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ARTIKULACIJA UPRAVLJALNIH INFORMACIJ PRI TEHNOLOGIJAH DR. GRIGORIJA GRABOVOJA 

0. Uvod 

Koristno se je spomniti, da je naša zavest po principih kvantne mehanike sokreator stvarnosti in to na 

osnovi upravljalnih informacij. Splošno znani so nekateri osnovni elementi upravljalnih informacij, kot so 

številčni nizi dr. Grabovoja, geometrijski liki, barva, čas, deli telesa za koncentracijo, itd. In poznane so tudi  

nekatere tehnologije upravljanja z informacijami. Ni pa še bilo razgrnjeno vprašanje artikulacije, oziroma 

eksplicitne parametracije upravljalnih informacij. A to so poleg samega skalarja, oziroma številčnega niza 

bistveni element kvantizacije stanj in dogodkov. V knjigi 'POT V VEČNOST' so implicirane mnoge različne 

artikulacije. Tu pa si zadajam nalogo, da poskusim vsebinsko razdeliti in sistematizirati nekatere od teh 

načinov. To nam lahko olajša ubiranje lastnih kreativnih poti na osnovi razumevanja osnovne simbolike.  

Pri neki izbrani osnovni informaciji je njeno stanje v naši zavesti lahko funkcionalno opremljeno z vsemi 

potrebnimi parametri za delovanje, ali pa je opremljeno z napačnimi in pomankljivimi parametri. Iz tega 

razumemo, da se stanja iste upravljalne informacije lahko razlikujejo po zavestnih nivojih, obliki, jasnosti, 

lokaciji, intenzivnosti in času. Potem je jasna tudi različna učinkovitost informacije, oziroma upravljanja z 

informacijo. 'Ista informacija' pomeni nek skalar, lahko pa tudi besedilo, geometrijsko formo, itd. Isto 

informacijo lahko različno artikuliramo, izrazimo in opremimo z parametri in potem beležimo lahko različno 

uspešnost rezultatov. 

Sam postopek uporabe neke upravljalne informacije je v grobem opredeljen z izbrano tehnologijo. 

Artikulacija in podrobnosti informacij pa so stvar razvite koncentracije, navdiha, intuicije posameznika. 

Doprinos teh faktorjev pri rezultatih ni zanemarljiv. Proces je vedno individualne narave in možnih je 

nepreštevno mnogo izvedb. 

Vsaka tehnologija upravljanja z informacijami je zaporedje zavestno kvantiziranih informacij. In vsaka taka 

informacija vključuje artikulirane parametre kvantnega upravljanja z informacijami. To lahko ponazorimo s 

tehnologijo sfere zavesti. Ob predpostavki uporabe istega skalarja lahko izvedemo veliko različnih variant 

te iste tehnologije. Razlike se pojavljajo naprimer v lokaciji in prostorskem obsegu osvetljevanja s 

skalarjem, lahko pa še v mnogih drugih parametrih.  

Bralec bo razumel, da je osnovna koncentracija na številke napisane na papirju precej nespecificirana, 

oziroma neartikulirana v pogledu spremljajočih upravljalnih parametrov informacije. To prinaša manjšo 

učinkovitost, ki se lahko izboljša, če držimo v umu istočasno ob koncentraciji na skalar tudi del telesa, ali 

bolezen. Zato je kreativni vizualizaciji s katero artikuliramo parametre upravljalne informacije koristno dati 

primerno težo in vložiti napore za njeno izboljšanje. Skice na papirju so lahko koristen pripomoček. 

Tukajšnje besedilo je pomembno dopolnilo  celotne kompilacije informacij za praktično uporabo 

Grabovojevih tehnologij pod naslovom 'METODE UPRAVLJANJA Z INFORMACIJAMI PO DR. GRIGORIJU 

GRABOVOJU'. Kompilacijska datoteka je dostopna brezplačno preko povezave: 

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

Z besedilom želim tu povdariti in ponazoriti podrobnosti uporabe Grabovojevih tehnologij, ki morda pri 

mnogih še niso dovolj uveljavljene.  Omeniti je potrebno, da sfera ni edina geometrijska forma, ki jo 

uporablja dr. Grabovoj. Aktualne so tudi mnoge druge, npr. valj, stožec, piramida, itd. 
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1. Introvertno parametriranje sfere 

 

Sfera je običajen in uporaben način ponazoritve nekega segmenta naše zavesti, ali zavesti 2, 3 osebe. 

Vzemimo za primer tehnologijo z veliko sfero, v kateri se nahaja cela oseba, ter tehnologijo z malo sfero, v 

kateri se nahaja celo oko. Ob uporabi niza za regeneracijo očesa bomo pred sabo najprej kreirali sfero  

premera 30 cm in na notranjo površino napisali niz za regeneracijo oči 514.317.814.917. Sfero nato 

pomanjšamo na velikost očesa in postavimo v prostor očesa. Periodično reaktiviramo sfero in vpisane nize, 

da svetijo s srebrnobelo svetlobo. Tehnologija z veliko sfero bi bila primernejša v primeru ko želimo 

delovati z nekim skalarjem na celo telo, naprimer reševanje stresa 819471. A tudi ti dve preprosti 

tehnologiji implicitno artikulirata še marsikaj drugega kot cilj in velikost cilja upravljanja z Grabovojevim 

zdravilnim skalarjem. Pomanjšanje sfere pomeni tudi koncentracijo skalarjeve svetlobe, skalar na notranji 

površini sfere pomeni njegovo delovanje v notranjosti sfere, srebrnobela svetloba številk je stvarnikova 

svetloba, itd.  

 

2. Ekstrovertno parametriranje sfere 

 

V prvem delu smo sfero kot segment zavesti parametrirali introvertno. Tako informacija  deluje na nas 

same ki smo znotraj sfere. Uporabno je tudi za primer uporabe niza pomlajevanje 514 in mnoge druge. 

Lahko pa izberemo tudi ekstrovertno parametriranje, da deluje informacija na okolico zunaj  sfere. To 

storimo preprosto s tem, da vizualiziramo številke skalarja upravljalne informacije na zunanji površini sfere 

pred sabo. Lahko si to samo predstavljamo, ali zamišljamo. Sfero premikamo in ji spreminjamo velikost. Ta 

artikulacija podpira tudi idejo upravljanja za dobro vseh s širjenjem informacij v neskončnost Univerzuma. 

Lahko pa delovanje sfere omejimo individualno samo na sebe, oziroma na drugo osebo.  

Sedaj lahko dodamo artikulacijo, ki bo pomenila, da delujemo z namenom makrorešitve naše osebne 

naloge za vse ljudi, za cel svet, itd. Pred začetkom izvajanja tehnologije zato potihem, ali na glas afirmiramo 

svojo namero, naprimer: 'Delam za makro transformacijo negativnosti sveta in sebe ter za  harmonizacijo 

vsega, vseh in sebe.' 

Pred sabo kreiramo sfero premera 30 cm in na zunanji površini vizualiziramo skalarja 1888948, ter 741 v 

srebrnobeli svetlobi. 

Zamislimo si, da se svetloba številk širi do meja fizičnega Univerzuma in pričakamo odziv na našo namero 

makrodelovanja s tem, ko se prostor obarva vijolično. To predstavlja kozmično transformacijo vsega 

Univerzuma in nas samih. Temu sledi zamenjava vijolične svetlobe prostora s srebrnobelo Stvarnikovo 

svetlobo. Barve lahko doživimo spontano z opazovanjem, ali z namerno vizualizacijo, ali pa si jih samo 

predstavljamo. 

Opisana varianta artikulacije za makroreševanje naloge ima lahko analogijo v upravljanju preko hipofize, 

kadar širimo delovanje iz hipofize na celoten Univerzum. 
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3. Upravljanje z dvema sferama  

 

Cilj, ali predmet, oziroma objekt upravljanja lahko definiramo tudi s pomočjo druge sfere, ki jo vstavimo v 

prvo, to je upravljalno sfero. Ta je sedaj spet introvertna saj deluje na drugo sfero znotraj nje.  

Vsebina druge sfere je lahko karkoli in kdorkoli, pa tudi kadarkoli in kjerkoli. Bolje pa je, če je etiketa 

vsebine kratka in jasna, kar je ponovljivo in lahko držimo v zavesti.  

Negativne vsebine bomo ponazorili s temnimi barvami sfere, abstraktne, psihološke in druge nefizične 

vsebine, ter dogodke bomo ubesedili ter etiketirali.  

Informacija druge sfere mora biti v nekaterih primerih precizno detaljna in popolna. V drugih primerih pa je 

učinek boljši če je informacija podana globalno, univerzalno, splošno. 

Vsebino informacije lahko samo mentalno afirmiramo, lahko pa vizualiziramo besedilo znotraj ciljne sfere, 

ali sliko besedila. Najustvarjalnejši bodo vizualizirali svoj 'filmček'.   

Pripomočki v obliki skic, slik, videov so lahko koristni, lahko pa so tudi ovira k lastni kreativni vizualizaciji in 

koncentraciji. S prakso spoznamo in spremenimo svojo platformo. 

Vzemimo primer, da želimo optimizirati potek nekega početja, dogajanja, projekta, itd.  

Pred sabo vizualiziramo primerno veliko sfero in na notranjo površino 'zapišemo' število za optimizacijo  

213.  

Zraven te upravljalne sfere vizualiziramo drugo manjšo - ciljno sfero in jo vsebinsko  definiramo po zgornjih 

izhodiščih.  

Prestavimo ciljno sfero v notranjost upravljalne sfere in opazujemo potek transformacije vsebine ciljne 

sfere.  

Opazovanje transformacije je lahko pasivno in morda vidimo vijolično obarvanje ciljne sfere. Nekateri pa 

bodo morda zavrteli svoj 'filmček' z dogajanjem v slikah, zvoku in še čem. 

Tovrstna parametracija cilja upravljanja je morda primernejša tudi pri delu za drugega saj je medsebojna 

povezava z drugo osebo kontrolirano omejena z izbrano in definirano vsebino določenega problema, ali 

naloge, ki ju rešujemo.  Vedno pa imamo z uporabo Grabovojevih številčnih nizov zagotovljeno upravljanje 

po Normi in ne po čem drugem. 

 

4. Številčni niz je v notranjem prostoru sfere 

 

Ostajamo pri uporabi upravljalnih sfer, a tokrat postavimo upravljalni skalar v prostor znotraj sfere, le to pa 

lahko povečamo  pomanjšamo, razmnožimo in nanizamo, razporedimo, lahko tudi premikamo po 

določenem prostoru z večjo ali manjšo hitrostjo. S srebrnobelo svetlobo niza lahko izpolnimo celo sfero. 

Posebni primeri te variante uporabe sfere so vstavljanje v hipofizo, uporaba celice rešiteljice, razmnožitev 

https://yoda4newage.wixsite.com/4newage


4                                                  https://yoda4newage.wixsite.com/4newage 

sfer v oblak, v niz, vrtenje oblaka okoli njegove težiščnice, druge oblike gibanja sfere po izbranem prostoru 

in z izbrano hitrostjo.. 

Svetleč skalar v notranjosti upravljalne sfere sugerira izpolnitev tega prostora s srebrnobelo svetlobo 

uporabljenega številčnega niza. Lahko si to samo predstavljamo, ali pa tudi vizualiziramo. Sfera je 

pripravljena za uporabo.  

Poglejmo praktično uporabo na primeru zdravljenja najdaljšega živca - išijatikusa. Primer se lahko nanaša 

na zdravljenje zaostalih nevroloških motenj travmatiziranega živca po odpravi išijatične bolečine, ali pa na 

zdravljenje katerekoli druge nevropatije. 

Pred sabo vizualiziramo sfero premera 30 cm in v notranjosti postavimo izbran skalar, naprimer za 

mononevropatije (glej temo 'išijas'.). Svetloba, ki jo sevajo številke naj napolni celotno notranjost sfere. 

Sfero pomanjšamo na polovico in razmnožimo v verigo, oziroma niz sfer po trasi poteka živca. Kjer nimamo 

jasne predstave o poteku razmnožimo sfere v večji prostor domnevno možne lokacije živca. Sedaj lahko 

vidimo neprekinjen ovoj svetlobe vzdolž celega živca in tako živec zdravimo.  

Drug način uporabe sfere pa je naprimer ćiščenje negativnosti nekega prostora z hitro vrtečo sfero, ali 

oblakom sfer. Upravljalno sfero kreiramo enako kot prej le da vstavimo niz transformacije negativnosti v 

pozitivnost 1888948. Sfero razmnožimo v oblak ustrezne forme in velikosti in zavrtimo v smeri ure z veliko 

hitrostjo, da se vrši čiščenje prostora. Zamisel oblaka in vrtenja mora zagotavljati procesiranje celotnega 

zamišljenega volumna.   

 

5. Upravljanje z dvema sferama in sfero Norme 

 

Artikulaciji z dvema sferama iz točke 3. lahko v določenih primerih dodamo malo srebrnobelo svetlečo 

sferico, kot kalup, oziroma kanonsko stanje po Normi prvobitne Božanske matrice in jo vstavimo v ciljno 

sfero da se njena svetloba razširi po objektu upravljanja.   

Na mikroplanu si lahko zamislimo upravljanje za transformacijo simptomatskega fantoma osebe, oziroma 

za normiranje stanja zdravja in poćutja v podzavesti. V upravljalni sferi uporabimo naprimer skalar 

transformacije minus v plus 1888948 in skalar harmonizacije 741.  

Manjšo ciljno sfero definiramo kot vsebnik podzavestnih zapisov, ki povzročajo neko neželeno 

simptomatsko stanje brez organskih vzrokov - torej z psihosomatskim izvorom. Ciljno sfero vstavimo v 

upravljalno, v ciljno sfero pa še Norma sferico in opazujemo kako se temna ciljna sfera obarva z vijolično 

svetlobo in na koncu preide v srebrnobelo svetlobo Norma stanja. 

 

Za makro plan je ta artikulacija uporabljena na primeru upravljanja z kolektivno zavestjo. Podobno uporabi 

Norma sferice je naprimer tudi upravljanje s spajanjem božanskega in osebnega mišljenja. 
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6. Neposredno osvetljevanje cilja s številčnim nizom 

 

Nenazadnje je lahko med najučinkovitejšimi tudi neposredno osvetljevanje naprimer obravnavanega dela 

telesa s srebrnobelo svetlobo številk izbranega številčnega niza. Izvedemo zaporedoma vizualizacijo - 

emanacijo  posamezne številke niza eno za drugo od leve proti desni v srebrnobeli svetlobi vzdolž določene 

površine, ali prostora.  Možno je različno 3D oblikovanje in razporejanje številk. Razporedimo jih naprimer 

na površino, ali robove primernih geometrijskih teles: kocka, valj, piramida, krogla, itd. Učinki so močnejši 

ob dejanskem notranjem videnju svetlečih srebrnobelih številk. Svetlobo številk celega niza si lahko 

zamislimo in jo vidimo združeno v prostorski formi, ki jo oblikujemo in razporedimo na željeno telesno 

področje.  Emanacijo številčnega niza nekajkrat ponovimo z vmesnimi pavzami npr. 20 sekund. Tak cikel pa 

ponovimo po potrebi večkrat dnevno. V nekaterih primerih zaznamo učinke že po prvem osvetljevanju. 

Številke premikamo in razporejamo po zamišljenem prostoru poljubne primerne geometrijske oblike v 

smeri naše pisave. Kadar delamo na časovni osi je prihodnost desno, preteklost levo. Presledki v številčnem 

nizu predstavljajo časovni presledek, včasih označen s piko, ali več pikami. Na časovni osi bi torej presledek 

ponazorili z zatemnitvijo v trajanju s pikami / presledki označene pavze. 

Približno podobna artikulacija je v primeru, da vizualiziramo številke pred sabo z notranjim vidom, oziroma 

se samo mentalno koncentriramo nanje obenem, ko držimo v umu pozornost še na izbranem cilju - delu 

telesa, oziroma ga notranje 'opazujemo', ali 'vidimo'.  

 

7. Koncentracija na telesne dele za zdravljenje bolezni 

 

To je lahko učinkovit specifičen primer uporabe naše zavesti, kjer so upravljalne  informacije telesni deli na 

katere se je potrebno koncentrirati za zdravljenje posameznih bolezenskih stanj. Povezovalna tabela 

podatkov je v datoteki 'Koncentracija na številčne nize in dele telesa' - link spodaj. 

https://static.wixstatic.com/ugd/b8bd2d_664b0a28d95a420ebcb995df762de985.doc 

Te podatke pa prinaša v slovenščini tudi  knjiga 'Pot v večnost' avtorice Yelene Longinove. Pri razvoju 

koncentracije nam bo v pomoč Grabovojeva knjiga 'Metode koncentracije'. Določeno prednost nam 

prinaša naprimer vadba joge in sorodnih veščin. Koncentraciji na telesni del je morda teže dodati opis kot 

vizualizacijam številk. Recimo temu 'misliti na', ali zavestno biti povezan z deli(om) telesa. Koristno se je 

najprej relaksirati. Potem se v sproščenem stanju in položaju 'zberemo' na izbran telesni del za določen čas. 

Lahko dodamo 'videnje' in občutek, ampak na pravem mestu. Izurjeni se bodo koncentrirali kjerkoli in 

kadarkoli. Lahko nam je v pomoč povezano dihanje, še posebej v ritmu kraljevske pranayame. Za 'lociranje' 

telesnega dela v naši zavestni telesni pozornosti nam začetno lahko pomaga dihanje skozi ta del telesa. 

Koristno je vaditi fizično relaksacijo. Sposobnost telesne pozornosti in koncentracije pa nam bo potem 

podpirala tudi pravilno lociranje številčnih nizov na zdravljenih delih telesa.  Pri artikulaciji upravljalnih 

informacij z koncentracijo na definirane telesne dele to ne smemo zamenjevati z telesnimi deli, ki jih 

zdravimo. V ozadju teh koncentracij so specifične nevidne povezave mikro in makro kozmosa, ki so 

vključene v upravljanje z informacijami za zdravljenje določenih bolezni. 
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8. Artikulacija makrokozmične stvarnosti 

 

V predhodnih točkah so se artikulacije upravljalnih informacij nanašale pretežno na mikrokozmično 

stvarnost. Makrokozmos je bil samo mestoma posredno in pogojno impliciran.  Sedaj pa poglejmo še 

možnosti naše zaznave in izražave makrokozmične stvarnosti.  

Obstaja veliko možnih artikulacij makrokozmične stvarnosti od molitev do meditacij in uporabe raznih 

simbolov. Sem spadajo  tudi upravljanje z informacijami v načinu za makroreševanje nalog, kontakt s 

Stvarnikom, zahvala Stvarniku, itd.  Iz kabale je znana ponazoritev mikro in makro nivoja z drevesom 

življenja, sefiroti in stezami med njimi, kar domnevno ustreza Grabovojevemu kristalu večnosti.  Iz arzenala 

kabale  velja omeniti še merkabo.  

V naši simbolni predstavitvi makro obstoja se omejimo na tri svetlobne tokove, oziroma stebre preko 

katerih poteka pretok informacij med mikro in makro kozmosom. Vsi trije tokovi se stekajo v 

transcendentno Stvarnikovo polje  (slika iz danega primera prikazuje le dva stebra).  Primer možne tovrstne 

izražave povezav mikro - makro kozmosa je opisan v datoteki 'Glavne naloge Grabovojevega Učenja v 

načinu svetlobnih tokov in sfer', ki je prenosljiva z linkom  

https://static.wixstatic.com/ugd/b8bd2d_5a0db24f54fa46c6bc526c8ae144ec12.doc 

 

9. Posebne artikulacije za upravljanje specifičnih procesov 

 

Dr. Grigorij Grabovoj v svojem Učenju podaja ogromno možnosti upravljanja z informacijami. Mnoge imajo  

svoj specifičen nabor artikulacij, zato je take bolje obravnavati vsako posebej. Mednje bi uvrstil: 

strukturizacijo zavesti, obnovo parnih organov, zaščitni filter, vstajenje, vodoravno peščeno uro (dvojni 

vodoravni stožec), celico rešiteljico, Grabovojev kristal večnosti, upravljanje s časom, psihološko 

normiranje, kemične formule, pribor PRK-1U, kontrolo kvalitete upravljanja, kolektivno upravljanje, 

terminsko upravljanje, zdravljenje preko hipofize, itd.  Večina teh specifičnih upravljanj, oziroma tehnologij 

je zbranih in podanih z linki v kompilacijski datoteki 'METODE UPRAVLJANJA Z INFORMACIJAMI PO DR. 

GRIGORIJU GRABOVOJU'. Link zanjo je bil dan pri uvodu. Zbirka vsebuje tudi  link datoteke 'Kanonizacija 

zdravja z rešenimi primeri', kjer  je opis osnovnih pristopov zdravljenja in vključuje tudi zdravljenje preko 

hipofize. Naknadno bodo dodane v kompilacijo tudi prihodnje nove metode in načini. Še več in tudi 

zahtevnejših operacij podaja že omenjena knjiga Grabovojevega Učenja POT V VEČNOST, avtorice Yelene 

Longinove. Omenil bi naprimer proces strukturizacije hipofize, ki je zelo pomemben in specifičen organ 

povezave mikro in makro kozmosa. Za mnoge procese pa bi se lahko reklo, da so onstran opisljivih 

zavestnih izkušenj.  Pristop je lahko edinole intuitiven. To še posebej velja za področje upravljanja z  

vstajenjem. Link prenosljive datoteke 'Kanonizacija zdravja z rešenimi primeri' je spodaj. 

https://static.wixstatic.com/ugd/b8bd2d_71dd7c4f858e4d249d30bbd6d0339e84.doc 
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