'Pot v večnost' in drobno knjižico 

Svetlane Novak 'Številčni nizi za vsesplošni uspeh'. 

1. Korak                              

Ljudje, ki obupujejo nad svojo boleznijo, ki jo medicina ne zna pozdraviti so lahko hvaležen sprejemnik 

znanja s področja Grabovojevih tehnologij upravljanja z informacijami in stanji preko naše zavesti. Ob  

srečanju prizadetega človeka in novem znanstvu ne izpustimo prilike za informiranje bolanega človeka o 

njegovih možnostih zdravljenja in ozdravitve, ki ju še ne pozna. Seveda pa se različni ljudje ob tem različno 

odzovejo. Eni se hvaležno oprimejo rešilne bilke, kljub dvomom, saj nimajo kaj izgubiti. Drugi pa raje trpijo 

in umrejo, kot poskusijo nekaj neuveljavljenega, neznanega, novega. Pri njih je hipnoza smrtne mentalitete 

kolektivne zavesti človeštva premočna. Ta je pomemben del prevladujoče samouničevalne paradigme naše  

'civilizacije'. So pa lahko vzrok zavračanja ponujene rešilne možnosti tudi razne osebne iracionalne blokade, 

motnje in omejitve, kot je naprimer inštitucionalno verska dogma, pa dogma 'objektivne' znanosti, pa 

fiksna ideja neposrednosti kontakta z 'resnico', itd.  

2. Korak                      
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V primeru uspešnosti prvega koraka sledi sedaj intenzivno in naporno delo z obdelavo bolezenskih 

podatkov in proučitev morebitne obstoječe medicinske diagnoze, ali večih diagnoz. Potem je potrebno najti 

ustrezne Grabovojeve zdravilne številčne nize in izbrati kanditatu /kandidatki ustrezno tehnologijo. Izbran 

pristop zdravljenja je treba človeku čimbolj učinkovito in jasno razložiti in ga pustiti, da začne s 

samozdravljenjem. Upoštevati je treba njegovo negotovost v sebe, pa tudi v končen uspeh kljub 

zagotovilom in dokazom o mnogih uspešnih zdravljenjih. Ta problem skušamo zmanjšati s 3 korakom. 

3. Korak                          

V kolikor predvidevamo pri novincu dolgotrajno samozdravljenje je tretji korak pomemben, da oseba doživi  

nek začetni pozitivni rezultat za spodbudo nadaljevanja do končnega uspeha. Bistvo 3 koraka je v tem, da 

za to osebo izvedemo tehnologijo zdravljenja na daljavo brez njene vednosti, da se ne zanaša na zunanjo 

pomoč. Po presoji to lahko še večkrat ponovimo in spremljamo dogajanje preko povratnih informacij.  V 

takem primeru se mi zdi uporaben način upravljanja z informacijami, kot ga bom opisal v naslednjem 

podnaslovu. Pri tem niti ne rabimo fotografije zdravljene osebe, celo njena vizualna podoba nam je lahko 

neznana. Zadostuje identiteta preko osebnih podatkov. Učinkovitost samozdravljenja našega novinca, ali 

novinke lahko še izboljšamo z načinom po 4 koraku. Seveda lahko postopek uporabimo tudi na sebi. 

4. Korak                    

Ta korak prikaže možno pospešenje rezultatov samozdravljenja z TRANSFORMACIJO DVOMOV IN 

NEGATIVNIH PREPRIČANJ OSEBE. Ti izhajajo zlasti iz retardirane kolektivne zavesti in preko delovanja 

podzavesti nasprotujejo uspehu, sreči, miru, zdravju, dolgemu življenju.                                    

Pripravimo si upravljalno sfero, kamor na notranjo površino zapišemo s srebrno belo svetlobo 

transformacijski niz 1888948 in niz harmonije 741. Zraven postavimo manjšo temno sivo sfero, ki vsebuje 

vse dvome in negativna prepričanja o uspešnem zdravljenju in ozdravitvi 1, 2, ali 3 osebe pri uporabi 

Grabovojevih tehnologij. To sfero sedaj vnesemo v upravljalno sfero ter impulzno aktiviramo 

transformacijo, ki se lahko manifestira s prehodom od vijolične k srebrnobeli svetlobi. Sledi še 

harmonizacija 741 - 3x in materializacija 889.8. Pika je pavza enega znaka. Ponavljanje postopka za 

nevtralizacijo negativnosti podzavesti lahko samo koristi. Z uspešno transformacijo negativnosti v njihova 

pozitivna nasprotja lahko dosežemo celo, da podzavest podpira naša prizadevanja pri uporabi Grabovojevih 

tehnologij, ali pa na kakšnem drugem izbranem področju.  Ta tehnologija nekako ustreza drugim znanim 

metodam impregnacije podzavesti iz ezoterike in psihologije. 

 

TRANSFORMACIJA INFORMACIJE BOLEZNI V NORMO ZDRAVJA 

Opisana je ena od mnogih možnih tehnologij po Učenju dr. Grigorija Grabovoja. Tehnologijo lahko 

uporabimo na sebi, ali pa na 2, oziroma 3 osebi.  Opis velja za primer 3 osebe skladno z izhodišči 

predhodnega podnaslova. Pripravimo si upravljalno sfero na katero z notranje strani napišemo 

Grabovojeve zdravilne kode v srebrno beli svetlobi.  Zraven postavimo manjšo temno sivo sfero z  

informacijami navedenih bolezni imenovane 3 (2, 1) osebe. Sfera torej vključuje njena konkretna 

bolezenska stanja. Drugače rečeno je to sfera bolezni, ki jo (jih) nameravamo zdraviti.  Sfero z bolezenskimi 

informacijami izpostavimo delovanju zdravilnih številčnih nizov z vnosom v notranjost upravljalne sfere. 

Obenem dodamo v temno sfero še majhno srebrno belo svetlečo sferico, ki je Norma zdravja 1, 2, ali 3 
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osebe po prvobitni Stvarnikovi matrici.  Impulzno aktiviramo razširitev svetlobe Norme zdravja na celo 

bolezensko sfero, ki je znotraj upravljalne sfere in opazujemo potek osvetlitve od vijolične transformacije k 

srebrnobeli osvetljenosti. Zaključimo z harmonizacijo 741 - 3x in materializacijo  889.8.  Opisan proces 

predstavlja kanonizacijo zdravstvenega stanja obravnavane osebe. Število potrebnih ponovitev in 

morebitna uporaba še drugih tehnologij za dokončno ozdravitev so  odvisni od mnogih okoliščin. 

Pomembna je potrpežljivost in vstrajnost, ter uporaba intuicije. 

 

NEVTRALIZACIJA  FANTOMOV 

Našo podzavest si lahko predstavljamo  kot robota, ki beleži vse naše doživete dogodke in stanja.  Sem 

spadajo tudi bolezenska stanja, doživeti stres, šok, itd.  Program tega 'robota'zabeležena pretekla 

negativna stanja lahko včasih  interpretira kot dejanska tudi potem, ko niso več aktualna. To pomeni, da je 

naprimer stanje sanirano, 'robot' pa še naprej poustvarja LAŽNE BOLEZENSKE SIMPTOME, vključno 

bolečino. To se lahko zgodi pri določenih pogojih celo z nezavednimi negativnimi informacijami iz prejšnjih 

življenj. Tako se naprimer lahko (po)doživeti stres, ali šok preko podzavesti aktivira ali mutira v 

simptomatsko stanje, ki se manifestira povsem fizično, kot neko bolezensko stanje. LAŽNE SIMTOME bomo 

imenovali fantomska informacija ali SIMPTOMATSKI FANTOM. Človek ne loči med dejanskim stanjem in 

fantomom. Fizično niti ni razlike, pač pa je razlika v nastanku.  Smiselno je zato transformirati fantomsko 

informacijo 'bolezni' v Normo zdravja. Tehnologija je lahko podobna tisti v 4 koraku. Delamo lahko za 1, 2, 

ali 3 osebo. 

Pripravimo si upravljalno sfero, kamor na notranjo površino zapišemo s srebrno belo svetlobo 

transformacijski niz 1888948. Zraven postavimo manjšo temno sivo sfero, ki vsebuje  vse lažne informacije 

o bolečini in drugih bolezenskih simptomih (skrito v podzavesti), pa tudi telesno bolečino in simptome, ki 

jih dejansko zaznavamo. To sfero fantoma sedaj vnesemo v upravljalno sfero in potem vstavimo v 

fantomsko sfero še majhno srebrno belo bleščečo sferico Norme zdravja tretirane osebe.  Z impulzom 

aktiviramo posvetlitev  in transformacijo fantoma. Opazujemo proces obarvanja od vijolične do 

srebrnobele svetlobe, da se zaključi. Sledi še harmonizacija  741 - 3x in  materializacija 889.8.   

Pomembno je odvreči  tudi ZAČETNEGA PSIHOSOMATSKEGA FANTOMA kasnejše bolezni. V kolikor obstaja 

ključni (začetni) psihični stres, ali šok ob nastanku bolezni, naprimer materialne in finančne skrbi potem je 

lahko bolečina bolezni katalizator za odvrženje tega psihosomatskega fantoma. Odvrženje je lahko 

spontano, če je bolečina bolezni večja od bolečine stresa in spoznamo neprecenljivost zdravja v primerjavi 

z ostalimi življenskimi okoliščinami. V kolikor se nismo spontano ali kako drugače znebili obremenjujočih 

psihomentalnih negativnosti lahko uporabimo tudi številčne nize za psihološko normiranje. 
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NEKATERI USPEŠNO REŠENI PRIMERI UPORABE GRABOVOJEVIH TEHNOLOGIJ                        

brez medicinske in medikamentne pomoči, brez tehnične intervence 

 

1. Kožna kronična iritacijska vnetja na dlaneh, pod pazduho in v dimljah: koncentracija na telesne dele za 

kožne bolezni-  desno oko, nato obe roki, nato obe nogi. Razne lekarniške kreme rešijo problem samo 

začasno ali pa sploh ne. 

2. Atheroma, ali limfno -gnojna cista zamašene lojnice: številčni niz za krvožilne bolezni 888888179.                

Ta problem se običajno rešuje kirurško z kasnejšim ambulantnim previjanjem in možnimi recidivi 

3. Dolgotrajni kroničen mehurček iritacijskega dermatitisa na prstu dlani: številčni niz za dermatitis 

1853121.  Alergijske bolezni se praviloma samo olajša z mazili in antihistamini niso pa medicinsko uradno 

ozdravljive. 

4. Gljivične okužbe stopal in v dimljah: številčni niz za gljivice (nohti, podplati in dimlje) 4518481 in za 

kandidozo (med nožnimi prsti) 9876591. Medicina rešuje z dolgotrajnim mazanjem ob verjetnih recidivih. 

5. Psihosomatsko pogojene mišične bolečine: številčni nizi 11981, 1888948, 3582295. Medicina ne 

obravnava. 

6. Normiranje psiholoških stanj: 11981, 1888948, 3582295, 28 7 741, 741, 14111963, 316918 skupaj z 

C9H13N03, 8142543. Medicina rešuje z pomirjevali in antidepresivi, ki imajo stranske učinke. 

7. Hemoroidi: številčni niz za kirurške bolezni - hemoroidi 58143219. Obstajajo kremice za lajšanje, v težjih 

primerih se problem rešuje kirurško. 

8. 'Išijas': številčna niza za revmatske bolezni - periartritis 4548145 in ankilozirajoči spondilitis 4.891.201. 

Običajna medicinska obravnava uporablja škodljiva naklofen, ali ketonal vendar je spondilitis neozdravljiv. 

9. Slabo delovanje hladilnika:  popravljanje aparatov  444. 

 

DOPOLNILNA POMOČ GRABOVOJEVIH TEHNOLOGIJ K OSNOVNI MEDICINSKI OBRAVNAVI 

Normiranje psiholoških in živčnih stanj pri OKM, adrenalni izgorelosti, anoreksiji, bulemiji:  številčni nizi 

transformacija 1888941, Sreča 28 7 741, Harmonija 741, Optimizacija 213,  Dovršenost 14111963, Strah 

316918 skupaj z C9H13N03, Psihična (adrenalna) izgorelost 518491498, Nevrološki sindrom 

nevrosteničnosti 1891013,  Sprejemanje sebe 157, Odpustiti 706,  Depresija 519514.319891, okm 

(disocijacija)  8142543, Stres 819471, Stresni dejavniki  917489718 
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