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Grigorij Petrovics Grabovoj
Számsorok a szervezet
helyreállításához!
http://vegtelenforras.hu
Mottó: A világ örökkévaló! Ne függjünk a véletlenektől! Minden úgy jó, ahogy van!
Grigorij Petrovics Grabovoj 1963. november 14-én született Bogara-ban, egy
kazahsztáni faluban. Tanítása középpontjában az egyetemes, örök fejlődés szerepel.
A matematika, fizika, alkalmazott mechanika és az orvostudomány doktora és
akadémikus.
Munkája elsődlegesen a globális katasztrófák megelőzésére irányul.
Nevéhez olyan új tudati technológiák, alternatív gyógymódok fűződnek, amely
minden egyén tudatának a fejlesztéséhez járulnak hozzá.
Tisztalátása már kora gyermekkorában megnyilvánult, a csernobili katasztrófát is előre
jelezte.
Kivételes adottságokkal született, már kora kisgyermekkorában teljes pontossággal
előre megmondta az eseményeket, az egyetemi tanulmányai után a taskenti Állami
Repülőgép Társaságnál az elnöki és állami repülőgépeket ellenőrizte műszakilag,
állapotukat pusztán tisztánlátásával leírta, (ezt több mint 400 jegyzőkönyv őrzi).
Ezek után az Orosz Föderáció Űrrepülőgép Irányító Központja felkérte, hogy a MIR
űrállomáson felmerülő műszaki hibákat a Földről, tisztánlátásával megállapítsa.
Hangsúlyozom, jegyzőkönyvek sokasága őrzi azt, hogy mindig 100 %-os pontossággal
megállapította az űrsiklók, a repülőgépek és atomreaktorok műszaki hibáit.
Elméleti megalapozások Maximális eredményességgel elősegítette a legsúlyosabb,
halálos betegek gyógyulását. A Bioenergiainformáció és előrejelzés irányítás alapján a
legjobb gyógyító címet kapta. Életesemények irányítása, sejt-, és szervregenerációval
kapcsolatosan rengeteg könyvet írt ezen módszerekről, melynek egyik alapkövét
képezik a számsorok használata, illetve a geometriai formákkal végzett munka jelenti.
Munkájának a hatásfoka kimagaslóan magas. Információs szintről dolgozik. És erre
tanítja az embereket, könyveivel , előadásaival és rendszeres összpontosításokkal.
Mindenki megmentéséért, és az összehangolt harmonikus fejlődésért
dolgozik. Küldetése: a Föld megmentése.
Grabovoj szerint a betegség nem más, mint amikor a sejtek, és a szervezet működése
eltér a szabályostól. Minden sejtnek, minden szervi egységnek megvan a maga rezgése,
ritmusa, összhangja, sőt az egyes szervek közötti kapcsolatoknak is. Az összhangnak
minden esetben meg kell lennie, mert a betegség akkor kezdődik, ha valamelyik szerv,
vagy a szervek közti valamely kapcsolat eltér a szabályostól.
Mikor a szervezet visszanyeri a harmóniát, és újra szabályosan működik, csak akkor
lesz a gyógyítás is eredményes. Ebben segítenek az alábbi számsorok. Minden szám,
számsor mögött megfelelő belső szellemi, energetikai rezgésforma található. A helyesen
kiválasztott számsor visszaállítja a szervezet normális állapotát, harmonikus
működését. A betegséghez tartozó számsorra való összpontosításkor a szervezet
ráhangolódik a számok szabályos rezgésére, vagyis az egészséges állapotra.
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A számsorok használata:
• Koncentrálj a megfelelő számsorra, lásd ezüstfehér fényben világítani, és ezt a
fényes számsort gondolatban vetítsd, tedd a homlokod belső részébe, így elindul
a gyógyulási folyamat.
• Képzelj magad elé egy aranyszínű gömböt, majd azt a számsort, amit használni
szeretnél, helyezd bele a gömbbe. A számokat lásd fehér fényben világítani, majd
ezt a gömböt a számokkal együtt kicsinyítsd le, helyezd a gyógyítandó
testrészedre, vagy vidd be egyenesen a beteg szervbe.
• Bármikor, bárhol, koncentrálj a gyógyító számokra, majd magadban, vagy
hangosan többször mondd ki, vagy olvasd fel. Lehet egyenként, vagy
csoportosítva is mondani. Naponta minimum egyszer, de óránként 3-5 percig
még hatásosabb, de sürgős esetben negyedóránként is lehet!
• Írd fel egy papírra és hord magadnál, vagy a beteg testrésznél.
• Írd a testedre, ruhádra.
• Írd fel a tükörre, számítógépedre, asztalodra, falra, bárhova, és nézegesd
sokszor.
• Aludj a gyógyító számsoron.
• Másnak is segíthetsz vele, ha a beteg engedélyt adott rá. Gondolj a gyógyítandó
személyre, és a homlokára összpontosítva mondd el az őt gyógyító számsort.
• Állatokat is gyógyíthatsz vele.
• A gyógyító számokkal feltölthetsz tárgyakat is. Ha például egy házat szeretnél
eladni, keress harmonizáló számsorokat és a fenti mód valamelyikével, töltsd be
a házba a számsor rezgéseit. Például az arany gömbbe képzeled bele a 1888948
számot, ami az átváltozás negatívból pozitívvá rezgést jelenti, vagy a
1231115025 számot, ami a Teremtő jelenléte mindenben, és mindenki jóllétéért végzett munka rezgése, esetleg a védelem számát, a 71931-et, vagy a
minden sikerül, minden lehetséges 5197148 számsort. A számokat felírhatod a
falra, vagy lásd, ahogy a falakon vibrál fehér fényben, vagy vizualizáld az arany
gömböt, amint a számsorral a házban óriásira nő és betölti az egész helységet.
Bízz a kreativitásodban. Ha feltöltöd pozitív rezgéssel a helyet, azt a vevők is
érezni fogják, és vonzóbbnak érzik majd a házat. Egy próbát megér. Mindezt
megerősítheted azzal, hogy felmész thétába, vagy lemész alfába, és úgy képzeled
el a gömböt, vagy alkalmazod a homlok technikát.
Alkalmazhatod a Gyors EFT technikát is:
• Minden pozícióban mond ki hangosan a számokat és közben kopogtass. Először
a két szemöldök között, a szem mellett, a szem alatt, a kulcscsont és mellkas
területén,
• majd szorítsd meg a csuklódat és mondd ki, hogy béke. Ezzel zárod a kört.
Nekem szinte azonnal hatott, amire dolgoztam vele. Persze lehet véletlen
egybeesés is, de én hiszem, hogy használ. De ugye tudjátok, hogy a gyökér okot,
amiért lett a betegség, vagy a negatív állapot, azt mindig meg kell keresni, úgy
lesz igazán hatásos. A számok könnyítenek és talán jobban rálátsz a problémára
is.
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A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb szám:
• Makró megmentés az egész világra vonatkozik: 319817318
• A Föld gyógyítása: 888 918 491 648
• NORMA: 5713196194
• Átváltozás negatívból pozitívvá: 1888948 (labor eredményekhez is jó! célként
bármi írható a gömbbe is).
• Kapcsolat a Teremtővel: 12370744, Teremtőhöz fordulás: 11981
• Családi viszonyok helyreállítása: 285 555 901
• Minden betegségre jó: 148 9999
• Feltámadás, örök élet 214 5432,
• Örök fiatalság: 221 3445
• Bőr regenerálása: 519 606 901 319
• Teremtő jelenléte mindenben, és mindenki jól-létéért végzett munka: 1231115025
• Összehangolt kapcsolatok építése a család minden tagjával és barátokkal:
814418719
• Mindig elérheti másoknak vagy saját magának kitűzött célokat: 8947197848
• Múlt eseményeinek átírása: 781 901 9425 (azért, hogy a jövő norma legyen)
• Jövő eseményeinek átírása: 148 721 091 (tervezünk egy eseményt)
• Minden lehetséges! Nincs semmi, ami lehetetlen ebben a világban: 519 7148
• Kód ahhoz, hogy az idő ne az esemény tényezője legyen. Cserélje az eseményt és
az időt. Az esemény elsőrendű az idővel szemben 914 419 81
• Védelem mindenre: 71931 megvéd a negatívumoktól (pl: esemény, ember,
temetés, külső hatások, oltások, permetezés, tévé, laptop, káros sugárzások)
• Ideális jövő: 813791
• Balesetmentes közlekedés: 11179 (autóban is elhelyezhetjük)
• Tárgyak, műszaki dolgok megjavulása: 444
• Élő dolgok (ember) helyreállítása: 888
• Tehetség száma, a tehetség kifejlődik (pl: eladás az üzleti életben) 5984971841
• Bevétel (pénz) növelése, normalizálása 589317318614
• Motiváció, motivált legyek 498714
• Pénz száma! (először leírom és kimondom, hogy mekkora összegre van
szükségem és utána ezt a számot mondom ki!) 71427321893
• Mindig elérheti másoknak vagy saját magának kitűzött célokat 894 719 78 48
• Gyors segítség mindenre! (segít megvalósítani a dolgokat lehet a másik szám
mellé tenni, ha azonnali változás szükséges!) 938199
398 sok feladat egyszerre való megoldása. Öt méteres Szféra belső szegélyén jelenik
meg, kivilágítja, és nagy sebességgel forog, tömörít a konkrét megoldás céljából. (cél:
sok dolog zsugorodik, majd pont nagyságú lesz, és végül eltűnik, pl. elküldjük a messzi
távoli csillagok közé...)
intuíció fejlesztése 35986
tisztánlátás fejlesztése 881881881
emlékezet bővítése, tágítása (agyam szivacs, jó memóriám van) 5983240
nyugalom, belső egyensúly 1001105010
problémák és kérdések megoldása, eltávolítása (gépekre is) 25122004
megvilágosodás 50816121_0981
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telepatikus kapcsolat Grabovojjal 3582295: legalkalmasabb idő, hogy G.G-val
dolgozzon,minden nap 22 órától 23 óráig
barátság 8901_678_914_81
örök szerelem 888_912_818848
energia 818918888841498
tudat 548 917 818
memória, emlékezőtehetség 319_061_988_18
gondolkodás 8 9888 418 704 319
önmegvalósítás 319612719849
látás helyreállítása 1891014
Távollátás: 5189988
vitaminhiányt harmonizál 1234895
testsúly normalizálódik, fogyás. cél: ideális a testsúlyom (nem írok kg-mot) 4812412
egészség helyreállítása 514 8517
egészség rögzítése 719
pszichológia-energia 818918888841498
hajléktalanoknak, álláskeresőknek való kód 975198931
munkanélküliség 318514517618 (munka bevonzására)
konfliktus 589617 498 71
félelem 489_712_819_48
bűntudat 3175196148569419
depresszió 519514_319891
kétség 819_498_21931419 814
hazugság 319_814_71978
irigység 489714318_591
Vállalkozás irányítása kódok segítségével:
123 111 5025 A Teremtő jelenléte mindenben - mindenki jól-létéért végzett munka
519 498 719 41 Üzleti technológiák fejlesztése a gyártásban és kereskedelemben a
gyógyító örök fejlődés elvei alapján.
41981871991448: Jó hírnév a közvéleményben az örök élet és fejlődés irányában végzett
munka
28914801890498 A múltban megtörtént üzlettel kapcsolatos események javítása… majd
koncentráljon a 91431289 számra – a kijavított múltbeli esemény jelenben és jövőben
814 418 81 Tudni kell, hogyan kell felhasználni az időt
414 81 88 Az idő átváltozása pénzé
419 819 719 81 Kisvállalkozás fejlesztése közép- és nagyvállalkozássá az örök élet és
fejlődés módszerének alkalmazásával
719 419 811 Üzletfejlesztés más országokban
819 419 714 Kisvállalkozások függetlensége
914 819 87 Gyors segítségnyújtás embereknek a Tudat Új Technológiáinak
elsajátításához saját üzleti tevékenysége által
518 491 617 Független pénzügyi forrás az örök fejlesztés technológiájához
419 875 Szervezett ember, aki foglalkozik az örök fejlesztés technológiáival
419 818 719 849 Az előrelátó irányítás képességének fejlesztése személyes
önszerveződésben
514 918 919 Az örök üzleti tevékenység irányításához szükséges ismeretek és szokások
elsajátítása
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419 814 Saját munkája optimalizálása – mire kell figyelni, és mire nem!
47971681941 Eladások növelése, kereslet növelése = keressék az árumat,
szolgáltatásomat
212309909 Üzleti stabilitás
pénzforgás 318612518714: „munkámért megkapom azt, amit megérdemlek. meg tudok
élni alkotó tevékenységemből.”
profit 61931851971
önmegvalósító személyiség 191_317_481901
emberi erőforrások 61481721954
pénzügyi erőforrások 71964851978
reklám 518617319478
szerződés 519 716 718 498514
bevétel 589317318614
fizetés 914 489198 71
gazdasági társaság, vállalat 219948938471
megmentés számsora :14111963
hiány, kár 714 482519 648
üzleti konkurencia 558477_018_917
üzlet 194 198 514 716
könyvelés 716518319478
gazdasági társaság, vállalat 219948938471
időből pénz: 4148188
nyugdíj 219471
Grabovoj 5 üzleti számsor lótuszvirágos képen:
714 273 21893 Pénz
619 318 51971 Profit
194 198 514 716 Üzlet
519 7148 Minden lehetséges
123 111 5025 A Teremtő jelenléte mindenben, mindenki jól-létéért végzett munka
• KÉRDÉSEK ÉS PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA: Számsor – 25122004
Ez segíteni fogja, hogy meghozzon bármilyen döntést, és nekilásson a feladat
megoldásának.
Lila színű szférát képzeljen, és vezesse belé az „örökkévalóság - végtelenség“ virágot
aranyszínben; A „MEGOLDÁS“ számsor: 25122004.
Vezesse be a szférát a szívbe.
Határozza meg a célt: a döntés (kigyógyulás) erős, összhangban van a Teremtő
törvényeivel és Természet minden valóságában. Ható idő: 24 óra és Örökkévalóság.
Ezzel a kompozícióval a Világért, Földért jó dolgozni.
• VÁLASZ A KÉRDÉSRE • Örök fejlődés információjának forrása: 417584217888
Ez minden információ forrása, ez az örök fejlődési szint. Ebből a sorbor Önre ezüst fény
fog leereszkedni, és kérdésére vonatkozó gondolatot fog kapni.
• PÉNZÜGYEK SZABVÁNYOZÁSA : 71427321893
Koncentrálás közben, a számsorral vegye magát körül, helyezze a pénztárcába, képzelje
el az irodában, lakásban, tegye be a dokumentumokba, útlevélbe.
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 LÁTÁS HELYREÁLLÍTÁSA:
Első változat: Vigye be a szférába az irányító számsort: 1891014. Préselje a szférát
teniszlabda nagyságúra, és vezesse be a fejbe. Vegye le a szemüvegét, és képzelje el,
ahogyan az ezüstös-fehér fény világit a szférából; ez olyan, mint egy vetítő, ami világit
szemeiből.
Második változat: A szem betegségétől függetlenül, vezesse be a sejt- megmentőt a
szemgolyóba, és sokszorosítsa azt, az óramutató irányában. A beteg sejtek kiszűrődnek,
vagy visszatérnek normál helyzetbe.
• KÖZLEKEDÉSI BALESETEK MEGAKADÁLYOZÁSA: 11179
Mielőtt útra indul mondja ki ezt a számsort gondolatban.
Felragaszthatja az autóra, és gondolatban elképzelheti a helyet, ahol fel van ragasztva.
Amikor az egyesekre figyel, azok átmennek gyors jelzések szerkezetébe, és egy
egyesként mutatkoznak, de amely a többi három számjegy fölött van.
Úgy néz ki, mintha négy egyes lenne, de háromnak írjuk.
Vizualizálja az eredményt: nagy gyorsasággal a feladat megoldódik.
• IRÁNYÍTÁS VILÁG SZABADSÁGA ÉRDEKÉBEN • SZABADSÁG SZÁMA:
9189481
Képzeljünk el szabad világot. Minden ország közi határ eltűnt, mindenki szabadon
mozog, nincs szükség vízumokra, útlevelekre.
• SEJT ALKOTÁSA – MEGMENTŐ: 14111963:
Képzeljen el maga körül egy kb. 30 cm átmérőjű lila szférát. Ezek a tudat- területek.
Közelebb – közelebbi tudat - terek • Távolabb – távolabbi tudat - terek. Még távolabb legtávolabbi tudat - terek (pl. Sarkcsillag mellett). • A legtávolabbi terek egyike
elkezdett ragyogni, mint egy kis szikra. Nevezze el sejt - Megmentőnek, közelítse maga
felé, és kezdjen el vele dolgozni.
Töltse ki a sejtet lila színnel.
Vigye bele a sejtbe a Megmentő és az Összhang számsorát 14111963.
Vezesse be az örökkévalóság szimbólumát, a 8-ast, és a végtelenség szimbólumát, a ∞.
SEJT ALKOTÁSA – MEGMENTŐ 14111963
Amennyiben egy adott betegségről van szó, vezesse be a sejt - Megmentőbe ennek a
betegségnek számsorát. Erősen világítsa meg lila fénnyel. A Sejt most készen áll a
munkára.
Vezesse be ezt a sejtet a megbetegedett szervbe a helyreállítás céljából, és vezesse a
szervén az óra mutatóinak mozgásával azonos irányában.
Nézze, ahogyan az élő sejt- Megmentő elkezd szaporodni, ahogy felújítja a szervet
(képzelje el, hogy a szerv elkezdett lila színnel ragyogni). Ez egészséges szerv a
NORMA. Képzeljen el semleges színű szervet (az anatómiai atlasz szerint).
Az információs téren mindent megcsinálhat – alkothat, életre tud kelteni; továbbá ez az
információ eléri a fizikai szintet.
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Grabovoj számsorok: „Boldogság,- „Napraforgós”,- „Fent és lent”,- mandalákon”:

519 7148 Minden lehetséges
894 719 7848 Célok elérése
714 273 21893 Pénz
148 9999 Egészség
813 791 Ideális jövő
214 5432 Feltámadás, örök élet
888 912 818 848 Örök szerelem
221 3445 Örök fiatalság
938 199 Azonnali változás
814 418 719 Kapcsolatok összehangolása, csapatmunka
881 881 881 Tisztánlátás fejlesztése
123 111 5025 A Teremtő jelenléte mindenben, mindenki jól-létéért
végzett munka
Betegségekre néhány számsor:
A tisztánlátó Gregory Grabovoi kb. ezer számsort írt le, melyeket sikeresen rendelt
különböző betegségekhez.
• 1823451 endocrin rendszer: hipotalamus, agyalapi mirigy, pajzsmirigy,
mellékpajzsmirigy, mellékvese, hasnyálmirigy, petefészek, méh, herék,
tobozmirigy. Cél: az endocrin rendszerem összes szerve tökéletesen működik.
• Alkoholizmus: 48543292
• Alvászavar: 514248538
• Agydaganat: 5451214
• Aranyér: 58143219
• Daganatok: 4541548
• Ekcéma: 548132151
• Elhízás: 4812412
• Emésztési zavar: 1112223
• Emlőbántalom: 84854321
• Emlőmirigy-daganat: 4854312
• Epehólyag-gyulladás (heveny): 4154382
• Epekő: 0148012
• Epilepszia: 484855
• Fejfájás: 4818543
• Fogfájás, heveny: 5182544
• Fogbél-gyulladás: 1468550
• Fogérzékenység: 484312
• Fogszuvasodás: 5148584
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Influenza: 4814212
Frigiditás: 5148222
Hasmenés: 5843218
Hólyaggyulladás: 48543211
Hörghurut: 4812567
Hüvelyfolyás: 5481489
Hüvelygyulladás: 5148533
Impotencia: 8851464
Ízületi gyulladás: 8914201
Klimax: 4851548
Kopaszság, kopaszodás: 5484121
Meddőség: 9918755
Méh-mióma: 51843216
Migrén: 4831421
Nikotinfüggőség ellen: 1414551
Pattanás: 514832185
Petefészek ciszta: 5148538
Petefészek-gyulladás: 5143548
Pikkelysömör: 999899181
Székrekedés: 5484548
Szemölcs: 5148521
Szívmegállás: 8915678
Torokfájás: 1 999 999
Tüdőgyulladás: 4814489
VITAMIN elégtelenség - 1234895
A vitamin: 4154812,
B1 vitamin: 1234578,
B2 vitamin: 1485421,
B3 vitamin: 1842157,
B6 vitamin: 9785621,
B12 hiány: 5481254
C vitamin: 4141255
D vitamin: 5421432,
K vitamin: 4845414.

Betegség - számsorok részletesebben:
ismeretlen betegségek és állapotok: 1884321
aranyér :58143219,
árpa: 514854249,
ájulás: 4854548,
nőgyógyászati betegségek: 1489145,
fertőző betegségek: 5421427,
mérgezés: 4185412,
vese húgyúti betegségek: 8941254,
légzőszervi betegség: 5823214,
kritikus állapotok: 1258912,
orrsövény-ferdülés: 148543285,

9. oldal
kritikus állapot - 1258912
izületek korlátozott mozgékonysága: 8144855,
vastagbélgyulladás: 48143211,
sérv:95184321,
fej: 1819999 (pl: pattanás)
nyak: 18548321
jobb kéz és kar: 1854322
bal kéz és kar: 4851348
törzs: 5185213
jobb láb (teljes): 4812531
bal láb (teljes): 485148291
benőtt köröm: 4548547,
sebek:5148912,
felfekvés: 6743514,
fekély: 514852154
égési sérülésre: 8191111
epekő :0148012,
emlőmirigy gyulladás:8152142,
bél és gyomorfekélyre: 9148532,
szemölcs: 5148521,
rüh viszketegség: 8132548,
ekcéma: 548132151.
légzési elégtelenség - 1257814
szív- és érrendszeri elégtelenség - 1895678
szívmegállás - 8915678
Traumás sokk, sokk - 1895132
Szívmegállás (klinikai halál)14854232190
Hasmenés funkcionális - 81234574
Sárgaság - 5432148
Epekövesség - 0148012
Kólika bélrendszeri - 8123457
Vastagbélgyulladás krónikus - 5481238
Asztma - 8943548
Bronchitis éles - 4812567
Hörghurut, krónikus - 4218910
Infarktus tüdő - 89143211
Candida okozta tüdőgyulladás - 4891444
Mellhártyagyulladás - 4854444
Tüdőgyulladás - 4814489
Szilikózis - 4818912
Tüdőtágulat tüdő - 54321892
Emésztés - 5321482
Gyomorhurut éles - 4567891
Gyomorhurut krónikus - 5489120
Gyomor- és bélhurut - 5485674
magas vérnyomás esetén használandó 45143211
pszichés zavar esetén használandó 8885512
Gyermekbetegségek - 18543218

10. oldal
Betegség esetén gyógyító számsorok „Egészség” mandalán

11981 Teremtőhöz fordulás
8915678 feltámadás, halhatatlanság, gyógyító (a kiejtés ezen szavaktól szétesnek a rákos
sejtek!)
1 888 948 átváltozás negatívból pozitívba
148 9999 örök fiatalság, örök egészség, (gyógyító, gyorsító szám is)
938199 gyorsító szám: azonnali változás
719 egészség rögzítése, (cél: mire szól? - bármeddig maradhat rajtunk)
8888488888 egészség visszaállítása (tudom, hogy milyen voltam egészségesen!)
5148517 egészség helyreállítása. helyre állt az egészségem!
2145432 feltámadás, örök élet
221 3445 örök fiatalság
398 sok probléma megoldása egyszerre
5197148 Minden lehetséges!
daganatos betegségek - 8214351
fájdalmak esetén használatos akkord: 898041 1489999 48904c20 h32 o5
Rosszindulatú daganat - 1235689
Vékonybélben - 5485143
Mellékvese daganat 5678123
A limfómák: bőr - 5891243
Melanoma - 5674321
Daganatok - 4541548
Daganatok: csontok - 1234589
Daganatok anyaméhben - 9817453
Daganatok az agy (fej és gerinc) - 5431547
Daganatok a mellékvesében - 5678123
Daganatok: orrban és a kiegészítő üregek - 8514256
Daganatok: mellékpajzsmirigy - 1548910
Daganatok: nagy nyombél papilla - 8912345
Rák: hüvely és a külső nemi szervek - 12589121
Rák a gyomorban - 8912534
Rák epehólyagban - 8912453

11. oldal
Rák: máj-epe csatornák - 5789154
Bőrrák - 8148957
Emlőrák - 5432189
Hólyag - 89123459
Májrák - 5891248
Nyelőcsőrák: 8912567
Hasnyálmirigyrák - 8125891
Rák :szexuális - 8514921
Rák: vese - 56789108
Húgyvezeték-rák - 5891856
Prosztatarák: - 4321890
Tüdőrák - 4541589
Rák: nyálmirigyek - 9854321
heredaganat rosszindulatú 5814321
hímvesszőrák 8514921
húgycsőrák 5891856
húgyhólyagrák 89123459
hüvelyrák és külső nemi szervi rák 12589121
Rhabdomyosarcoma gyermekeknél - 5671254
Rák: vastagbél (RIM és egyenes) - 5821435
Rák: a pajzsmirigy - 5814542
Rák: petefészek - 4851923
Lágy szöveti szarkómák - 54321891Sarkoma a Kaposi:- 8214382
Szepszis (éles) - 8914321
Szepszis (krónikus) - 8145421
szindróma disszeminált intravascularis coagulatio vér - 5148142
[DVS] - szindróma - 8123454
Betegség: a szervek vérkeringése - 1289435
Aorta-aneurysma - 48543218
Szívritmus-zavar - 8543210
Artériás járhatatlanság - 81543213
Érelmeszesedés - 54321898
Blokádokat a szív - 9874321
Visszér bővítése: vénák - 4831388
Vegetatív-és érrendszeri dystonia (neurocirculatory dystonia) - 8432910
Hipertóniás válságok - 5679102
Hipertóniás betegség - 8145432
Miokardiális infarktus - 8914325
Ischaemiás (koszorúér) betegség: szív - 1454210
Szívizombetegségek - 8432142
Elégtelensége vérkeringést - 85432102
Neurocirculatory izomtónus ([NTSD]) - 5432150
Ödéma: tüdő - 54321112
Pericarditis - 9996127
Hibák szív: veleszületett - 9995437
Hibák szív: megszerzett - 8124569
Csökkentő gyomor - 8123457
Hasnyálmirigy-gyulladás, krónikus - 5891432

12. oldal
Májelégtelenségben szindróma - 8143214
Ételallergia - 2841482
A hasmenés funkcionális - 81234574
Sárgaság - 5432148
Epekövesség - 0148012
Kólika bélrendszeri - 8123457
Vastagbélgyulladás krónikus - 5481238
A skorbut - 5432190
Reuma - 5481543
Szív asztmát - 8543214
Szívelégtelenség - 8542106
Érrendszeri elégtelenség - 8668888
Érrendszeri válságok - 8543218
Stenocardia (angina pectoris) - 8145999
Thrombophlebitis - 1454580
Szív-belhártya-gyulladás - 8545421
Reumatikus betegségek - 8148888
Betegségek: ízületek - 5421891
Köszvény - 8543215
Reumatikus betegségek perivaszkuiáris lágyrészek - 1489123
Reuter-szindróma ([uretrookulosinovialnyy]-szindróma) - 4848111
Spondylitis [ankiloziruyushchiy] (Bekhterev betegség) - 4891201
Diffúz betegségek kötőszövet - 5485812
A Sjögren ([Segrena]) szindróma - 4891456
Betegség szervek légzés - 5823214
Hepatit éles - 58432141
Hepatites krónikus - 5123891
Hepatosis krónikus zsírsav - 5143214
Epehólyag-gyulladás: éles - 4154382
Epehólyag-gyulladás:krónikus - 5481245
Májzsugorodás - 4812345
Bélhurut éles - 54321481
Bélhurut krónikus - 5432140
Nyelőcsőfekély[pepticheskaya] - 8432182
Vékonybélfekély egyszerű - 48481452
Gyomorfekély tünetes - 9671428
Gyomorfekély patkóbélben - 8125432
Vese és húgy-utak megbetegedései - 8941254
Amyloidosis - 4512345
Anomáliái húgyúti rendszer - 1234571
Vesemedence-gyulladás - 58143213
Vesegörcs - 4321054
Vesekő - 5432143
Vese-hiány - 4321843
Tuberkulózis vese - 5814543
Vérszegénység posthemorrhagic éles - 9481232
Vérszegénység alatt ólommérgezés - 1237819
Diffúz toxikus golyva (betegség [Greyvsa] - ez Basedow-) - 5143218

13. oldal
Golyva endemikus - 5432178
Mellékvese-elégtelenség - 4812314
Elhízás - 4812412
Sugárbetegség akut - 481543294
Krónikus sugárbetegség - 4812453
Thyroiditis - 4811111
pheochromocytoma - 4818145
foglalkozási betegségek - 4185481
azonnali mérgezések - 4185412
Akut mérgezések:(orális mérgezések) - 5142154
Akut mérgezések kígyók és mérges ízeltlábúak - 4812521
Kígyóharapás - 4114111
Skorpiók - 4188888
Darazsak és a méhek - 9189189
Macska karmolás- 48145421
FERTŐZŐ BETEGSÉGEK - 5421427
Veszettség - 4812543
Virus hepatitis A, szintén (Botkin-kór) - 5412514
Vérzéses láz - 5124567
Herpeszes fertőzés - 2312489
Vérhas - 4812148
A diftéria - 5556679
[Iersinioz] - 5123851
[Szamárköhögés - 4812548
Kanyaró - 4214825
Rózsahimlő - 4218547
Malária - 5189999
Himlő szél - 48154215
A himlő természetes - 4848148
Akut légzőszervi betegségek - 48145488
Fültőmirigy-járvány sújtotta (sertés) - 3218421
Tetvesség - 48148121
Ételmérgezések bakteriális toxinok - 5184231
Skarlát - 5142485
Tetanusz - 5671454
Szindróma szerzett immunhiányos (AIDS) - 5148555
Nyúlpestis - 4819489
Kolera - 4891491
Kullancs-encephalitis - 7891010
Száj- és körömfájás - 9912399
Hypo-polyvitaminoses, [poliavitaminozy] - 4815432
Allergiás rhinitis és arcüreggyulladás - 5814325
Allergiás gégegyulladás - 58143214
Allergiás légcsőhurut - 514854218
Allergiás bronchitis - 5481432
Vashiányos anaemiák - 1458421
Magas vérnyomás a portál - 45143211
Sárgaság az újszülöttek - 4815457

14. oldal
Vesegyulladás örökletes - 5854312
Tüdőgyulladás újszülöttek - 5151421
Tüdőgyulladás, krónikus - 51421543
Sokízületi gyulladás krónikus nem specifikus - 8914201
Görcsök - 51245424
Tuberkulózis - 5148214
Sebészeti betegségek a gyermekkorban - 5182314
Vakbélgyulladás - 9999911
Vérzések a gyomor-bélrendszeri - 5121432
Szülészeti, női bajok - 1489145
A terhesség méhben- 1899911
A terhesség méhen kívüli - 4812311
Terhesség és fajtája, meghatározása az időszakban - 1888711
Betegség az emlőmirigyek - 48123147
Vérzések (szülészeti) - 4814821
Rengeteg víz - 5123481
Női betegségek - 1854312
Menstruáció kimaradása - 514354832
Gonorrhoea nők - 5148314I
Ciszta a petefészekben - 5148538
Cystoma petefészek - 58432143
Myoma az anyaméhben - 51843216
A polipok a test és a nyak anyaméhben - 518999973
idegrendszeri betegségek - 148.543.293
Fejfájás - 4818543
Vertigo - 514854217
Gyermek agyi bénulása - 4818521
Stroke of agyi - 4818542
Stroke gerinc - 8888881
Agyhártyagyulladás - 51485431
Neuropathia arcideg- - 518999955
Ájulás (syncope) - 4854548
Parkinsonism - 5481421
A sclerosis multiplex - 51843218
Alkoholizmus - 148543292
Mániás-depressziós pszichózis - 514218857
Zavaró Államok - 8142543
Szenvedélybetegségek (toxicomania) - 5333353
Neurózisok - 48154211
Eszméletvesztés - 4518533
[Presenialnye] ([predstarcheskie], öregkori) pszichózisok - 18543219
Szenilis pszichózisok - 481854383
Skizofrénia - 1858541
5szexuális zavarok - 1456891
Hiperszexualitásról - 5414855
Impotencia - 8851464
bőr és nemi betegségek - 18584321
Alopecia (kopaszság, kopaszodás) - 5484121

15. oldal
Gonorrhoea (férfi) - 2225488
Candidiasis - 9876591
Bőr viszket - 1249812
A lepra - 148543294
Daganatok a bőr - 1458914
Viszketés - 5189123
Szifilisz - 1484999
Mitesszerek megszokott - 514832185
Fekély puha - 4815451
Ekcéma - 548132151
vakbélgyulladás - 54321484
ficamok - 5123145
aranyér - 58143219[
Cron betegség- 94854321
nyirokcsomó-gyulladás - 4542143
felfekvés - 6743514
prosztatagyulladás - 148543281
húgycsőgyulladás - 1387549
feszültség - 5148517
balesetből eredő amputáció - 5451891
traumás sokk - 1454814
orrpolip - 5189514
gégegyulladás - 4548511
homloküreg - 5148322
nátha (rhinitis) - 5189912
középfülgyulladás - 55184321
vérmérgezés otogenic - 5900001
orrmelléküreg-gyulladás - 1800124
látás helyreállítása 1891014
szürke-hályog - 5189142
szaruhártya-gyulladás - 518432114
kötőhártya-gyulladás - 5184314
kancsal - 518543254
ideggyulladások szemideg - 5451589
csökkentő felső szemhéj (ptosis) - 18543121
sérülések a szemgolyó - 518432118
árpa - 514854249
fogfájás - 5182544
fogkő - 514852182
fogszuvasodás - 5148584
ciszták maxillary - 514218877
cukorbetegség - 8819977
4851421 1823451 10 -17 hasnyálmirigy, 111223 emésztést normalizálja
idegrendszer148543293
ízületi betegségek 5421891
Hasmenés- 5843218
Hólyaghurut - 48543211
Epilepszia - 148485

16. oldal
Írja le tehát a számsorokat és ragassza őket a
számítógépére, íróasztalára, ügyirataira,
határidőnaplójára, helyezze őket a pénztárcájába, és
gyakorolja az egyszerű technológiákat, valamint Dr.
Grabavoj “Összpontosítás módszereit”:
http://szabadonebredok.info/grigorij-grabovojosszpontositas-modszerei/

http://hu.scribd.com/doc/210470493/Petra-Neumayer-Tom-Peter-RietdorfTitokzatos-orosz-gyogymodok (50 oldal)
http://huntv.info/tv/a-fiatalitas-orosz-modszere/#.VJGHl07Mgb0.facebook (55 perces
videó)
https://www.facebook.com/pages/V%C3%A9gtelen-Forr%C3%A1s/587358404688058
AZ, AMIT AZ EMBER GONDOL, AZ, AMIT BESZÉL ÉS AZ, AMIT CSINÁL, A
TERMÉSZETÉT ILLETŐEN ÖRÖKKÉVALÓ!
A TUDAT megváltoztatásával, fejlesztésével az EMBER kezébe veheti a saját
SORSÁT!
Nagyon fontos a célunk írásban való rögzítése - mintha táviratot írnánk Istennek!
A SZERETET MINDIG LÉTEZETT ÉS LÉTEZNI FOG! Ha megértjük, hogy így
cselekedjünk, beindul az ÖNGYÓGYÍTÁS! A legfontosabb, hogy mindenki
ÖNMAGÁT szeresse elsősorban!
Különös rezgése van ennek a 3 szónak:
ÖRÖKKÉVALÓSÁG,
FELTÁMADÁS,
HALHATATLANSÁG,
valamint a BOLDOGSÁG és a SZERETLEK! szónak is!
Összeállította: K. É. Győr, 2015. 03. 01.

