
 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

1 

1 

  



Sumário 
Prefácio ................................................................................................................................................... 8 
Introdução ................................................................................................................................................ 9 
Estrutura do Ser........................................................................................................................................ 9 

Alma ...................................................................................................................................................................9 

Espírito ...............................................................................................................................................................9 

Consciência ...................................................................................................................................................... 10 

Método .................................................................................................................................................. 10 
Elementos importantes ........................................................................................................................... 10 
Elementos do Processo .......................................................................................................................... 12 

Meta / Objetivo ................................................................................................................................................ 12 

Limpeza Inicial ................................................................................................................................................ 12 

Nadeschda & Wadim Koroljow ...................................................................................................................... 12 

Macro Comando .............................................................................................................................................. 12 

Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador .................................................................................. 12 

Mudança para o Macro Nível .......................................................................................................................... 12 

Limpeza em relação à meta ............................................................................................................................. 13 

Ferramenta a ser trabalhada ........................................................................................................................ 13 

Iluminação final ............................................................................................................................................... 13 

Datar, colocar hora e enviar para o infinito ∞ ................................................................................................. 13 

Forma abreviada do Processo ................................................................................................................ 14 
1. Macro Comando .................................................................................................................................. 14 

2. Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador ...................................................................... 14 

3. Mudança para o Macro Nível .............................................................................................................. 14 

4. Limpeza em relação à sua meta ........................................................................................................... 14 

5. Ferramenta a ser trabalhada ................................................................................................................. 14 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito ..................................................................... 14 

Iluminar> datar > hora > ∞ .............................................................................................................................. 14 

Repetição das aplicações........................................................................................................................ 14 
Trabalhar com outras pessoas ................................................................................................................ 14 

A ESFERA DA ALMA .............................................................................................................................. 15 

Outros elementos da Esfera da Alma .............................................................................................................. 16 

Espaço Plasmático / Plasmoides: ..................................................................................................................... 16 

Ponto de Regeneração / Reconstrução ............................................................................................................. 16 

Ponto de Percepção .......................................................................................................................................... 16 

Células (9 primeiras) ....................................................................................................................................... 17 

Monitores ......................................................................................................................................................... 17 

Flor da Alma .................................................................................................................................................... 17 

Cristal da Alma ................................................................................................................................................ 18 

Arcady Petrov, Nadeschda e Wadim Koroljow ............................................................................................... 18 

Livro da Vida ................................................................................................................................................... 18 

Biblioteca ......................................................................................................................................................... 18 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

3 

3 

Anéis da Alma ................................................................................................................................................. 19 

Ferramentas ............................................................................................................................................ 20 
Área de Informação Criativa ........................................................................................................................... 20 

Elementos do Processo .................................................................................................................................... 21 

1. Macro Comando .................................................................................................................................. 21 

2. Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador ...................................................................... 21 

3. Mudança para o Macro Nível .............................................................................................................. 21 

4. Limpeza em relação à sua meta ........................................................................................................... 21 

Forma abreviada da limpeza ............................................................................................................................ 22 

5. Ferramenta a ser trabalhada - Área da Informação Criativa ................................................................ 22 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito ..................................................................... 23 

Elementos do Processo: ....................................................................................................................... 23 
1. Macro Comando .................................................................................................................................. 23 

2. Entrar ma Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador ..................................................................... 23 

3. Mudança para o Macro Nível .............................................................................................................. 23 

4. Limpeza em relação à sua meta ........................................................................................................... 24 

5a. Programa de padronização ......................................................................................................................... 24 

5b. Programa de regeneração (imaginar o lugar onde o órgão foi extraído) ................................................... 24 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito ............................................................................. 24 

Esfera de Matéria Viva .......................................................................................................................... 24 
Grigori Grabovoi .................................................................................................................................... 24 
Regeneração de um órgão enfermo ........................................................................................................ 25 
Construção de um novo órgão: .............................................................................................................. 25 
Escudo da Vida ...................................................................................................................................... 25 

Nadeschda e Wadim Koroljow ........................................................................................................................ 25 

Cura "espiritual" de doenças infantis ..................................................................................................... 25 
Fluxo de Luz do Criador ........................................................................................................................ 26 
Grigori Grabovoi .................................................................................................................................... 26 
Oligoterapia............................................................................................................................................ 26 
Grigori Grabovoi .................................................................................................................................... 26 
Extrusor .................................................................................................................................................. 27 

Nadeschda e Wadim Koroljow ........................................................................................................................ 27 

Elementos do Processo: ......................................................................................................................... 27 
1. Macro Comando .................................................................................................................................. 27 

2. Entrar no Espaço da Alma / Conectar-se com o Criador ............................................................................. 27 

3. Mudança para o Macro Nível ...................................................................................................................... 27 

4. Limpeza em relação à sua meta ................................................................................................................... 27 

5. Como e onde usar o Extrusor ...................................................................................................................... 27 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito ............................................................................. 28 

O CUBO CONE CUBO (CCC) .......................................................................................................... 30 
Grigori Grabovoi ................................................................................................................................. 30 

Purificação da água:......................................................................................................................................... 30 

Restauração dos níveis das taxas do sangue e da linfa .................................................................................... 30 

Regeneração de alimentos ............................................................................................................................... 31 

Auto Responsabilidade .................................................................................................................................... 31 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

4 

4 

Quadrado Iluminado ........................................................................................................................... 31 
Grigori Grabovoi ................................................................................................................................. 31 

Exemplos: ........................................................................................................................................................ 31 

Cubo do Tempo...................................................................................................................................... 32 
Resolução de problemas ...................................................................................................................... 32 
Polo de Controle .................................................................................................................................... 33 
Produção de Ozônio (O3) .................................................................................................................... 33 

Ozônio ............................................................................................................................................................. 33 

Reparos dos pontos de perfuração ..................................................................................................... 34 
Eliminar a estrutura informativa ............................................................................................................ 34 
Eliminar a célula guia ............................................................................................................................ 34 

Introduzir célula nova ...................................................................................................................................... 35 

Coluna Vertebral .................................................................................................................................... 35 
Pegar energias e responsabilidades dos outros ................................................................................................ 36 

Ocupação com temas negativos ....................................................................................................................... 36 

Reconstituição da coluna vertebral .................................................................................................................. 36 

Quatro esferas .................................................................................................................................................. 38 

Hérnia de disco ................................................................................................................................................ 39 

Dores com causas desconhecidas .................................................................................................................... 39 

Desintoxicação dos ossos ................................................................................................................................ 39 

Restauração da Coluna Vertebral - outra variação .......................................................................................... 39 

Criação de Células de Salvação ............................................................................................................. 40 
Primeira Variação (fig. 1): ..................................................................................................................... 41 
Segunda Variação (fig. 2): ..................................................................................................................... 42 
Resolução de situações .......................................................................................................................... 42 
Normalização do Peso Corporal ............................................................................................................ 43 
Proteção.................................................................................................................................................. 43 
Regeneração dos Dentes ...................................................................................................................... 44 

Regeneração de Dentes .................................................................................................................................... 45 

Nadeschda e Wadim Koroljow ........................................................................................................................ 45 

Tratamento de Cárie ........................................................................................................................................ 46 

Tratamento de Periodontose ............................................................................................................................ 46 

Variações ......................................................................................................................................................... 46 

Regeneração de órgãos e tecidos ........................................................................................................... 46 
Métodos Diversos ........................................................................................................................................... 48 

Célula de Deus ....................................................................................................................................... 48 
Rejuvenescimento .................................................................................................................................. 48 

Elementos do Processo .................................................................................................................................... 49 

Trabalhar com os números ..................................................................................................................... 50 
Concentração em um número .......................................................................................................................... 51 

Uso das Sequências ......................................................................................................................................... 52 

Reconstituição do Organismo Humano ................................................................................................. 54 
Grigori Grabovoi .................................................................................................................................... 54 

CAPÍTULO 1. ESTADOS CRÍTICOS - 1258912-  Geral .............................................................................. 54 

CAPÍTULO 2. DOENÇAS TUMORAIS - 8214351 - Geral .......................................................................... 54 

CAPÍTULO 3. SEPTICEMIA - 58143212 - Geral ......................................................................................... 55 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

5 

5 

CAPÍTULO 4. SÍNDROME DE COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA DO SANGUE - 

5148142 - Geral ............................................................................................................................................... 55 

CAPÍTULO 5. DOENÇA DOS ÓRGÃOS DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA - 1289435 - Geral .............. 55 

CAPÍTULO 6. DOENÇAS REUMÁTICAS - 8148888 - Geral ..................................................................... 56 

CAPÍTULO 7. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS - 5823214 - Geral ................................................................ 56 

CAPÍTULO 8. DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTIVO - 5321482 - Geral ................................................. 57 

CAPÍTULO 9. DOENÇAS DOS RINS E DO TRATO URINÁRIO - 8941254 - Geral .......................... 59 

CAPÍTULO 10. DOENÇAS DO SANGUE - 1843214 - Geral ................................................................... 60 

CAPÍTULO 11. DESORDENS ENDÓCRINAS E METABÓLICAS - 1823451 - Geral .............................. 60 

CAPÍTULO 12. DOENÇAS OCUPACIONAIS - 4185481 - Geral ............................................................... 61 

CAPÍTULO 13. INTOXICAÇÕES AGUDAS - 4185412 - Geral .................................................................. 61 

CAPÍTULO 14. DOENÇAS INFECCIOSAS - 5421427 - Geral ................................................................... 61 

Amebíase (disenteria amebiana) - 1289145. Entra no organismo por meio da ingestão de água, comida 

contaminada ou por meio de relação sexual desprotegida. .............................................................................. 61 

Giardíase - 5189148. Os cistos podem ser encontrados na água (mesmo clorada), alimentos contaminados e 

em alguns casos a transmissão pode se dar por meio de mãos contaminadas. ................................................ 62 

CAPÍTULO 15. DOENÇAS DE INSUFICIÊNCIA DE VITAMINAS - 1234895 - Geral Avitaminoses  - 

5451234 ........................................................................................................................................................... 63 

CAPÍTULO 16.1. DOENÇAS INFANTIS - 18543218 - Geral ...................................................................... 64 

CAPÍTULO 16.2. CONDIÇÕES CIRÚRGICAS NA INFÂNCIA- 5182314 - Geral .................................... 65 

CAPÍTULO 17 DESORDENS GINECOLÓGICAS E OBSTÉTRICAS- 1489145 - Geral ........................... 66 

CAPÍTULO 18. DOENÇAS NEUROLÓGICAS - 148543293 - Geral .......................................................... 67 

CAPÍTULO 19. DESORDENS PSIQUIÁTRICAS - 8345444 - Geral ........................................................... 68 

CAPÍTULO 20. TRANSTORNOS SEXUAIS - 1456891 - Geral .................................................................. 69 

CAPÍTULO 21. DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E VENÉREAS - 18584321 - Geral ............................. 69 

CAPÍTULO 22. DOENÇAS CIRÚRGICAS - 18574321 - Geral ................................................................... 71 

CAPÍTULO 23. DOENÇAS DO OUVIDO, NARIZ E GARGANTA - 1851432 - Geral .............................. 73 

CAPÍTULO 24. DOENÇAS DOS OLHOS -1891014 - Geral ........................................................................ 74 

CAPÍTULO 25. DOENÇAS DOS DENTES E CAVIDADE ORAL - 1488514 - Geral ................................ 75 

CAPÍTULO 26. DOENÇAS E CONDIÇÕES DESCONHECIDAS - 1884321 - Geral ................................. 76 

CAPÍTULO 27. ÍNDICES DE NORMA DE LABORATÓRIO - 1489991 – Geral – .................................... 77 

Diversas Sequências Numéricas ............................................................................................................ 92 
Animais ................................................................................................................................................. 92 

Cães ................................................................................................................................................................. 92 

Gatos ................................................................................................................................................................ 93 

Chegar rapidamente e em segurança ao seu destino / Carro e Avião .............................................................. 93 

Conflito / Emergência ...................................................................................................................................... 93 

Conexão com o Criador - 12370744 ................................................................................................................ 93 

Transformar situação negativa em positiva - 1888948 .................................................................................... 93 

Conflito - 518718  319414............................................................................................................................... 93 

Resolução da questão e do problema - 25122004 ........................................................................................... 93 

Harmonizar o momento atual - 8888 88888 .................................................................................................... 93 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

6 

6 

Harmonizar o espaço circundante - 14888948 ................................................................................................ 93 

Paz - 1001105010 ............................................................................................................................................ 93 

Tudo ficará 100% - 918197185 ....................................................................................................................... 93 

Corpo estranho ................................................................................................................................................. 93 

Cura / Restauração ........................................................................................................................................... 94 

Diversos ........................................................................................................................................................... 94 

Dores................................................................................................................................................................ 95 

Emagrecimento ................................................................................................................................................ 95 

Espiritual .......................................................................................................................................................... 95 

Esquiar ............................................................................................................................................................. 97 

Harmonização .................................................................................................................................................. 97 

Hérnia .............................................................................................................................................................. 97 

Hormônios ....................................................................................................................................................... 97 

Proteção ........................................................................................................................................................... 98 

Ressurreição .................................................................................................................................................... 98 

Sistema MúsculoEsquelético ........................................................................................................................... 98 

Testes/provas / sucesso escolar ........................................................................................................................ 99 

Verminoses .................................................................................................................................................... 100 

Amebíase - 1289145. ..................................................................................................................................... 100 

Ancilostomíase - 4815454. Também conhecidas como “amarelão” ............................................................. 100 

Ascaridíase - 4814812 ................................................................................................................................... 100 

Cisticercose (ovos da tênia) - 4512824. A cisticercose é causada pela larva da tênia solium nos tecidos. ... 100 

Fasciolíase - 4812542 .................................................................................................................................... 100 

Giardíase - 5189148....................................................................................................................................... 100 

Helmintíase - 5124548................................................................................................................................... 100 

Schistosoma - 48125428. A transmissão desse parasita se dá pela liberação de seus ovos através das fezes do 

homem infectado. .......................................................................................................................................... 100 

Tênia Saginata - 4514444 .............................................................................................................................. 100 

Teníase - 4855555. Conhecida também como solitária, visto que é mais comum encontrar apenas um parasita 

por indivíduo. ................................................................................................................................................ 100 

Triquinose - 7777778. Causada pela larva Trichinella spiralis, popularmente conhecida como lombriga, 

presente na carne de porco ou de animais selvagens crua ou mal cozida. ..................................................... 100 

Vícios ............................................................................................................................................................. 100 

Regulação Psicológica ........................................................................................................................ 100 
CIDADANIA – DIREITOS E DEVERES .......................................................................................... 107 

DIREITOS ECONÔMICOS - 2219481498 .................................................................................................. 108 

DIREITOS SOCIAIS - 98891498889 ........................................................................................................... 108 

DIREITOS CIVIS - 2178918891 .................................................................................................................. 108 

DIREITOS POLÍTICOS - 1112849818 ........................................................................................................ 108 

Negócios .............................................................................................................................................. 109 
Recuperar-se de doenças gastrointestinais ...................................................................................... 112 
Plantas .................................................................................................................................................. 112 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

7 

7 

ALIMENTOS ..................................................................................................................................... 113 
Leite e derivados - 91471831949181 ............................................................................................................ 113 

Pão, farinhas e produtos de panificação - 31961871481 ............................................................................... 113 

Cereais - 51481631971 .................................................................................................................................. 113 

Vegetais - Legumes - 319681398 .................................................................................................................. 113 

Frutas e bagas - 5619494319 ......................................................................................................................... 114 

741 é o código para eterna alegria, macro salvação e Resolução Instantânea de Problemas .............. 115 
REJUVENESCIMENTO .................................................................................................................. 115 

Focalizando sua foto em época jovem ........................................................................................................... 115 

Focalizando em plantas ................................................................................................................................. 115 

Focalizando em pedras .................................................................................................................................. 115 

Método de Rejuvenescimento - 374298 ........................................................................................................ 115 

Flacidez.......................................................................................................................................................... 115 

Células e tecidos – 829  3791  429  841 ............................................................................................. 116 
Células – 319  078  121  942................................................................................................................ 116 

Formas das células: ........................................................................................................................................ 116 

Estrutura ultramicroscópico da célula: .......................................................................................................... 116 

Tecidos - 898314988889 ..................................................................................................................... 117 
Tecido epitelial - 891389426319 ........................................................................................................ 117 

Vários tipos de epitélio: ................................................................................................................................. 117 

Tecido conjuntivo - 719317918517 ............................................................................................................... 117 

Tecido muscular – 514312814312 ................................................................................................................ 117 

Tipos de tecido muscular: .............................................................................................................................. 117 

Tecido nervoso – 718412518914 .................................................................................................................. 118 

Estrutura do neurónio: ................................................................................................................................... 118 

Tipos de neurônios: ....................................................................................................................................... 119 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 120 

 

  



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

8 

8 

Prefácio 
 

Devido aos inúmeros erros encontrados no material disponível, não como crítica ou julgamento de quem 

quer que seja, decidimos elaborar este Manual por amor aos ensinamentos de Grabovoi, como, também, 

a necessidade de trabalhar com segurança. Este Manual é fruto de exaustiva e prolongada pesquisa, 

incontáveis horas de discussões, devido às muitas informações desencontradas, pois diversas sequências 

encontravam-se com indicações equivocadas e outras sem clareza ou com divergências entre os vários 

sites pesquisados.  

Os Ensinamentos de Grigori Grabovoi, Arcady Petrov, assim como de outros antes dele (Paramahansa 

Yogananda, Masaharu Taniguchi, Meishu Sama, Mikao Usui, Eckhart Tolle), são uma releitura da 

mensagem messiânica de Jesus. 

Segundo Arcady Petrov, construindo, mentalmente, um futuro feliz a partir da causa da enfermidade, 

50% do trabalho já estará sendo feito. Devemos, portanto, aprender a não ver a matéria, mas o fundo 

espiritual, ou seja, o Divino em cada um de nós. Ao atingirmos a harmonia dentro de nós, isto será 

refletido no mundo à nossa volta. 

Masaharu Taniguchi afirma que quando a mente se torna tranquila, desaparece a doença, que é produto 

das atribulações da mente. 

A partir da Alma sempre se pode formar completamente, uma vez mais, o mesmo corpo, não importando 

as mudanças ocorridas no corpo físico, como se decompõe e como se reduz a um conjunto de partículas 

ou vestígios. Tudo isto é de importância secundária. Este princípio fala da possibilidade de formar 

novamente a matéria física sobre a base do Espírito, sobre a base da Alma. 

O homem é uma substância Eterna pelo princípio de sua Criação, de modo que a Ressurreição se baseia 

na expressão do que é Eterno no ser humano. 

A dor, a tristeza e a nostalgia não são a forma correta para compreender o Mundo. Apenas a alegria, a 

luz e o amor são o único método para entender o Mundo. 

Devemos reconhecer que a presença de emoções negativas, hoje, bloqueiam o desenvolvimento do 

homem, retardam seu crescimento espiritual. No futuro, não haverá mais emoções negativas. 

Faz-se, então, necessário a desconstrução e reconstrução das Informações registradas no Consciente 

Coletivo. Este seria o passo inicial para o grande salto consciencial da humanidade, ou seja, o 

reconhecimento de que o que percebemos no mundo fenomênico nada mais é que fruto de nossas 

crenças equivocadas. Em sua essência, toda a Criação carrega em si a Perfeição. 

 

RESTAURAR A NORMA, É PRECISO! 

 

Fortaleza, Ceará , Brasil, 25 julho de 2015. 

 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda 
e 

Carlos Alberto de França Rebouças Junior 
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Introdução 

O Ensinamento de Grigori Grabovoi, "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico", é tanto a 

salvação geral como também a salvação de cada pessoa. A realização prática dos ensinamentos está em 

conscientizar e tornar as pessoas ativas em relação à salvação de todos os seres humanos, mesmo que 

se queira alcançar paralelamente seus objetivos pessoais. Uma das finalidades dos ensinamentos de 

Grabovoi é o impedimento real de uma possível catástrofe global. 

Ao usar e divulgar os ensinamentos de Grabovoi é possível alcançar um resultado desejado , pois cada 

um que agir no sentido de todos, recebe do Criador a sua parte. 

Segundo Grabovoi, a doença nada mais é que a desarmonia entre o que desejamos e as metas existentes 

no mundo exterior. Da mesma forma, a saúde é a harmonia entre o que desejamos e as metas existentes 

no mundo exterior, ou seja, desejarmos de acordo com a Norma do Criador. 

O mundo inteiro possui uma estrutura informativa. O ser humano é uma estrutura de luz que contém 

informações. Existem três estruturas divinas: a Alma, o Espírito e a Consciência. Isso é uma tríade que 

constrói tanto o ser humano como o mundo. O ser humano pode ser reestruturado no nível informativo, 

onde existe sua matriz primordial, conforme o plano do Criador.  

Na essência, tudo foi criado perfeito. 

O ser humano está conectado inseparavelmente com o mundo inteiro e seus pensamentos, sentimentos 

e ações afetam o todo.  

Quando nos colocamos em harmonia com a Norma Divina, nos recriamos interna e externamente e 

desta forma podemos modificar o mundo através da consciência. 

A regeneração de qualquer órgão, e/ou sua cura, é possível porque a informação sobre o órgão saudável 

está armazenada para sempre num campo informativo. O corpo físico é uma estrutura manifestada que 

se desenvolve a partir de uma estrutura informativa da matriz primordial, no momento da Criação. Isto 

nos torna "filhos" ou "imagem e semelhança" de Deus. 

O principal objetivo da vida é elevar o nível da consciência. 

 

Estrutura do Ser 

Grabovoi relaciona os seguintes critérios: 

Primeiro: o mundo inteiro tem uma estrutura informativa. 

Segundo: o homem é uma estrutura de luz que contém a informação em si mesma. 

Terceiro: Nos humanos existem três estruturas divinas. 

 Alma 

 Espírito 

 Consciência 

Esta tríade constrói tanto as pessoas, como o mundo em geral. 

Alma 

A Alma humana vem do Criador e, como parte da Alma do Criador, é a parte divina repleta de harmonia. 

O ser humano carrega dentro de si uma parte da Eternidade. Neste nível existem o interno e o externo, 

o finito e o celeste. A ação da Alma é o movimento do espírito.  

"A Alma cria a forma da existência através da sua consciência”. (Grabovoi.) 

Tudo que tem forma e existe, foi criado através da estrutura da Alma. A Alma é o princípio, a 

consciência é a estrutura e o Criador fornece a base para tudo. 

A Alma gera frequência de luz e informações, o espírito transfere isto da Alma para a Consciência que 

recebe a informação realizando-a em forma de objetos que percebemos ao nosso redor. 

Espírito 
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O Espírito é a conexão do invisível, contido na Alma, com a Consciência visível que é a forma ativa da 

Alma. 

O Espírito e a Consciência são potenciais de ação da Alma, que cria a partir de si mesma. A Alma gera 

qualquer forma da existência através do espírito e da consciência. O Espírito parte da Alma como se 

fosse uma atividade da Alma e a Consciência reflete a luz da Alma. A passagem da Alma para a 

Consciência acontece no Espaço do Coração da Alma (o segundo coração, ao lado do coração 

anatômico). Através da concentração do Espírito, nascem objetos na realidade física. 

Consciência 

A Alma pode controlar o corpo físico através da Consciência. Com isso, o corpo humano é a parte 

materializada da alma que está em correlação com ela através da estrutura do espírito. De um ponto de 

vista amplo, a consciência é a formação da estrutura da alma partindo do espírito, que une a matéria 

espiritual e física. É parte da alma e está contida nela. Também o ser humano é parte da alma, ele é 

espírito como também consciência. 

Tudo que é colocado para fora, no mundo, é construído pela consciência. 

A consciência comum reconhece a realidade como algo que está armazenado historicamente  e em que 

está espelhada. O resultado é uma imaginação sobre o mundo sob a forma de um valor médio das 

imaginações de todos os seres humanos. 

A consciência expandida percebe o mundo entre suas áreas visíveis e invisíveis. Através desse olhar 

mental, ela pode controlar processos no nível micro e macro ao mesmo tempo. 

A consciência verdadeira espelha a estrutura inteira do mundo. Assim que um ser humano alcança esse 

nível da verdade, ele tem a possibilidade de controlar processos físicos através das suas capacidades 

psicofísicas e mentais. A consciência verdadeira recebe impulsos, processa-as e gera ou transforma a 

respectiva matéria, às vezes em poucos minutos. Nesse momento não é o mundo que determina a 

estrutura do ser humano, mas o ser humano que a determina. 

 “Podemos transformar o mundo através da nossa consciência, porque ela é um programa criativo que 

o Criador instalou no ser humano. Através da transformação e da sua percepção, o ser humano pode 

transformar o mundo. Tudo está contido na nossa existência consciente. Da forma como percebemos o 

mundo, o mundo se comporta para nós. O mundo responde ao desejo do ser humano de viver em 

harmonia com o mundo e, com isso, com ele mesmo, justamente com essa harmonia.” 

Grigori Grabovoi. 

"Você tem que saber para onde está andando. Você precisa conhecer o caminho - isso significa 

liberdade". 

Se você quer se tornar um curador, um mestre, precisa ter uma mente saudável e trabalhar todos os dias. 

Visualize as suas células - 63.000.000.000.000 - cheias de beleza, felicidade e saúde.  

"Cada pessoa tem a capacidade de curar e ser curado instantaneamente." 

Método 

Os ensinamentos de Grabovoi nos ajudam a usar as capacidades mentais para criar a realidade externa 

de forma vantajosa ou transformar no sentido positivo. 

O ser humano é capaz de reconstruir sua estrutura energética informativa até a Norma funcional através 

de exercícios específicos. Estes exercícios ativam os centros cerebrais responsáveis pelos processos 

bioquímicos e reconstroem funções vitais alteradas. Os Cromossomos podem irradiar impulsos 

informativos para o campo eletromagnético sob a forma de fótons, dentro de um espectro muito largo, 

desde o ultravioleta até o infravermelho. Este é o ponto em que pode acontecer uma intervenção efetiva. 

Elementos importantes 

 Intenção, finalidade. 

 Impulso da vontade. 

 Estado de amor incondicional para com a humanidade. 

 Estado de quietude da mente e paz na alma e no coração. 

 Estado de calma interior, alegria, inspiração e percepção sensorial do ambiente. 
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 Ter uma voz calma. 

Para cada forma material, existe uma correspondência mental espiritual. Para formar a matéria conforme 

desejado, deve-se enviar impulsos da consciência para o correspondente mental espiritual. Esses 

impulsos são compostos por imagens internas direcionadas e expressões mentais ou verbais, os 

programas ou comandos. 

Grigori Grabovoi não recomenda entrar no estado de transe, não é necessário permanecer em posição 

de meditação, mas ter uma focalização plena sobre os conteúdos do método. 
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Elementos do Processo 

Independente da ferramenta escolhida, os elementos básicos do processo permanecem sempre os 

mesmos. 

Meta / Objetivo 

Antes de iniciar qualquer trabalho, você deve ter em mente a sua meta, de forma clara, já realizada e 

dentro da Norma do Criador. A imagem deve ser sempre positiva, perfeita, e esta imagem deve 

permanecer na sua mente  durante todo o trabalho. 

Se for a cura de algum órgão, veja este órgão absolutamente perfeito e saudável, bem como qualquer 

outra situação; seja ela de saúde, financeira, de relacionamento, etc. 

Limpeza Inicial 

Nadeschda & Wadim Koroljow 

Para trabalhar com os comandos no presente, o próprio "passado" precisa ser limpo. Somente 

transformando o passado podemos transformar o presente, o futuro e os acontecimentos no mundo. Para 

harmonizar o mundo, precisamos nos harmonizar no tempo.  

Antes dos outros comandos, deve-se falar o seguinte programa: 

"Tomo a decisão na Luz para a Salvação de todos os seres humanos, que eu não matei ninguém em outras vidas, 

que eu não participei de canibalismo, que não roubei para me enriquecer, que não construí armas para matar 

seres humanos, que não participei em eventos que destruíam vidas, que não fiz magia negra e que não fui a causa 

de acontecimentos negativos". 

"Manifesto essa minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Macro Comando 

Antes de iniciar um trabalho, deve-se fazer o Macro Comando e assim  reconhecemos que somos parte 

do Todo. Usa-se o comando para atingir interesses pessoais como também a favor de todas as pessoas 

e seres vivos, para o bem da humanidade e do Cosmos. 

 "Todas as pessoas neste Mundo estão salvas, saudáveis e felizes". 

 "O ar da Terra é limpo; a água da Terra é cristalina; a Terra é limpa de todas as poluições; 

a Terra é livre de armas e violência e todas as crianças são saudáveis e vivem em famílias 

felizes, da forma como o Criador planejou para nós". 

 "Todas as pessoas nesta Terra que sofrem do mesmo problema que eu, são curadas". 

 "O estado principal da natureza nesta Terra é reconstruído". 

Forma abreviada: 

 "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico". 

O Macro Comando deve ser pronunciado no presente. 

Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador 

Antes do comando, pronunciar ou pensar na meta/objetivo, entrar na Esfera da Alma e se conectar 

com o Criador.  

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma". 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço 

Plasmático do Criador, no fluxo de Luz Dourada da Luz do Criador".  

 "Estou no Espírito da minha Alma". 

 "Vejo tudo como o Criador vê". 

 "Ajo sempre como o Criador age". 

Mudança para o Macro Nível 

O Macro Nível representa o Cosmos, o espaço do Criador. O uso das ferramentas a partir deste nível é 
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mais eficaz e não existe perigo de adquirir sintomas do nível coletivo. Trabalhando apenas no Ponto 

Arquivo, o resultado é mais demorado e necessita-se fazer mais aplicações  das ferramentas. Quando se 

trabalha com outras pessoas, deve-se ir para o Macro Nível  obrigatoriamente. 

"Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros". 

Neste momento nos encontramos mentalmente nesse nível. 

Limpeza em relação à meta 

O objetivo da regeneração é a Salvação Geral e o Desenvolvimento Harmônico do ser humano. Uma 

enfermidade se manifesta a partir de um acontecimento principal e para eliminar a causa do distúrbio e 

recuperar a saúde, os acontecimentos que causaram o problema, precisam ser transformados. 

Trabalhando com a linha do tempo, mudamos para outro nível de realidade, onde tudo acontece ao 

mesmo tempo. 

Para isto, voltamos de 5 minutos a 1 hora antes do acontecimento principal, para transformar os 

acontecimentos e separar tanto as linhas do tempo como as pessoas envolvidas. 

"Volto com minha consciência para o passado, 1 hora antes do momento em que a doença / a situação 

começou. Vejo a causa que desencadeou tudo e tomo a decisão, no sentido da salvação de todos os 

seres vivos, de que nenhuma parte minha participou nos acontecimentos seguintes. O acontecimento e 

os participantes nesse acontecimento seguiram seu próprio caminho. Eu segui o meu caminho, o 

caminho do Criador. Nossos caminhos não se cruzaram". 

Criamos mentalmente uma nova linha do tempo, livre de problemas, doenças ou cirurgias, mas 

mantendo as situações mais importantes, imaginando saúde plena para o órgão específico, ou outra 

situação em perfeição até o presente. 

"Vejo como minha vida está acontecendo  ..............   (sem doença, etc.). Conecto o Divino com o 

Terreno. A Luz do futuro penetra no presente. Estou pronto (a) a ser regenerado (a) conforme a Norma 

do Criador". 

"Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Após ter praticado várias vezes essa limpeza completa, pode-se usar a forma abreviada: 

"Limpo a causa deste tema e elimino todos os causadores do problema. Estou pronto(a) a ser 

regenerado(a) conforme a Norma do Criador.  

Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar >datar > hora > ∞ 

Ferramenta a ser trabalhada 

Você escolhe uma ferramenta para trabalhar o tema. 

Iluminação final 

A informação negativa que prejudicou algo ou que fez adoecer será eliminada definitivamente quando 

a informação positiva for iluminada com a Luz do Criador (cor dourada) e colocada diante da Sua Alma: 

"Manifesto / Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar> datar> hora > ∞ 

Datar, colocar hora e enviar para o infinito ∞ 

Enviando os impulsos para o Infinito da Alma, apaga-se o limite do tempo do processo iniciado, 

devendo-se em cada impulso indicar a data e a hora da ação. Em problemas de saúde o tema deve ser 

enviado para o infinito, senão o processo dura apenas 4 horas. O tempo causa a transformação da forma 

em tudo; o tempo por si mesmo somente pode ser transformado através ou dentro da Eternidade. No 

final, deve-se iluminar e colocar data, hora e enviar o tema para o infinito. 

"Manifesto / Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 
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Iluminar > datar > hora > ∞ 

 

Forma abreviada do Processo 

Quando estiver com a programação completa totalmente ativada em seu sistema, pode-se fazer os 

comandos de forma abreviada. 

1. Macro Comando 

 "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico". 

2. Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço 

Plasmático do Criador, no fluxo de Luz Dourada da Luz do Criador". 

3. Mudança para o Macro Nível 

 "Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros". 

4. Limpeza em relação à sua meta 

 "Volto 1 hora antes desta situação ter iniciado. Elimino todas as causas deste problema e 

estou pronto (a) a ser regenerado (a) conforme a Norma do Criador.  

Fixo essa minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador".  

Iluminar> datar > hora > ∞ 

5. Ferramenta a ser trabalhada 

 "Escolha da ferramenta para o trabalho". 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito 

 "Manifesto / Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do 

Criador". 

Iluminar> datar > hora > ∞ 

Repetição das aplicações 

Enquanto a pessoa se encontra na consciência da Alma, o comando permanece ativo. Como não nos 

encontramos permanentemente nessa consciência, nossa percepção no dia a dia geralmente está sendo 

dominada pela mente, pelas formas-pensamentos, sujeitos às influências de radiação e tecnologias 

(celular, Haarp, etc.) ou dos aspectos negativos da consciência coletiva, então, é necessário uma 

repetição dos comandos. Além de praticar todo o comando, podemos enviar várias vezes por dia um 

impulso da consciência direcionado para o tema, com um sentimento de amor e gratidão, e finalizar 

com a iluminação com a luz do Criador. 

Trabalhar com outras pessoas 

Trabalhando com uma pessoa doente e inconsciente ou distante, devemos entrar no Espaço da Alma, ir 

para o Ponto Arquivo, e agir, mentalmente sincronizado com o Macro Nível. Deve-se gerar um 

sentimento de Amor para se conectar com a outra pessoa. Ao se trabalhar com outra pessoa que não 

seja filho ou parente, deve-se pedir permissão à Alma da respectiva pessoa, antes da realização do 

trabalho. 

Para trabalhar com o cliente, ensinar e conduzir junto, para que ele participe da própria 

cura/transformação, fornecendo as explicações básicas e conduzindo-o a entrar no Espaço da Alma, 

fazer o trabalho e, assim, tornar-se autônoma em seu processo de retorno à Norma do Criador. 
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A ESFERA DA ALMA 

 

 

A ESFERA DA ALMA 

A Alma humana é parte da Alma do Criador, é a parte divina do ser humano onde pode acontecer a 

comunicação com o Criador. O Mundo Interno e Externo estão contidos na Esfera da Alma.  

A realidade secundária que os órgãos dos sentidos percebem, é apenas um reflexo da Consciência. O 

corpo, como parte materializada da Alma pode criar a realidade em correlação com a Alma através da 

estrutura do Espírito e da Consciência. Isso significa que a Alma projeta o mundo inteiro. 

A Alma é uma esfera com dois polos, o Ponto Arquivo inferior e o Ponto da Regeneração superior. 

Entretanto, sempre chegamos primeiro no Ponto Arquivo.  

Ponto Arquivo 

O Ponto Arquivo está situado na parte interna da esfera da Alma, onde ficam arquivados todas as 

informações sobre sua individualidade, tudo que já foi vivenciado em todas as existências. Trabalhando 

com esse conhecimento no Ponto Arquivo cada ser humano pode ser reestruturado.  

Para perceber a Alma, devemos entrar, conscientemente, no Espaço da Alma e dizer:  

"Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma. 

Quando você se vê neste espaço, pode perceber o Criador. O interno se conecta com o externo e você 

recebe o conhecimento da Criação. Esta estrutura pode se parecer com o mundo externo ou como uma 

luz muito branca. Quando perceber a Luz, entre nela e verbalize: 

"Vou para dentro da Luz". 
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A Luz pode aparecer como um véu ou cortina que podemos abrir e ver a realidade da Criação. Olhe 

para este mundo, veja a si mesmo e se fortaleça nele. 

"Vejo-me nesse mundo". 

Se tiver dificuldade em se imaginar entrando no Espaço da Alma e no Ponto Arquivo, imagine-se dentro 

deste ponto para agir a partir daí. 

Todos os métodos e comandos são feitos no Ponto Arquivo, inclusive os comandos do Macro Nível. 

Apesar de irmos conscientemente para o espaço externo, continuamos em cima do Ponto Arquivo. 

Outros elementos da Esfera da Alma 

Observando a partir do Ponto Arquivo: 

- Eternidade (símbolo 8 - futuro) localizada no lado Direito;  

- Infinito (∞ - passado) localizado no lado Esquerdo. 

O Plasma Frio representa a Eternidade - a estática; 

O Plasma Quente representa o Infinito - a dinâmica 

- Espaço Plasmático com o Fluxo de Luz do Criador e as Células Plasmoidais da Alma, chamados 

Plasmoides, localizados entre a Eternidade e o Infinito. 

- Ponto de Reconstrução/Regeneração. 

- Ponto de Percepção. 

- 9 primeiras Células. 

- 8 Monitores 

Quando o ser humano toca o futuro com sua consciência, ele se torna dinâmico; quando ele toca o 

passado com sua consciência, ele se torna estático. Podemos mudar qualquer situação, o importante é o 

foco da consciência, 

Na parte externa da Alma há a Flor da Alma com um Cristal em sua raiz, o Livro da Vida e dentro dele, 

a sua própria imagem 

Espaço Plasmático / Plasmoides: 

As Células Plasmáticas da Alma, também chamadas Plasmoides, encontram-se no espaço entre o Ponto 

Arquivo e o Ponto de Regeneração, no Espaço Plasmático ou no fluxo da Luz do Criador. As células 

Plasmáticas têm a forma de um poliedro, contém as informações do plasma quente e frio e podem abrir 

as dimensões do plasma, onde acontece a regeneração das células (especificamente a massa óssea) e de 

órgãos inteiros, como também, transformar informação negativa em positiva.  

Ponto de Regeneração / Reconstrução 

O polo superior da Alma é o Ponto da Regeneração, onde todas as informações sobre a criação do ser 

humano estão arquivadas e a partir de onde podem ser manifestados metas e deveres, especialmente a 

respeito de temas corporais. 

"Vejo meu Ponto de Reconstrução e entro nele. Formulo minha meta: restabelecimento de ............. 

conforme a Norma do Criador. Manifesto essa meta com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma 

do Criador". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Ponto de Percepção 

O Ponto de Percepção está localizado no centro, em cima do Ponto de Regeneração/Reconstrução. 

Devido a autopercepção errônea ou da  interferência na vida de outras pessoas, sua localização pode se 

deslocar e a única possibilidade do Ponto de Percepção voltar para seu lugar padrão, à Norma, é através 

da transformação da própria percepção. A mudança de visão sobre a vida deve ser feita seguindo os 

seguintes aspectos: 

 Auto percepção errônea: A vida que o ser humano recebe da criação tem valor inestimável e poucos 
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seres humanos amam a si mesmos sem limites. Em vez disso, criticam a si mesmos e seu meio 

externo permanentemente. Devido a esta postura diante da vida, o Ponto da Percepção sai do centro. 

Para retornar ao centro, verbalize o programa: 

"Tomo a decisão, no nível da Alma, do Espírito e da Consciência, de transformar minhas 

percepções negativas em percepções positivas. No nível dos pensamentos tomo a decisão de 

perceber com amor meu corpo físico e a mim mesmo. Eu me percebo somente com Amor. Fixo isso 

com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

 Interferir em assuntos dos outros: Penetrando em acontecimentos alheios ou nos acontecimentos dos 

filhos, parentes e amigos, pode-se alterar a localização do Ponto de Percepção causando pressão 

energética na coluna vertebral. A coluna vertebral e a estrutura óssea são portões entre as estruturas 

informativas do mundo externo e do corpo humano. Em caso de opressão ou dor nessa área, procura-

se perceber que eventos externos causam essa opressão. 

"Distancio-me desse acontecimento ................ Os acontecimentos seguem seu próprio caminho e 

eu sigo meu próprio caminho, o caminho do Criador. Aprendo a não interferir mais em assuntos 

dos outros. Fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Células (9 primeiras) 

As 9 células encontram-se dentro da Esfera da Alma. A primeira célula nasce no momento da concepção 

e é responsável pelo desenvolvimento da estrutura óssea. A nona célula desenvolve-se no nono mês da 

gestação e influencia a formação do sistema pulmonar (quando a criança nasce no oitavo mês, muitas 

vezes ela sofre de problemas pulmonares). Ainda não existe informações sobre as outras 7 células. 

Monitores 

As nove células são separadas entre si por oito monitores. Esses monitores da Alma são correlacionados 

às seguintes áreas corporais: 

1º monitor-coração / sistema sanguíneo 

2º monitor-sistema linfático 

3º monitor-sistema nervoso 

4º monitor-sistema hormonal 

5º monitor - fígado / vesícula biliar 

6º monitor - baço / pâncreas 

7º monitor-sistema ósseo 

8º monitor - conexão entre o mundo macro e o micro 

As primeiras 9 células e os monitores devem ser limpos, transparentes e cristalinos, porém, muitas vezes 

eles estão muito sujos. A limpeza regenera o corpo físico inteiro: 

"Eu limpo as células e monitores da minha Alma até que estejam limpos, transparentes e 

cristalinos. Instruo as células da minha Alma para transferir seu conhecimento sobre o estado 

padrão limpo para todas as outras células do meu corpo. Agora elas também serão limpas e 

regeneradas conforme a Norma do Criador. 

Fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador".   

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Flor da Alma 

Quando a Flor não corresponder aos seus desejos imaginados, pode ser modificada. 

"Crio novamente a Flor da minha Alma, conforme o padrão do Criador, como o Criador a tem 

programado para mim. Materializo esta Flor na minha consciência, na luz do Criador, diante do 
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fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Cristal da Alma 

Arcady Petrov, Nadeschda e Wadim Koroljow 

O Cristal está localizado na raiz da Flor e carrega todas as informações do Criador e da Alma. É um 

instrumento para trabalhar problemas corporais e para isto, visualizá-lo embaixo do órgão ou problema, 

e ele atrai o conhecimento necessário do Criador para um processo de cura mais rápido. 

A estrutura vibratória do Cristal deve ser ativada constantemente. Se a imagem ou sensação do Cristal 

lhe parece suja, embaçada, ele deve ser limpo para que volte a ser cristalino. 

"Limpo o Cristal da minha Alma até que ele fique claro, límpido e transparente.  

Manifesto / fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Segundo os ensinamentos de Grabovoi, a criação inteira possui uma estrutura cristalina vibratória. 

Como a informação está sendo transmitida através de ondas vibratórias, é importante ativar mais vezes 

as estruturas vibratórias do Cristal da Alma. Quanto mais se trabalha com ele, mais rápido acontece a 

harmonização entre a sua vibração, a do seu organismo e do meio externo. 

Para ativar, dê o comando: 

"Vejo o Cristal da minha Alma e dou o impulso para a ativação da sua estrutura vibratória 

conforme a Norma do Criador. Sinto como as vibrações se manifestam em cada célula do meu 

corpo, reconstruindo a Norma do Criador. Todas as informações negativas nas minhas células já 

foram eliminadas - todas as células do meu corpo estão sendo limpas. Fixo e manifesto isso com a 

Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Livro da Vida 

Quando o visual do livro não corresponde ao seu desejo (se está sujo, feio, velho), deve ser mudado. 

"Crio o Livro da Vida novamente conforme a Norma do Criador, para retornar a exata forma que 

o Criador havia determinado. Materializo esse novo Livro na Luz do Criador, diante do fundo da 

Alma do Criador, na minha consciência". 

Iluminar > Datar > Hora > ∞ 

Biblioteca 

Para apagar as informações desnecessárias de vidas anteriores ou informações obsoletas e limitantes, 

desenvolver uma nova consciência, eliminar atitudes prejudiciais, dogmas, opiniões e vivências. 

imagina-se que dentro do Ponto Arquivo há uma Biblioteca com muitos livros empoeirados. Limpe-os 

na imaginação. Pode-se fazer pergunta sobre um tema específico. Abra um livro que lhe chama a atenção 

enquanto pensa na pergunta. A resposta se mostra na página seguinte. Para isso, usa-se a seguinte 

sequência: 

-Ir para o Espaço da Alma, para o Ponto Arquivo, limpando-se no fluxo de Luz do Criador no Espaço 

Plasmático. 

- Em seguida, visualize um caminho de Luz se abrindo a sua frente. Siga-o até a um Templo com 12 

pilares. Peça permissão aos guardiões, ao lado do portão dizendo: "Quero me desapegar de convicções 

e dogmas prejudiciais", para que eles abram a passagem. 

- Perceba a área externa dentro do Templo com sentimento de Amor, Alegria e Gratidão. 

- Perceba a porta da biblioteca, onde as opiniões, dogmas, crenças estão arquivados. Entre na biblioteca 

e visualize os inúmeros livros nas prateleiras. 

- Repita a meta - "Quero me desapegar de convicções e dogmas prejudiciais em relação a 
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...............................".  

- Decida se desapegar de todos os dogmas e lembranças em relação ao tema escolhido, que não servem 

mais para o desenvolvimento da própria Alma, mantendo apenas pensamentos úteis para o tema. 

- Agradeça aos diversos dogmas e lembranças e se despeça deles. 

- Saia da biblioteca e do Templo da Alma e volte pelo caminho da Luz até o ponto Arquivo. 

Fixo com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador.  

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Anéis da Alma 

Os anéis da Alma influenciam situações externas e padronizam processos corporais devendo-se  ativá-

los antes de qualquer trabalho com o seguinte impulso: 

"Ativo o potencial dos Anéis da minha Alma e os direciono para a situação .................... 

Fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Depois disso, os Anéis da Alma transformam todos os acontecimentos negativos em positivos, eliminam 

estruturas informativas e a célula guia de uma enfermidade regeneram e retornam à Norma a respectiva 

situação. 

O método serve também para eliminar os efeitos negativos da necessidade permanente de assumir a 

culpa e de ajudar os outros. 

 "Ativo o potencial dos anéis da minha Alma e o direciono para o acontecimento ............". 

 "Elimino da minha Alma todos os sentimentos de culpa e quero aprender, a partir de agora, 

sem interferir nos assuntos dos outros.  

Fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 
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Ferramentas 

Área de Informação Criativa 

O ser humano, assim como a matéria que o envolve, é composto de Luz compactada. O mundo físico, 

no qual o ser humano existe, gera-se entre duas esferas e ele se encontra no centro delas, sem vê-las e 

sem senti-las. A Esfera da Alma o envolve num raio de 1 metro e a Esfera da Consciência num raio de 

5 metros. Após a esfera de 5 metros, começa o Macro Nível, o mundo invisível do Criador. 

O cérebro humano não é um órgão pensador, mas uma estação de recepção que reage a estímulos 

internos e externos. Desejos e pensamentos são gerados na Esfera da Alma com o objetivo de gerar uma 

realidade. Daí, são emitidos, para a área da Esfera da Consciência de 5 metros, em forma de ondas 

informativas. Esta esfera tem um efeito de espelho que projeta a informação recebida de volta e, assim, 

o processo se repete contínua e permanentemente, numa velocidade extremamente alta. 

Quando os mesmos pensamentos e desejos são projetados, a partir da 25ª duplicação, geram-se ondas 

estáticas, que a consciência humana percebe como realidade visível, como se estivesse olhando para 

uma tela que ele mesmo gerou. O meio externo percebido é um retro espelhamento das informações 

auto enviadas. Cada pessoa vê na sua tela da consciência um filme sobre si mesmo e sobre sua vida que 

ele mesmo desenvolveu e que toca até o seu nível físico. O mesmo acontece com as informações vindas 

do Consciente Coletivo. 

 

 

 

Quando o ser humano muda permanentemente seus pensamentos e desejos, nascem novos reflexos, 

novas ondas estáticas e outras realidades perceptíveis. Desta forma, a matéria pode ser influenciada 

através de pensamentos e emoções, positivos ou negativos. As telas da consciência se transformam e, 

com isso, ocorrem mudanças na realidade do corpo físico e do mundo externo. 

A área entre a borda externa da Esfera da Alma e a borda interna da Esfera da Consciência contém a 

Área de Informação Criativa, que gera telas, manifestando a realidade. A informação criativa pode ser 

comandada através da Alma humana. Neste ponto se começa a ajudar na criação da informação para 
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que ela possa ser enviada ou a transformar positivamente as informações enviadas. Começa-se, então, 

a manipulação através de números, imagens internas, informações verbais, para conseguir o retro 

espelhamento através da consciência e, com isso, a materialização e a criação do espaço de uma maneira 

positiva para o ser humano. Quando se tem sucesso, a informação positiva retorna para o corpo físico e 

os acontecimentos positivos serão construídos ao redor do ser humano, gerando uma transformação 

fundamental do Mundo em geral. As informações são geradas no polo inferior da Alma, no Ponto 

Arquivo. 

 

 

A partir daí, a realidade é gerada ou transformada. A substância primordial encontra-se na forma de 

informações, são enviadas em forma de raios dourados ou de fluxo de luz saindo da Alma e 

desenvolvendo o Mundo que envolve o ser humano. Toda a matéria visível se forma nessa área. O ser 

humano carrega praticamente o mundo físico dentro dele ou muito próximo a ele. 

A área das duas esferas em que o mundo do ser humano se manifesta é envolvida pelo Cubo do Tempo 

o qual possibilita a percepção consciente da realidade, gerando a conexão entre o espaço e o tempo. 

 

Elementos do Processo 

1. Macro Comando 

 "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico". 

2. Entrar na Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço 

Plasmático do Criador, no fluxo de Luz Dourada da Luz do Criador". 

3. Mudança para o Macro Nível 

 "Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros". 

4. Limpeza em relação à sua meta 
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 "Volto com minha consciência para o passado, 1 hora antes do momento em que a doença/a 

situação começou. Vejo a causa que desencadeou tudo e tomo a decisão, no sentido da 

salvação de todos os seres vivos, de que nenhuma parte minha participou nos 

acontecimentos seguintes. O acontecimento e os participantes nesse acontecimento 

seguiram seu próprio caminho. Eu segui o meu caminho; o caminho do Criador. Nossos 

caminhos não se cruzaram". 

 "Vejo como minha vida está acontecendo  ....................(imaginar o presente seguindo a 

linha do tempo)". 

 Conecto o divino com o terreno. A luz do futuro penetra no presente. Estou pronto(a) a ser 

regenerado(a) conforme a Norma do Criador. 

Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar, datar,  hora, ∞ 

Forma abreviada da limpeza 

 "Volto 1 hora antes desta situação ter iniciado, limpo e elimino as causas do problema. 

Estou pronto (a) a ser regenerado (a) conforme a Norma do Criador.  

Fixo esta minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar, datar, hora, ∞ 

5. Ferramenta a ser trabalhada - Área da Informação Criativa 

Visualizar internamente imagens relativas à doença ou à situação problemática e verbalizar as atividades 

e objetivos. 

 Se conscientizar do problema que precisa ser transformado. 

 Sentir o próprio organismo como se ele já estivesse completamente saudável, 

correspondendo à Norma no nível físico, psíquico.  

 Procurar perceber o segmento dentro de toda a área da Informação Criativa, que é 

responsável pelo desvio da Norma. Determinar os limites desse segmento na superfície 

externa da esfera de 1 metro. 

 

 

"Vejo o segmento responsável por  ...   (problema)  ...   na esfera pequena". 

Marcar o segmento na imaginação. O segmento respectivo aparece automaticamente na área espelhada 

no lado oposto (lado interno da esfera da consciência). 

 No lado interno da esfera de 5 metros: 

"Vejo o segmento que é responsável pelo  ... (problema)  ... na esfera grande". 

Marcar esse segmento na imaginação. 

 Através da conexão mental entre os dois segmentos, cria-se a área da informação do 

problema em foco e a ser transformado. 
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 Além disso, marcar a área determinada com o sinal de Cristo, um X, apagando assim a 

realidade antiga. 

 

"Ilumino este problema com a Luz do Criador e apago todas as informações antigas". 

 Imaginar na mesma área, um N como símbolo do estado normal desejado, como era 

originalmente. 

 

 

 "Escrevo a informação nova em forma de um N representando a Norma...". 

Confirmar isso com uma afirmação correspondente ao contexto do problema que descreve a 

situação normal. "Agora sou.................  "; "Agora existe.................."; "Isso é..................". 

 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito 

 "Ilumino esta área com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar, datar, hora, ∞ 

Elementos do Processo: 

1. Macro Comando 

"Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico". 

2. Entrar ma Esfera da Alma / Conectar-se com o Criador 

"Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço Plasmático do 

Criador, no fluxo de Luz Dourada da Luz do Criador". 

3. Mudança para o Macro Nível 
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"Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros". 

4. Limpeza em relação à sua meta 

"Volto 1 hora antes desta situação ter iniciado, limpo e elimino as causas do problema .  

Estou pronto (a) a ser regenerado (a) conforme a Norma do Criador.  

Fixo essa minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

                                                       Iluminar > datar > hora > ∞ 

5a. Programa de padronização 

"No sentido da Salvação Geral e do Desenvolvimento Harmônico de todos os seres humanos, forneço 

um impulso partindo do meu espírito para a estrutura espiritual de todas as células do meu órgão 

enfermo. Coloco um plasmoide no lugar enfermo com o seguinte impulso": 

- Transformação de todas as informações negativas em informações positivas. 

- Regeneração e restabelecimento da Norma 

Fixo essa minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador. 

                                                                                                Iluminar > datar > hora > ∞ 

5b. Programa de regeneração (imaginar o lugar onde o órgão foi extraído) 

"Coloco um plasmoide no lugar onde o órgão foi extraído para transformar todas as informações 

negativas e para o restabelecimento do órgão que falta conforme a Norma do Criador".   

Iluminar > datar > hora >∞ 

 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito 

"Ilumino esta área com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar> datar > hora > ∞ 

 Esfera de Matéria Viva 

Grigori Grabovoi 

É importante gerar uma única vez um reservatório inesgotável de matéria viva que pode ser usado de 

formas variáveis para fortalecer o efeito dos métodos. 

 Entrar no Ponto Arquivo da Alma. Perceber a Eternidade (futuro), segurando-a na sua 

imaginação. 

 Passar conscientemente e extremamente rápido para o ponto mais distante do Infinito 

(passado) que se possa imaginar. 

 A partir desse ponto, devolver um impulso para a estrutura da Eternidade para a regeneração 

do corpo. O impulso contém de forma compactada (comprimida), todas as informações 

necessárias para restabelecer e regenerar o corpo físico. "Restabeleço o corpo físico inteiro". 

 Assim que o impulso for enviado, uma neblina branca envolve todo o corpo. A neblina é 

composta de inúmeras minúsculas esferas, que correspondem ao número dos próprios 

problemas, que os conduzem para o caminho da dissolução. Agora começa, no corpo inteiro, 

a reforma das informações negativas em positivas. 

 Paralelamente é gerada, na altura do peito, uma esfera de Luz Dourada, a esfera de Matéria 

Viva. Ela pode ser imaginada e sentida nas mãos como um pequeno Sol brilhante, quente e 

dourado. A Esfera de Matéria Viva corresponde ao Santo Graal, procurado há tempos pelo 

ser humano. 

A Esfera de Matéria Viva é uma ferramenta a ser usada de forma ilimitada, sempre que se necessitar, 

podendo ser usada, também, para regeneração em outras pessoas. Através da Esfera de Matéria Viva, o 

corpo inteiro pode ser levado à sua normalidade, uma célula pode ser regenerada ou um órgão pode ser 

restabelecido. 
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Regeneração de um órgão enfermo 

 Informar uma Célula de Matéria Viva com o seguinte impulso: 

"Regeneração e restabelecimento do órgão enfermo (nome do órgão), conforme a Norma do 

Criador". 

 Transportar e programar a célula informada para o órgão enfermo: 

"Manifesto a regeneração do órgão enfermo (nome do órgão) conforme a Norma do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Construção de um novo órgão: 

 Construir dentro da esfera o órgão composto de matéria viva com o seguinte impulso: "Construo 

o novo órgão (nome do órgão) conforme a Norma do Criador". 

 Transportar o novo órgão construído mentalmente para o lugar do órgão retirado cirurgicamente 

ou trocar na imaginação o órgão defeituoso. Colocar uma tela de Luz do Criador atrás do órgão 

e verbalizar o seguinte programa: 

"Materializo o novo órgão (nome do órgão) que corresponde à Norma com a luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

 Escudo da Vida 

Nadeschda e Wadim Koroljow 

O Escudo da Vida deve ser ativado uma única vez, gerando uma proteção duradoura para o corpo físico, 

que a partir deste momento protege automaticamente o organismo contra influências negativas com a 

ajuda do sistema imunológico. 

Instalação: 

 Gerar uma pequena esfera dentro da esfera com Matéria Viva e escrever mentalmente: "Escudo 

da Vida"; Imagem do Criador; Proteção para o organismo; Restabelecimento do sistema 

imunológico até a Norma. 

 Colocar essa esfera com sua informação dentro da 3ª (terceira) vértebra cervical (C3 - área 

responsável pelo sistema imunológico). A partir daí essa esfera se conecta com todas as outras 

esferas e com todos os órgãos. 

"Manifestação do Escudo da Vida com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Todas as esferas da coluna vertebral recebem da 3ª vértebra cervical os impulsos da matéria viva. Isso 

estimula a produção da célula mãe (tronco) e ativa as forças de proteção do corpo e o sistema 

imunológico começa a emanar Luz. Essa Luz se espalha do ponto energético informativo da 3ª vértebra 

cervical, que é o ponto do sistema imunológico, para cima, em forma de gola, e, para baixo, em forma 

de um vestido e é composta de inúmeras pequenas esferas que envolvem o corpo como uma couraça. 

Instalado o Escudo da Vida, forma-se um retângulo na área mais deficiente da pessoa (muitas vezes na 

área estômago/intestino) para neutralizar todas as influências negativas que vêm da consciência coletiva. 

A partir deste momento, o Escudo da Vida trabalha de forma autônoma. Em situações extremamente 

difíceis ele pode receber um impulso adicional para fortalecê-lo: 

 "Escudo da Vida Ativado". 

Quanto mais o escudo for ativado, maior será seu efeito e serão gerados escudos adicionais. 
 

 

Cura "espiritual" de doenças infantis 

A prática da medicina vai passar do tratamento do corpo físico para a cura espiritual e mental.  
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Habitualmente, muitas crianças de 3-8 anos, ficam doentes. Nessa idade, a criança percebe o mundo 

diretamente pela alma. Sua alma diagnostica eventos com + ou - 14 dias de antecedência. Ao observar 

o tempo a partir do momento da doença até a recuperação, pode-se entender que a criança vê os futuros 

eventos negativos em seu ambiente, o que pode acontecer entre os seus parentes, e começa a processá-

los através da doença. A criança processa os eventos futuros e as relações entre os pais e parentes mais 

próximos. Tenta assim (inconscientemente) chamar a atenção para esses eventos futuros, a fim de criar 

o entendimento desta situação. 

Para compreender a criança, você tem que seguir o caminho do desenvolvimento espiritual avançado, 

o "caminho do conhecimento". Os pais, não tem nenhuma ideia porque seu filho ficou doente. A 

medicina padrão diz que a doença é transmitida de forma infecciosa. Presume-se que a criança tenha 

sido "infectada" pelo contato com alguma pessoa doente.  

Quanto menor a criança, maior a probabilidade de doenças. A criança está diretamente no plano da 

alma, mas a consciência, que é uma ferramenta, ainda está em formação. Sua consciência não consegue 

lidar com o mundo e, assim, a criança pode adoecer. 

Deve-se capacitar a criança a fazer sua experiência de aprendizagem somente no nível espiritual, sem 

entrar no mundo físico das enfermidades. A partir dos dois anos, a criança pode ser ensinada a não 

assumir os problemas. O Adulto se agacha para ficar no nível da criança e fala: 

 "Elimino todas as emoções negativas, pensamentos e acontecimentos nos quais você 

penetrou e assumiu para sua Alma. Você vai aprender a acumular experiência sem entrar 

nesses acontecimentos negativos". 

Observar o momento em que a criança concorda, ou dizendo sim ou acenando com a cabeça: 

 "Fixo isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador".  

Iluminar > datar > hora > ∞ 

 

Fluxo de Luz do Criador 

Grigori Grabovoi 

Usamos o Fluxo de Luz do Criador para limpar o corpo físico das influências negativas, informações e 

emoções que não correspondem à Norma do Criador, como também para harmonizar salas, e as pessoas 

dentro dela, casa, prédio ou qualquer lugar desejado, plantas, animais e objetos. Em grandes áreas, 

usamos um Macrofluxo. 

 "Coloco-me / coloco a pessoa ......xyz....., no fluxo de Luz do Criador, para limpar e liberar 

meu / seu corpo físico de todas as informações e emoções negativas." 

 "Coloco esta sala onde estou agora (imaginar ou verbalizar o endereço) na corrente de luz 

do Criador para limpá-la e a mim (nós) de todas as informações e emoções negativas". 

 

Oligoterapia 

Grigori Grabovoi 

Outra possibilidade de trabalhar com a corrente de luz da eternidade está relacionada com os elementos 

da Terra. Para fazer isso, a pessoa se coloca simbolicamente junto a uma tabela periódica na corrente 

de luz da Eternidade. Tudo que seu corpo necessitar, esta corrente traz para ele. Pode ser feito em outra 

pessoa, é só imagina-la junto à tabela e na corrente de Luz do Criador. 
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Extrusor 

Nadeschda e Wadim Koroljow 

O Extrusor elimina células cancerígenas, informações negativas, informações de doenças graves, 

normaliza e regenera as células do organismo e pode influenciar positivamente os eventos externos. É 

composto de dois escudos côncavos, de passagem do mundo visível para o invisível e no centro, entre 

os dois escudos, encontra-se o Cubo do Tempo. Completando esses escudos criamos duas esferas, a 

esfera inferior e a esfera superior, que contém a Esfera de Matéria Viva.  

O Extrusor capta uma  célula negativa do órgão ou qualquer parte do corpo e a leva, em espiral, no 

sentido horário para a Esfera de Matéria Viva. A célula passa do mundo visível para o invisível e, ao 

passar pelo primeiro escudo, a informação negativa sobre a doença/situação é apagada e, ao passar pelo 

Cubo do Tempo a informação sobre o tempo em a doença/situação teve origem é eliminada. Ao passar 

pelo segundo escudo, são retiradas da célula as informações sobre a sua origem. A célula chega à Esfera 

de Matéria Viva totalmente limpa, anônima e com DNA danificado. É regenerada, restaurada e recebe 

informações positivas sobre seu órgão de origem conforme a Norma do Criador. Em seguida, a célula 

volta no sentido horário para o órgão de onde foi tirada. 

Podemos colocar o extrusor em um órgão ou situação como discórdias pessoais,  gripes, resfriados, 

inflamações como em caso de desastres, inundações e furacões, em que se coloca um macro extrusor. 

Plasmoides podem ser colocados no Cubo do Tempo uma vez que ampliam o potencial energético do 

extrusor. O extrusor deve ser programado até a restituição da Norma. 

Elementos do Processo: 

1. Macro Comando 

 "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico". 

2. Entrar no Espaço da Alma / Conectar-se com o Criador 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço Plasmático 

do Criador, no fluxo de Luz Dourada da Luz do Criador". 

3. Mudança para o Macro Nível 

 "Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros". 

4. Limpeza em relação à sua meta 

 "Volto 1 hora antes desta situação ter iniciado. Elimino todas as causas deste problema e estou 

pronto (a) a ser regenerado (a) conforme a Norma do Criador. Fixo essa minha decisão com a Luz 

do Criador, diante do fundo da Alma do Criador".  

Iluminar>datar> hora> ∞ 

5. Como e onde usar o Extrusor 

O extrusor é adaptado para programar/transformar: 

 Problemas concretos de saúde: 
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 Limpeza do sangue: colocar um mini extrusor dentro de uma veia - "Limpeza do sangue e 

padronização de todos os parâmetros do sangue". 

 Regeneração orgânica: colocar um extrusor em cima do órgão - "Regeneração completa 

conforme a Norma do Criador". 

 Problemas psíquicos: "eliminação de todas as informações negativas dos meus pensamentos em 

relação ao tema....xyz...". 

 Fraqueza / fadiga corporal: 

 Colocar um extrusor sobre todo o corpo físico e, para fortalecer a corrente de luz, colocar um 

plasmoide dentro do cubo do tempo. "Recuperação da energia máxima do corpo conforme a 

Norma do Criador". 

 Limpeza de salas: 

 Visualizar um extrusor em cada canto da sala, acima e abaixo e um macro extrusor no centro 

da sala. 

 Conectar mentalmente os extrusores que estão localizados nos cantos com o macro extrusor do 

centro. As energias negativas fluem dos cantos para o centro e daí para cima, para o nível do 

Criador onde serão transformadas. 

 "Todas as energias negativas e usadas; todos os pensamentos, formas de pensamentos, 

lembranças, imagens fantasmas e influências de seres estranhos desta sala fluem para o 

Criador para serem transformados e renovados instantaneamente". 

Pode-se trabalhar com esferas, porém o efeito do extrusor é mais forte. 

 Eliminação de energias negativas ou escuras:  

 Colocar um extrusor na área onde a energia indesejada foi descoberta ou onde o temido evento 

negativo poderia acontecer. "Transformação de todas as energias negativas, escuras, 

informações e opções de acontecimentos, para a Norma do Criador". 

 Padronização de alimentos e bebidas: 

 Colocar um extrusor sobre os alimentos e bebidas. "Transformação de todas as energias 

negativas, informações e substâncias artificiais para a Norma do Criador". 

 Ajuda em grandes acontecimentos: 

 Trabalhando com o tempo, a natureza ou acontecimentos globais negativos, direciona-se um 

macro extrusor, a partir do Macro Nível e, para fortalecer, colocar no Cubo do Tempo uma 

célula de plasma quente e frio. 

 O Extrusor será colocado no centro do acontecimento. "Normalização da situação ...... 

conforme a Norma do Criador". 

6. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito 

 "Fixo essa decisão para a cura / regeneração / solução do problema... com a Luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 
 



 
 

Dar o comando: "Ativar Extrusor" 
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O CUBO CONE CUBO (CCC)   
Grigori Grabovoi 

 

Imagine um cubo, dentro deste cubo, um cone, e dentro do cone, um pequeno cubo. Este sistema "Cubo-

Cone-Cubo (CCC)" pode ser introduzido em meio aquífero como torneiras, filtros, caixa d'água, 

piscinas, rios, etc. para melhorar a qualidade da água, limpar as impurezas e substâncias nocivas, 

estruturá-la e torná-la cristalina. Desta forma mudamos a informação sobre o conteúdo e a estrutura da 

água. O sistema pode ser utilizado para a purificação de todos os líquidos. 

O CCC está programado para levar todas as informações negativas, numa velocidade extremamente 

rápida, para o centro e lá transformá-las conforme a Norma do Criador.  

Após estar familiarizado, basta dar o comando - "Ativar CCC". 

Para ampliar o efeito do CCC podemos colocar uma Célula do Criador dentro do cubo e fazer o 

comando: saúde, juventude eterna, reconstrução da norma, prorrogação da vida, vida eterna, 

Purificação da água: 

Colocar mentalmente um CCC em cima de uma torneira: 

 “Água da vida, pura, leve, saudável, regenerativa, construtiva, limpa de venenos, toxinas, micróbios, 

aditivos, e todos os rios que receberem a água que sai das nossas torneiras, recebam esta informação 

de purificação, retornando a estrutura molecular da água para a Norma do Criador.  

Conduzir esta estrutura geométrica para a água por um ciclo 24 horas.  

Purificação de rios, lagos e oceanos, falar mentalmente ou em voz alta: 

"Coloco o "Cubo-Cone-Cubo" (CCC) em todas as águas, rios, lagos e oceanos, e estes recebem uma 

cura instantânea, sendo purificados de toxinas, venenos, partículas radioativas, compostos químicos e 

que todas as pessoas possam ter água limpa, pura e cristalina. 

Restauração dos níveis das taxas do sangue e da linfa 

Limpar o sangue, o sistema hormonal, o sistema linfático, os órgãos ou células segregadas, uma vez que 

cerca de 80 por cento do nosso corpo é composto de água, e as informações sobre a doença se encontram 

nos líquidos das células. Dentro destas estruturas pode-se formar uma célula nova e saudável, 

multiplicá-la e colá-la em si ou em outras pessoas. Suprimindo assim, as células velhas, inclusive as 

células cancerígenas. 

Coloque mentalmente uma Célula da Norma de Vida do Criador no "Cubo-Cone-Cubo". Em seguida, 

colocar todo o complexo para circular na aorta. 

Escreva a fórmula do programa de controle, visualizando o sangue na cor original 

"Purificação instantânea do sangue de venenos, toxinas, micróbios, sujidade e outras impurezas com 

o objetivo de estruturá-lo, a nível molecular, conforme a norma do Criador.". 
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Visualizar como a célula padrão começará a se multiplicar, a restabelecer o sangue e torná-lo mais 

jovem conforme a Norma do Criador 

Falar mentalmente ou em voz alta: 

"Coloco "Cubo-cone-cubo" no fluido inteiro do organismo vivo, em todos os órgãos internos, para a 

purificação, recuperação, regeneração, cura instantânea conforme a Norma do Criador ". 

Trabalhando com o sistema sanguíneo ou linfático, complete a estrutura com a sequência numérica: 

1843214. Repita isso várias vezes e a Célula da Norma do Criador eliminará todas as células que não 

correspondem à Norma. 

Para ampliar o efeito, podemos imaginar uma célula dourada de matéria viva do Criador, dentro do 

cubo menor e verbalizar o seguinte programa: 

 "Reconstrução da Norma, saúde, juventude eterna, prorrogação da minha vida, vida 

eterna". 

Regeneração de alimentos 

Visualizar o CCC em cima dos alimentos e dar o comando: 

 "Alimento harmonizado, leve, saudável e livre de agrotóxicos, conforme a Norma do 

Criador". 

Auto Responsabilidade 

Colocar dois CCC em cima dos ombros 

 "Estou decidido a tirar todas as cargas dos meus ombros, não aceitar mais as cargas dos 

outros e, a partir de agora carregar somente as minhas próprias responsabilidades". 

Pode ser usado em diversas situações: Proteção contra poluição elétrica em ambientes e ao lado de 

aparelhos, proteção contra energias negativas, transformações de situações futuras, realização de 

desejos. 

Sempre finalizar com a programação final: 

. Iluminação final, com data, hora e envio para o infinito 

 "Fixo essa decisão para a cura / regeneração / solução do problema... com a Luz do 

Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Quadrado Iluminado 
Grigori Grabovoi 

O Quadrado Iluminado pode alterar qualquer informação e influência negativa. 

 Imaginar um quadrado iluminado e preenchê-lo com a informação desejada. 
 Em seguida, colocar o quadrado em cima de um objeto, do corpo ou parte dele. Todas as 

informações negativas sobre o tema focado serão transferidas, com extrema velocidade, do 

objeto ou do corpo, para o centro do quadrado, onde são transformadas. 
Exemplos: 

 Prédio, apartamento, carro > "Proteção contra danos e roubo.” 

 Alimentos, água > "Livre de substâncias nocivas e toxinas." “Muito bom para mim. “ “De 

qualidade ótima para as necessidades do meu corpo” 

 Casa, apartamento, sala > "Esta sala está protegida contra qualquer forma de 

eletromagnetismo. ” 

 Aparelhos elétricos, celular > "Este aparelho está livre de eletromagnetismo." 

 Caminho para a escola > “Meu filho volta para casa em segurança.” 

 Viagem > “Meu carro me leva para meu destino e me traz de volta para casa em segurança."  
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Cubo do Tempo 

A Consciência Coletiva  influencia a consciência humana e, com isso, o seu crescimento, uma vez que 

está impregnada fortemente pelo medo e pela destruição e, segundo Arcady Petrov, pode alterar até o 

DNA humano como também retardar os processos de cura. O Cubo do Tempo oferece proteção contra 

as influências negativas. 

As esferas de 1 e 5 metros de raio tornam possível ao ser humano manifestar e alterar a realidade dentro 

da Área da Informação Criativa. O Cubo do Tempo abrange a esfera de 5 metros e nos possibilita 

perceber a realidade conscientemente, gerando uma correlação entre o espaço e o tempo. O cubo pode 

ajudar a influenciar o tempo e também fazer coisas para as quais aparentemente falta tempo. 

 

O controle do tempo pode ser programado da seguinte forma: 

 "Vejo o Cubo do Tempo, transfiro-o para dentro do meu corpo físico. Materializo o efeito com 

a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador no Aqui e Agora e no Infinito". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Deve-se diminuir mentalmente o cubo e colocar dentro do corpo físico. Desta forma, o corpo inteiro 

recebe um impulso a respeito da Norma e os processos necessários têm início no corpo: 

 Aumento da produção de Células-Tronco 

 Ativação de processos na coluna vertebral 

 Aumento da atividade das glândulas 

 Ativação da formação de novas células sadias 

 Retardamento do processo de envelhecimento do corpo 

 Aumento da produção de hemoglobina 

 Alteração da sensação de tempo 

Quanto mais a pessoa utiliza este método, mais a capacidade melhora. Em situações apertadas, onde há 

acúmulo de tarefas, a pessoa ganha mais tempo, há a sensação de alargamento do tempo. 

Resolução de problemas 

Os problemas têm um ponto de concentração que está localizado a 2 cm à frente do terceiro olho. Esta 

é uma esfera com um raio de 2 cm (ver ilustração abaixo). Nesta esfera se encontra a fonte da informação 

dos problemas. Este é o ponto de compactação de todos os problemas. 

Há pessoas que afirmam ter dor de cabeça por causa de seus problemas. O processo de compactação de 

problemas afeta a estrutura física. 

Há uma segunda esfera, a Esfera das Informações dos Centros Superiores, com um raio de 5 cm e a 

distância de 2 cm acima da cabeça, na vertical, sendo composta de sete segmentos, sendo o ponto 

inferior o Polo de Controle de Problemas, que nos permite ter influência sobre os problemas. Através 

dele chega-se à informação dos segmentos da esfera possibilitando dissolver os problemas. 
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Polo de Controle 

 Imaginar um raio vertical de luz vindo da Esfera das Informações dos Centros Superiores, que vai 

até o centro da cabeça. 

 Conectar o Polo de Controle, mentalmente, através de um raio de luz, com o ponto central da Esfera 

de Problemas: "Dissolução do problema ..................... e reconstrução da Norma na minha vida, 

iluminando com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora  > ∞ 

 

 

Produção de Ozônio (O3) 

O corpo humano tem a capacidade de produzir ozônio (alótropo de oxigênio). No futuro, quando o 

homem aprender esta tecnologia, ele será capaz de viver em qualquer ambiente, mesmo sem uma 

atmosfera. 

Ozônio 

Imagine uma pirâmide no lado interno da esfera de 5 metros.com uma esfera no ápice. A pirâmide 

representa a Alma do Criador que contém Sua Luz. A esfera representa a Alma do ser humano. 

A pirâmide abre, ligeiramente, o ápice, e a Luz do Criador sai e limpa a Esfera da Alma. Vemos esta 

esfera ser purificada, começando a brilhar e a ficar cada vez mais preenchida de luz. 

Quando a esfera está repleta de luz, a pirâmide se abre totalmente, e a esfera desce na pirâmide. Neste 

momento, o ozônio é produzido e liberado, convertendo as informações celulares negativas em 

positivas. O ozônio com sua capacidade depuradora regenera as células conforme a Norma do Criador.  

Formulamos a nossa intenção de fornecer um programa para controle e falamos: 

"Vejo células enfermas, um tumor. Pego a quantidade necessária de ozônio e queimo as células 

enfermas e o tumor". 

As células vão sendo literalmente devoradas pelo ozônio, o tecido tumoral inteiro começa a carbonizar 

e escurecer. Após o tecido tumoral ter escurecido, reforçamos a concentração de ozônio e o usamos para 

converter essas células em tecido saudável. Neste processo, as células liberam gamaglobulina. Para 

controlar a quantidade dessa liberação, deve-se fazer o seguinte comando para a hipófise: 

"Hipófise, libere exatamente a quantidade necessária de gamaglobulina". 

Em seguida, eliminar as estruturas informativas da célula guia e colocar uma célula padrão.  

Esta tecnologia funciona de forma eficaz na oncologia. 

 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

34 

34 

 

 

Reparos dos pontos de perfuração 

Quando uma informação negativa penetra no corpo resulta em enfermidades e aparecem, nas esferas e 

no cubo do tempo, pontos de perfuração, parecidos com pequenos furos. Para fechá-los, concentre-se 

nesses pontos, coloque uma tela de Luz do Criador atrás dos furos e um Esparadrapo de Luz. 

"Construo um Esparadrapo de Matéria Viva e regenero os pontos de perfuração na minha esfera de 1 

m, de 5 m, no cubo do tempo, para que volte à Norma em todos os pontos perfurados". 

"Coloco um Plasmoide / micro extrusor em cima do ponto perfurado na minha esfera de 1m, 5 m, cubo 

do tempo e regenero isto com a Norma do Criador, com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do 

Criador". 

Iluminar > datar > hora >  ∞ 

Eliminar a estrutura informativa 

Cada enfermidade tem sua estrutura informativa. Consertando os pontos de perfuração, deve-se eliminar 

a estrutura informativa da enfermidade com o comando:.  

"Vejo a estrutura informativa da enfermidade e a envolvo na Esfera de Luz Prateada Esbranquiçada 

(ou com plasma quente). Reduzo tudo para o tamanho de um ponto e envio para além da esfera de 5 

metros para dentro do Cubo Prateado Esbranquiçado para transformar as informações negativas em 

positivas. Manifesto isto com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador"  

Iluminar > datar > hora > ∞ 

O Cubo Prateado Esbranquiçado é uma área fechada no Macro Nível do Criador, além da esfera de 5 

metros, no qual todas as informações negativas podem ser depositadas para  serem transformadas.  

 

 

Eliminar a célula guia 

Uma enfermidade se desenvolve em forma de espiral a partir do ponto de perfuração. Sempre existe a 

primeira célula, a célula guia, e através dela, a enfermidade entra no corpo. 

" Vejo a célula guia da enfermidade e a envolvo na Esfera de Luz Prateada Esbranquiçada. Reduzo 
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tudo para o tamanho de um ponto e envio para além do limite da esfera de 5 metros para dentro do 

Cubo Prateado Esbranquiçado para que todas as informações negativas sejam transformadas  em 

positivas. Manifesto isto com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador" 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

“Vejo a célula guia da enfermidade. Queimo-a com o plasma quente do Espaço Plasmático e transfiro 

as cinzas além da esfera de 5 metros para dentro do Cubo Prateado- Esbranquiçado para que todas as 

informações negativas possam ser transformadas em positivas. Manifesto isso com a Luz do Criador 

diante do fundo da Alma do Criador." 

iluminar > datar > hora > ∞ 

Introduzir célula nova 

Após a eliminação da célula guia da enfermidade deve ser colocada uma célula de matéria viva que 

transmite a informação da Norma para as demais células. Quando se tira a informação negativa é 

necessário colocar informações positivas em seu lugar. 

"Coloco no lugar onde existia a célula guia, uma célula de matéria viva, que transmite sua informação 

para as demais células. Dou o impulso para a reconstituição das demais células conforme a Norma do 

Criador. Manifesto isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Em seguida, refazemos todas as conexões com todas as células e órgãos através da hipófise. 

"Regeneração de todas as conexões deste órgão com todos os demais órgãos. Fixo isso com a Luz do 

Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Coluna Vertebral 

A coluna vertebral é o suporte da estrutura material do corpo humano. Desenvolvimentos enfermos na 

área da coluna vertebral indicam problemas no descobrimento da posição na vida e na correlação com 

o mundo. Problemas de saúde são gerados devido a interrupção no fluxo energético da coluna vertebral. 

O bloqueio na coluna vertebral tem um efeito negativo sobre toda a energia corporal. Antes desses 

bloqueios aparecerem fisicamente, eles já existem no nível informativo.  

Ao longo da coluna vertebral há pontos energético-informativos que recebem energia e informação. Na 

região da nuca os pontos energético-informativos estão localizados a uma distância de 2 cm da 

superfície e no restante da coluna vertebral, 2,5 cm acima da superfície das costas. 

 

Os pontos mais importantes são: a 3ª e a 7ª vértebras cervicais e a 8 ª  vértebra torácica. Esses são os 
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pontos mais perfurados, os mais sensíveis, porque recebem um grande fluxo de informações. As 

informações negativas do mundo externo penetram por esses pontos. A C3 recebe as informações 

relacionadas com o mundo externo, sendo responsável pelo sistema imunológico. A esfera dentro dessa 

vértebra possui finas conexões de fios para receber as informações de todos os lados e nela encontram-

se as informações a respeito do corpo. Conexões específicas saem da C3 em direção à coluna, ao cóccix 

e ao cérebro. Quando essa esfera está sendo comprimida por influências externas, essa opressão expande 

para o liquor (líquido cefalorraquidiano), tálamo e vasos sanguíneos ali localizados, limitando a 

circulação sanguínea na cabeça. O abastecimento sanguíneo limitado pode causar problemas corporais, 

além de cefaleias. 

As energias negativas penetram no corpo, deslocando as esferas devido a dois fatores que são 

responsáveis pelo desvio da Norma:  

1- Pegar energias e responsabilidades de outros:  

2- Ocupação intensiva com temas negativos.  

Pegar energias e responsabilidades dos outros 

Deve-se sentir pelo outro compaixão e não dor e, assim, não entrar consciente e ativamente nos 

acontecimentos, conversas e problemas dos outros, não aceitar informações negativas, nem identificar-

se com essas informações para evitar misturá-las com as suas próprias energias, como também não 

aceitar a responsabilidade pelos processos estranhos. 

Volte ao passado, para o momento do primeiro pensamento a esse respeito. 

"Torno-me consciente que todos os acontecimentos e vivências externas de outras pessoas não me 

pertencem e tomo a decisão de não participar mais dessas energias e acontecimentos. Fixo meu plano 

com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador".  

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Ocupação com temas negativos 

Repetindo sempre certos pensamentos e sentimentos negativos, o ser humano começa a interiorizá-los, 

e chegará o momento em que a coluna vertebral reagirá de forma como se estivesse que carregar um 

grande peso. Nesse caso a sequela pode até ser uma alteração orgânica ou enfermidade dos vasos. 

Quando já existem problemas na coluna, o ser humano deve voltar ao passado, para o momento no qual 

os pensamentos respectivos começaram. 

"Estou decidido a tirar todas as cargas dos meus ombros e viver livremente sem essas cargas. Aceito 

tudo que senti no passado como carga, com alegria e amor, todas as pessoas e todas as situações. 

Desapego-me de todos os padrões que me causaram problemas. Elimino da minha alma todos os 

acontecimentos problemáticos que vivenciei e que estão depositados nela. Eu me aceito no Amor do 

Criador. A vida flui para mim cheia de amor. Fixo essa minha decisão com a Luz do Criador, diante 

do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Reconstituição da coluna vertebral 

Problemas  na coluna vertebral como hérnia de disco, escoliose ou desgastes das vértebras,  procede-se 

da seguinte forma: 

Elementos do Processo: Macro Comando; Entrar na Esfera da Alma e conectar-se com o Criador; Ir 

para o Macro Nível; Limpeza referente ao tema.  

1. Imaginar uma tela com a Luz do Criador à frente e outra atrás, emanando luz para a coluna vertebral, 

para retornar para a Norma os pontos energéticos informativos com um único impulso: 

"Regeneração de todos os pontos energéticos informativos para a Norma e sua recolocação no lugar 

correto, iluminando com a luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar> datar> hora> ∞ 

2, Imaginar uma  esfera dinâmica direcionada para cima sobre o atlas e outra para baixo sobre o cóccix, 
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Em seguida visualizamos essas esferas esticando a coluna vertebral até seu comprimento normal, sendo 

que cada vértebra volta ao seu lugar normal e estende-se conforme a Norma do Criador. 

A estrutura cartilaginosa que falta será reconstituída. 

 "Extensão da coluna vertebral e reconstituição da cartilagem conforme a Norma do Criador, 

iluminado com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar> datar> hora> ∞ 

3. Colocar um arquétipo da coluna real (modelo original) atrás da coluna vertebral a ser tratada, e atrás 

dela a tela de Luz do Criador. A luz que parte desta tela penetra o arquétipo e, enriquecida com sua 

informação, vai para a coluna vertebral defeituosa. 

Visualize que no espaço entre o arquétipo e a coluna vertebral defeituosa flui matéria viva, como 

também um segundo fluxo no espaço entre o canal espinhal e a estrutura óssea, sendo que ocorrem dois 

fluxos de matéria viva que regeneram todas as estruturas da coluna vertebral, até que a norma esteja 

restabelecida. 

"Regeneração da coluna vertebral para a norma do Criador, iluminado com a luz do Criador diante 

do fundo da Alma do Criador. “ 

Iluminar> datar> hora> ∞ 

4. Quando as informações que comprimem as esferas da coluna vertebral penetram no organismo, 

surgem pontos de penetração nessas esferas, como também no cubo do tempo e nas esferas de 1m e de 

5m. Para tapá-los concentre-se neles usando a ferramenta" Esparadrapo  de Luz". 

"Construo um esparadrapo de luz de matéria viva e regenero os pontos de penetração nas esferas de 

minha coluna vertebral, conforme a Norma do Criador, diante do fundo da Alma do Criador." 

Iluminar> datar> hora> ∞ 

 

5. Eliminar estruturas informativas da enfermidade: 

"Vejo as estruturas informativas da enfermidade. Eu as envolvo com a esfera da luz prateada 

esbranquiçada. Comprimo tudo até o tamanho de um ponto e levo para além do limite da esfera de 5 

metros para dentro do cubo prateado esbranquiçado, para que todas as informações negativas sejam 

transformadas em positivas. Manifesto isso com a Luz do Criador diante do fundo da Alma do Criador.” 

iluminar > datar > hora > ∞ 

"Vejo as estruturas informativas da enfermidade. Eu as queimo com o plasma quente do Espaço 

Plasmático, e levo as cinzas para além do limite da esfera de 5 metros para dentro do cubo prateado 

esbranquiçado, para que todas as informações negativas sejam transformadas em positivas. Manifesto 

isso com a Luz do Criador diante do fundo da Alma do Criador." 
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iluminar > datar > hora >∞ 

6. Eliminação da célula guia na qual a enfermidade se manifestou pela primeira vez. 

 “Vejo a célula guia da enfermidade. Eu a envolvo com a esfera de luz prateada esbranquiçada. 

Comprimo tudo até o tamanho de um ponto e levo para além do limite da esfera de 5 metros para dentro 

do cubo prateada esbranquiçada, para que todas as informações negativas sejam transformadas em 

positivas. Manifesto isso com a Luz do Criador diante do fundo da Alma do Criador." 

iluminar > datar > hora > ∞ 

“Vejo a célula guia da enfermidade. Eu as queimo com o plasma quente do Espaço Plasmático e levo 

para além do limite da esfera de 5 metros para dentro do cubo prateado esbranquiçado, para que todas 

as informações negativas sejam transformadas em positivas. Manifesto isso com a Luz do Criador 

diante do fundo da Alma do Criador." 

iluminar > datar > hora > ∞ 

7. Após eliminar as informações da enfermidade, uma nova informação deve ser introduzida. Introduz-

se uma célula normal com novas informações. Essa informação espalha-se gerando um estado normal 

entre todas as células da área respectiva. 

“A estrutura da enfermidade, a célula gula e as células enfermas não existem mais. No lugar onde 

existia a célula guia, coloco uma célula de matéria viva que transmite sua informação para todas as 

outras células. Forneço o impulso para a regeneração das outras células conforme a Norma do Criador 

com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador. " 

iluminar > datar > hora > ∞ 

Os pontos 5 a 8 podem ser usados em qualquer enfermidade. 

Quatro esferas 

Para mover uma vértebra para o lugar original, colocamos 4 esferas em ambos os lados da vértebra e 

conectamos essas esferas com feixes de luz (uma espécie de elástico dourado). Os feixes de luz atraem 

as esferas opostas e movimentam de volta ao lugar as hérnias de disco ou vértebras deslocadas. 

Através das esferas, como um "rolo" subindo e descendo sobre toda a coluna vertebral, obtemos de 

volta todas as vértebras na posição da Norma e as mantemos nesta posição. 

As esferas estão se movendo em alta velocidade. Definir um programa: 

"Recuperação da estrutura celular da coluna vertebral, cartilagem e vértebras com a Norma do 

Criador".  

iluminar > datar > hora > ∞ 
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Colocar 4 esferas em torno do local a ser tratado. 
 

Hérnia de disco 

Colocar uma esfera entre as vértebras, no lugar do disco deformado, com um programa para colocar o 

disco de volta ao seu lugar. Em seguida colocar um disco normal em cima do disco lesado, deixando 

fluir Matéria Viva para dentro dele.  

"Regeneração do disco para a Norma do Criador, fixado com a Luz do Criador, diante do fundo da 

Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Dores com causas desconhecidas 

Em dores difusas na coluna vertebral com causa desconhecida, aconselha-se o seguinte programa: 

"Vou muito distante dentro do macro nível e partindo do meu corpo físico dou um impulso para a 

transformação de todas as situações e informações negativas que vem do mundo externo, oprimindo 

meu corpo físico e meu mundo interno e as transformo nesse momento - AGORA! Além disso, dou 

através do meu corpo físico o impulso para a dissolução de todas as conexões negativas que me 

oprimem, transformando a informação negativa em positiva". 

Desintoxicação dos ossos 

Para eliminar as toxinas depositadas na estrutura óssea da coluna vertebral, imagine-se extraindo uma 

célula informativa da estrutura óssea da coluna torácica, recebendo o fluxo fotônico do Criador, 

permanecendo conectada com o osso através de um fio sutil. Através da conexão da célula com o osso, 

todas as estruturas tóxicas estão sendo apagadas na coluna vertebral durante o processo. 

O fluxo fotônico permanece muito tempo ativo, até que todas as estruturas ósseas estejam 

desintoxicadas e regeneradas. 

"Desintoxicação e Recuperação de todas as estruturas ósseas da coluna vertebral para a Norma do 

Criador, fixado com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Restauração da Coluna Vertebral - outra variação 

Concentre-se na coluna vertebral. Ao longo da coluna escreva mentalmente a palavra "NORMA" em 

letras de luz, para ajudar o processo geral de cura. 

Imagine uma esfera de luz (esfera 1) ao lado de seu quadril direito e escreva dentro dela a informação 

"regeneração total da coluna vertebral". Visualize uma conexão brilhante entre essa esfera e a 

informação "NORMA" ao longo da coluna vertebral e envie raios vibrantes da esfera através de seu 

corpo na direção da "NORMA".  Sinta os raios brilhantes preencher e restaurar todo o corpo físico. 

Problemas com a coluna vertebral são sempre problemas de todo o organismo. 

Imagine outra esfera de luz (esfera 2) com a mesma informação: "regeneração total da coluna 

vertebral", escrita na articulação do joelho direito. Novamente é gerada uma conexão brilhante entre 

essa esfera e a "NORMA" ao longo da coluna vertebral. Os raios luminosos com as informações, sobem 

do joelho para a coxa e passando pelos órgãos do corpo em seu caminho para a "NORMA" ao longo da 

coluna vertebral. 

Imagine uma terceira esfera de luz (esfera 3) ao lado do tornozelo direito, com a informação 

"regeneração total do meu organismo”. Esta esfera é preenchida de luz prateada-esbranquiçada. 

Diga mentalmente: "Regeneração total do meu organismo para a Norma do Criador"! 

Um forte brilho repleto da informação da esfera sai do tornozelo, sobe pela perna e coxa, para dentro 

do corpo. Abrange os órgãos sexuais, o sistema digestivo, o fígado, baço, rins, pâncreas e pulmões, 

recebendo também esse forte brilho. O brilho se conecta com a "NORMA" escrita na coluna vertebral 

e continua a subir, através da tireoide e do pescoço até o cérebro e vai para a hipófise, que recebe tão 

fortemente o brilho. No centro do cérebro é gerada uma pequena esfera prateada-esbranquiçada, 
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exatamente onde o crânio começou a se desenvolver. 

Um arco iluminado sai do hemisfério cerebral direito para o hemisfério cerebral esquerdo. Toda a 

informação sobre o que fazer para manter o corpo saudável é armazenada no hemisfério direito. 

O hemisfério cerebral esquerdo começa a "processar" a informação recebida e a transfere para todo o 

sistema endócrino. Este sistema, que é responsável pelo controle de todo sistema metabólico, produz os 

hormônios necessários para regenerar totalmente o corpo, inclusive para rejuvenescê-lo. Desta forma o 

corpo funciona conforme a Norma do Criador. 

Ilumine, coloque a hora e a data e envie essa informação para o infinito. 

 

 

Criação de Células de Salvação 

Imagine várias esferas em torno de seu corpo (ilustração abaixo). Estes são os segmentos da consciência. 

Na proximidade, os segmentos da consciência próximos.. 

Um pouco distante, os segmentos da consciência distantes. 

Muito mais distante, os segmentos da consciência extremamente distantes (nas proximidades da Estrela 

do Norte). 

Determine  uma destas esferas para ser a Célula de Salvação contendo matéria viva. 

Uma das esferas da consciência mais longe (superlonge) começa a brilhar como um forte ponto de luz. 

Traga essa esfera para mais perto de você e comece a trabalhar com ela: 

Preencha a esfera com luz prateada-esbranquiçada. 

Coloque a palavra "Célula de Salvação" bem como o símbolo da Eternidade (8) e Infinito (∞) dentro 
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da célula. 

No caso de uma doença concreta, coloque a sequência numérica correspondente a esta doença na Célula 

de Salvação. Ilumine-a com uma luz violeta brilhante. A célula já está pronta. 

Coloque essa célula no órgão doente com a finalidade de regeneração e mova-a pelo órgão no sentido 

horário. 

Observe como a "Célula de Salvação" começa a se multiplicar e regenerar o órgão. Imagine que o órgão 

começa a emitir um brilho violeta. Este é o órgão saudável, a Norma.  

Veja o órgão em sua cor natural.  

Podemos fazer tudo no nível informativo, criar  ou avivar algo e, essas informações descerão para o 

nível físico. 

O momento mais eficaz para este trabalho é o Horário Universal, entre 22:00 e 23:00 horas . Neste 

horário você participa do apoio que Grigori Grabovoi disponibiliza no nível informativo. Se você não 

pode trabalhar neste momento passe a janela do tempo mentalmente para esta hora no tempo. Continue 

o trabalho até que o órgão seja restaurado. 

 

 

Restauração da Visão 

Primeira Variação (fig. 1): 

Elementos do Processo: Macro Comando; Entrar na Esfera da Alma e Conectar-se com o Criador; 

Ir para o Macro Nível; Limpeza referente ao tema.  

Comando específico: 

1. Coloque a sequência numérica que regula a visão 1 8 9 1 0 1 4  (doença dos olhos) numa esfera. 

2. Comprima a esfera até o tamanho de uma bola de tênis e mentalmente coloque-a dentro de sua 
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cabeça. 

3. Tire seus óculos e imagine a esfera emitindo feixes de luz prateada-esbranquiçada, como um 

brilhante holofote em cada olho. 

Finalize com a Iluminação final  -  Iluminar > Datar >  hora > ∞ 

Segunda Variação (fig. 2): 

Coloque uma Célula de Salvação independentemente da natureza do problema, nos olhos, no globo 

ocular e deixe a Célula de Salvação multiplicar em sentido horário. 

As Células de Salvação fornecem informações da Norma às células doentes, as quais, contribuem para 

a restauração da visão normal. 

 

 

Resolução de situações 

A coluna de luz espiritual existe cerca de 50 cm à frente do seu corpo (fig. 1, abaixo). Todas as 

informações sobre a Criação estão contidas nesta coluna.  

Verbalize: "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico' 

 Faça uma imagem detalhada de uma situação ou um resultado que você gostaria de alcançar 

ou harmonizar em sua vida. 

 Coloque esta informação na coluna, no Fluxo de Luz do Criador; aproximadamente 50 cm 

na frente do corpo, incline o fluxo de luz com a informação até que fique  na forma de um 

arco, de modo que o centro da minha informação flua para o ponto mais alto do arco. 

 Mantenha a informação em seu foco por um instante e deixe-a ir, relaxando o arco e 

enviando a informação com meus desejos para o fluxo de Luz do Criador. (fig. 2 abaixo). 

 Desta forma, a informação é transportada como um relâmpago e transformada  num 

resultado. 
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Normalização do Peso Corporal 

1. Coloque a sequência numérica 4 8 1 2 4 1 2 (obesidade) em uma pequena esfera branca prateada, 

muito luminosa. 

2. Comprima a esfera em um ponto e, mentalmente, coloque-a no abdômen. 

3. Coloque a sequência 1 8 2 3 4 5 1 (distúrbios endócrinos e metabólicos) em outra pequena esfera 

branca prateada e mentalmente coloque-a na hipófise. 

Visualize os números brilhantes e luminosos. 

Veja-se no peso desejado, feliz e positivo. 

Para finalizar:  

Fixo isso com a Luz do Criador diante do fundo da Alma do Criador. 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Proteção 

Segundo Grabovoi, dentro do sistema de "Salvação Geral", devemos sempre visar a "Norma" ou a 

transformação da informação para a "Norma", em relação  a qualquer doença ou a qualquer situação  

que possa acontecer na  nossa vida e que queremos transformar. O objetivo desta ferramenta é a 

transformação da realidade antes da manifestação de  um problema. 

O princípio do trabalho se baseia na criação de segmentos parciais de uma esfera (1/3 da esfera), que 

são capazes de defletir uma informação negativa e desta forma podemos desviar a informação negativa 

antes da sua manifestação. 

Descrição: 

 Imagine uma esfera na forma de uma bola de futebol. Divida mentalmente esta bola de futebol 

em três partes iguais (ver ilustração abaixo). As superfícies internas desses segmentos desviam 

a informação negativa. 

 Coloque dois dos segmentos na frente de seus joelhos para que as superfícies internas refletoras 

fiquem viradas para fora. 

 Um sinal de informação chega a você primeiro no nível de seus joelhos, onde você colocou os 

refletores. Em seguida, a informação transformada para a norma chega ao cérebro. 

 O terceiro segmento é colocado na altura da 3ª cervical (C3). 

Você alcança o futuro através do movimento das pernas e no movimento das pernas, os joelhos são 

dobrados, e o que sempre vem do futuro, sempre chega primeiro ao nível dos joelhos. 
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Regeneração dos Dentes 

Segundo Grabovoi, após a extração de um dente, existe um holograma desse dente no local da extração 

que representa o corpo informativo energético. Na área da raiz permanece um cromossomo com todas 

as informações do dente saudável. Quando a alma induz um impulso de luz para esse cromossomo, 

desenvolve-se nesse lugar uma rede informativa que descreve o contorno do dente. 

O processo de regeneração começa com as células-tronco. 

Elementos do Processo: 

Programo para o bem estar de todas as pessoas que sofrem de problemas nos dentes, parecido com o 

meu: "Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico e reconstituição dos dentes necessários, 

conforme a Norma do Criador". 

Entro no Espaço de minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço Plasmático com 

o fluxo de Luz Dourada do Criador e, eu me limpo e me abasteço com a energia dessa luz. 

Vou para o Macro Nível, além da minha esfera de 5 metros. 

Foco minha consciência no dente respectivo que desejo que cresça novamente com a ajuda do Criador.  

Volto ao passado 1 hora antes do momento em que foi gerado o que causou a perda do dente. Vejo a 

causa e tomo a decisão, no sentido da salvação de todas as pessoas, que nenhuma parte minha 

participou nos seguintes acontecimentos. O acontecimento e os participantes nesse acontecimento 

seguiram seu próprio caminhos. Eu segui o meu caminho, o caminho do Criador. Nossos caminhos não 

se cruzaram. 

Imagino que minha vida percorre conforme a Norma, ou seja, sem a perda do dente.  

Uno o divino com o mundano. A luz do futuro penetra no aqui e agora. Conscientemente estou pronto 

(a) a ser regenerado (a) conforme a Norma do Criador. Fixo minha decisão com a Luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador. 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Construímos o holograma de um dente saudável através de um impulso, entrando com a consciência em 

seu cromossomo. Iluminamos o corpo energético-informativo do dente saudável, ou seja, seu 

holograma. 

 “Holograma com o contorno do dente.” 

Com outro impulso da alma transferir uma célula tronco da medula óssea para a raiz do dente. 

"Introduzir a célula tronco no ponto mais inferior da raiz. ” 

Estimular a célula tronco a se reproduzir com três impulsos até que existam oito células.  

Os primeiros dois impulsos produzem duas células cada, o terceiro impulso produz três células. 

Essas oito novas células formam a base para o novo dente - 1,3,5,8. 

"Produzir duas células a partir da célula tronco. ” 

"Produzir duas células a partir da célula tronco. ” 

"Produzir três células a partir da célula tronco." 

Através do impulso: "Diferenciação" está sendo iniciado um programa que inicia a transformação de 

células tronco idênticas e não específicas em células específicas, como é necessário para o crescimento 

do novo dente. 

Paralelamente fornecer o impulso: "Produção de uma nona célula", pois a partir da nona célula, todas 

as outras células se desenvolvem, se dividem e se diferenciam conforme a estrutura material necessária. 

A matriz do dente recebe ainda células primordiais ou células com matéria viva para acelerar o processo 

ativando através do impulso: 

"Ativar as células primordiais/ células com matéria viva.” 
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Crie novamente a correlação orgânica (cada dente está conectado com um órgão específico através de 

um fio prateado e de vias nervosas da tireoide). 

Fornecer o impulso para a tireoide: 

"Reconstituição da conexão orgânica.” 

No final faça a seguinte programação: 

Regeneração do dente para a Norma do Criador, iluminado com a Luz do Criador diante do fundo da 

Alma do Criador. 

iluminar > datar > hora > ∞ 

Quando faltam muitos dentes, transferir esse  método para todos os outros dentes que estão faltando. 

"Transferência do processo para todos os outros dentes que estão faltando." 

Aconselha-se a fazer separadamente o programa para cada dente. 

 

 

 

 

Regeneração de Dentes  

 Nadeschda e Wadim Koroljow 

Cada célula tem um ponto de crescimento onde começa sua construção, como também cada órgão. 

Assim como cada célula e cada órgão possui uma consciência própria, espaço próprio e um pilar 

espiritual próprio. Programo para o bem estar de todas as pessoas que sofrem de problemas de dente 

parecidos com os meus. 

"Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico e Regeneração dos dentes conforme a Norma do 

Criador". 

Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da  Alma, no Espaço Plasmático do 

Criador, no Fluxo de Luz Dourada do Criador, eu me limpo e me abasteço.  

Vou para o Macro Nível, além da esfera de 5 metros. 

"Coloco uma tela de Luz do Criador no ponto de crescimento do dente respectivo". 

"Induzo um impulso de Luz da Alma para o pilar espiritual e para o ponto de crescimento do dente. A 

área do dente forma-se a partir da tela iluminada do Criador". 

"Coloco um cromossomo com todas as informações do dente e uma célula de matéria viva dentro dessa 

área", 

"Envio um impulso de Luz da minha Alma para essas duas células". 

Regeneração do dente para a Norma do Criador, iluminado com a Luz do Criador diante do fundo da 
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Alma do Criador. 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Tratamento de Cárie 

Programa diário antes de escovar os dentes: 

"Vejo a estrutura informativa das cáries, envolvo-a com uma esfera de Plasma quente, comprimo-a e 

queimo-a. Vejo a célula guia da cárie, envolvo-a com uma esfera de Plasma quente, comprimo-a e 

queimo-a. Envio um fluxo de Matéria Viva para o lugar onde se encontrava a cárie. Regeneração de 

todas as células para a Norma, iluminadas com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Tratamento de Periodontose 

Elementos do Processo: 

 "Vejo todas as pessoas nesse Planeta que sofrem de problemas de dentes e da gengiva saudáveis e 

felizes". 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma". 

 "Vou para o Macro Nível, além da esfera de 5 metros". 

 "Limpo a causa do problema e estou pronto (a) para ser reconstituído (a) conforme a Norma do 

Criador. Fixo a minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora >  ∞ 

Variações 

 "Vejo a estrutura informativa da Periodontose, envolvo-a com uma esfera de Plasma quente, 

Comprimo-a e queimo-a. Vejo a célula guia da Periodontose, envolvo-a com uma esfera Plasma 

quente, comprimo-a e queimo-a Envio um fluxo de Matéria Viva para todas as áreas onde a gengiva 

está se retraindo. Regeneração de todos os dentes  para a Norma, iluminadas com a Luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

 "Coloco um extrusor em cima do primeiro dente, no lado esquerdo da  mandíbula e programo para 

a regeneração total da gengiva conforme a Norma do Criador. O Extrusor trata cada dente da 

esquerda para a direita, fazendo o mesmo também no maxilar. Coloco uma Célula Plasmoidal 

quente e fria dentro do Cubo do Tempo para fortalecer e potencializar o fluxo de Luz. Manifesto 

isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

 "Dentro da Esfera com Matéria Viva, crio uma esfera pequena programando-a com o seguinte 

impulso: Regeneração e reconstituição da Norma da minha gengiva. Transporto essa esfera para 

o primeiro dente na mandíbula esquerda. A esfera trata cada dente da esquerda para a direita, 

como também do maxilar. Manifesto isso com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do 

Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Para potencializar e acelerar o processo coloque as sequências numéricas, referentes ao problema, 

dentro das esferas curativas e regeneradoras de Matéria Viva, visualizando-as brilhantes. O mesmo pode 

ser feito com as cáries e a regeneração de dentes e em qualquer processo. 

 Doença Periodontal - 58145421 

 Periodontite - 5182821 

Regeneração de órgãos e tecidos 

A Criação não gera nada supérfluo no corpo humano, tudo tem utilidade e um sentido em relação ao 

todo. Quando faltam partes do corpo, a harmonia e a plenitude estão alteradas, tanto interna como 

externamente. 
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Quando um órgão é extraído, a matriz permanece em forma de um holograma, por isso o órgão pode 

ser reconstituído através desse holograma. 

Cada enfermidade ou perda de um órgão manifesta-se porque existiu uma causa. Antes da reconstituição 

de um órgão ou parte do corpo, os acontecimentos causadores precisam ser transformados, usando a 

seguinte programação: 

 "Volto com minha consciência  para o passado, uma hora antes do momento em que a doença/a 

situação começou.. Vejo a causa que desencadeou tudo e, tomo a decisão, no sentido da 

salvação de todos os seres vivos, que nenhuma parte minha participou nos acontecimentos 

seguintes. O acontecimento e os participantes nesse acontecimento seguiram seu próprio 

caminho. Eu segui meu caminho, o caminho do Criador. Nossos caminhos não se cruzaram". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Mentalizar uma nova linha do tempo, com saúde perfeita do respectivo órgão, sem enfermidades ou 

cirurgias, somente as situações mais importantes: 

"Uno o divino ao mundano. A luz do futuro penetra no presente. Estou pronto (a) a ser 

reconstituído (a) conforme a Norma do Criador. Fixo minha decisão com a Luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador".  

Iluminar > datar > hora  ∞ 
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Métodos Diversos 

 Regeneração através de um Plasmoide: Colocar diante de uma tela iluminada do Criador um 

Plasmoide no lugar do órgão extraído ou parte do corpo amputada que deve ser regenerada. 

 Regeneração com Matéria Viva: Colocar diante de uma tela iluminada do Criador algumas células 

de Matéria Viva no lugar do órgão extraído ou parte do corpo amputada que deve ser regenerada. 

 Regeneração na esfera de Matéria Viva: Imaginar dentro da esfera com Matéria Viva o órgão ou 

parte do corpo que deve ser regenerada, durante o tempo necessário, até que a saúde volte ao normal, 

ou até que a regeneração tenha êxito total, colocando-os em seguida no lugar original do corpo. 

Quando o órgão existe, mas está sem função, ele deve ser eliminado mentalmente antes de colocar 

o novo órgão. 

 Regeneração através da luz dos órgãos vizinhos: Todas as células dos órgãos possuem informações 

armazenadas do órgão enfermo, bem como do órgão que está faltando, inclusive do estado normal 

da parte enferma do corpo. Todas as células possuem uma luz interna. As células iluminadas de 

órgãos vizinhos podem reconstituir o órgão extraído ou parte enferma do corpo através de sua 

própria luz. Para fazer isso, imagine as células dos órgãos vizinhos e programe-as para reconstituir 

o órgão ou a parte enferma do corpo. Em seguida, a luz das células vizinhas preenche toda a área do 

órgão que está faltando, ou a parte enferma do corpo reconstruindo-o (s) novamente. 

Em todos esses métodos aconselha-se imaginar adicionalmente o Cristal da Alma embaixo do órgão 

faltante ou da parte enferma do corpo, para ampliar o efeito e ativar a sua estrutura vibratória. 

O programa final é sempre o mesmo em todas as opções: 

 "Regeneração do  .................... órgão ou parte do corpo  ............... para a Norma do Criador, fixado 

com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Deve ser repetido durante o dia para que impulsos permanentes continuem apoiando o processo. 

Antes de trabalhar com outra pessoa, deve-se pedir permissão para a Alma dela. 

 "Querida Alma de ...........  (nome da pessoa)  ........... permite a regeneração do órgão / parte do 

corpo, através deste conhecimento e da minha Alma?" 

Antes de começar o trabalho, a pessoa deve fazer a limpeza dentro do Espaço da Alma ou embaixo do 

fluxo de luz do Espírito Santo e agir a partir do Macro Nível.  

Antes de cada regeneração, o objetivo deve ser esclarecido. O motivo deve ter uma razão que está 

correlacionada com a função do órgão ou da pessoa inteira.  

Célula de Deus 

Segundo Grabovoi, a finalidade dos métodos de regeneração é a iluminação da Alma humana, até que 

atinja um estado cristalino. As estruturas que estão sendo implantadas na Alma, serão transferidas do 

mundo interno para o mundo externo. Após a transferência da estrutura da Alma do mundo invisível 

para o mundo visível, o ser humano se torna imediatamente eterno. 

A Célula de Deus é eterna e é a única célula que não pode ser transformada, porque carrega dentro dela 

as funções do Princípio Divino. Está localizada abaixo da escápula esquerda.  

Tente sentir e ver essa célula. A partir dela é gerado um fluxo de Amor Divino para dentro do ser 

humano e constrói o corpo físico.  Imagine-se puxando esse fluxo para dentro de você. A imaginação 

dessa tarefa realmente puxa esse fluxo para você. Sinta como o fluxo do Amor Divino preenche você. 

Expanda o amor que você sente para Deus e para suas próprias células,. Essa é a Célula de Deus. 

Expanda esse amor para todas as células que se encontram próximas a ela. Quando você começa a sentir 

que o amor chegou nas células, conecte a Célula Divina com suas próprias células. 

Após ter conectado as células, forneça um impulso para todas as células no seu corpo, observe e sinta o 

que está acontecendo. 

Rejuvenescimento 

A regeneração de órgãos e áreas do corpo, dá início a um processo de rejuvenescimento em todas as 
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células. O desejo pessoal de rejuvenescimento deve ser acompanhado pela intenção de beneficiar a 

todos. 

Exemplo: 

 Rejuvenescimento e reconstituição da saúde total para ajudar as pessoas. 

 Rejuvenescimento da imagem externa para fazer a experiência no caminho da Alma, para que o que 

é aparentemente impossível, possa ser alcançado e transmitir isso para por todos. 

Elementos do Processo 

 "Desejo ter êxito no rejuvenescimento na área do ....................... para receber a comprovação de 

que algo aparentemente impossível, conforme o entendimento comum, possa manifestar-se para 

transmitir às outras pessoas, na intenção de que se tornem saudáveis e felizes". 

 "Entro no Espaço da minha Alma e fico em cima do Ponto Arquivo da Alma, no Espaço Plasmático 

do Criador, tornando meu corpo jovem e cheio de energia, na idade de 18 anos". 

 "Vou para o Macro Nível, além da esfera de 5 metros". 

 "Limpo a causa do problema e estou pronto(a) para ser rejuvenescido(a) adequadamente conforme 

a Norma do Criador. Fixo minha decisão com a Luz do Criador, diante do fundo da Alma do 

Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 

Variações 

 Folhear o Livro da Vida no Espaço da Alma e ver a própria figura como eternamente jovem, bonita, 

forte, saudável e como imagem do Criador. Enviar o impulso para as células e receber a informação 

necessária através da figura no Livro da Vida para poder ativar um programa de regeneração e 

rejuvenescimento. 

 Enviar um impulso do Ponto Arquivo para o rejuvenescimento, para receber as informações de todos 

os tempos em que estava jovem, feliz e saudável. Em seguida, o impulso volta para você e transfere 

a informação para todas as células. 

 Procurar uma época no passado de juventude, beleza, força e saúde. Visualizar os números para 

rejuvenescimento: 2145432 e 2213445, mergulhar esses números em luz prateada e colocar no 

corpo. 

 Segurar uma foto em que você é jovem e feliz, na altura dos olhos. No espaço entre o rosto e a foto, 

no nível de sua testa, imaginar as seguintes sequências de números e se concentrar nelas. 

2 1 4 5 4 3 2  e  2 2 1 3 4 4 5  

Iluminar as sequências numéricas, com uma luz prateada esbranquiçada. Na foto, acima da cabeça, 

pode-se escrever as duas sequências. Alternativamente, os números podem ser introduzidos da esquerda 

para a direita, para dentro da glândula pineal, onde eles começam a brilhar. Durante a concentração, a 

pessoa deve se lembrar dos momentos felizes na sua juventude, no tempo presente e imaginar para o 

futuro uma vida feliz.. 

Pode repetir esse exercício várias vezes ao dia até que esteja ancorado na sua consciência. 

• "Fixo minha decisão de rejuvenescimento do .......................... e ilumino-o com a Luz do Criador, 

diante do fundo da Alma do Criador". 

Iluminar > datar > hora > ∞ 
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A idade ideal para se trabalhar é a dos de 18 anos, porque o número 18 carrega dentro de si a força do 

princípio. O Número Um corresponde ao princípio, o número Oito representa a força da manifestação 

no tempo e a soma Nove corresponde à força do Criador, portanto o número 18 representa o aspecto da 

união de três sistemas: 

 O sistema do princípio, do primeiro impulso porque se trata de um novo início. 

 O sistema do tempo, porque se trabalha dentro da estrutura do tempo. 

 O sistema do Criador, porque se deve trabalhar somente com autorização do Criador. 

 

Trabalhar com os números 

Em cada número, como em cada palavra, há a estrutura da vibração espiritual da energia, e é 

precisamente ela que assegura a sua eficácia. Para qualquer situação, há uma sequência numérica que 

pode dar-nos a resposta e resolver o problema.. 

As sequências numéricas propostas para o tratamento das enfermidades estão relacionadas com o 

exercício de controle originado na esfera espiritual. Em consequência, o trabalho com eles permite a 

evolução do espírito. 

Durante a concentração nos números devemos tomar consciência de nós mesmos, sentir nosso corpo, 

vê-lo desde o interior, imaginá-lo completamente são.  

Na consciência das pessoas, existem áreas que estão ligadas a cada número. Na concentração de cada 

número ocorrem vibrações nessas áreas. Não importa em que língua esses números sejam pronunciados. 

Olhe para a sequência com atenção. A eficácia da concentração depende em grande parte da sua atitude 

em relação à concentração.  Os números não são apenas símbolos matemáticos, mas também energias 

do Criador. Trabalhando com um único número ou uma sequência de números pode-se realizar uma 

cura. Coloque a sequência de números em uma esfera e, em seguida, reduza-a mentalmente para o 

tamanho de uma semente de limão, levando as vibrações de cura para seu corpo,  mantendo-as lá por 

um tempo.  

Os códigos podem ser constituídos por sequências de cinco, sete, oito ou nove dígitos. Para o controle 

de eventos, 10, 11 ou 12 dígitos. Ao concentrar-se em um código específico, pode ocorrer a cura da 

doença. A cura da doença é um retorno à Norma do Criador. Quando se concentra  neles, está se 

ajustando para à Norma.  

Sequências de 7, 8 e 9 números. 

 Uma série de nove (9) dígitos, em geral, proporciona a cura de uma a duas doenças bem definidas. 

 Uma série de oito (8) dígitos cura uma média de cinco doenças. 

 Uma série numérica de sete (7) dígitos, pode curar dez ou mais doenças. 

Em resumo, uma série de sete dígitos tem um grande potencial e o campo de aplicações é 

consideravelmente maior. 

Cada número tem uma frequência específica e cada sequência numérica tem uma determinada 

frequência vibracional Além da própria vibração, cada número contém um código, uma chave-

informação, que representa a condição espiritual do processo: 

1. Princípio, início. 

2. Ação. 

3. Conclusão, resultado, meta, cruzamento da lógica do Criador com a lógica humana. 

4. Correlação com o mundo externo, comunicação, contato social, realidade. 

5. Correlação com o mundo interior, amor próprio, nível celular, consciência do valor próprio. 

6. Sistema informativo ótico, princípios, bases, valores. 

7. Plataforma para os aspectos do desenvolvimento da Alma, Amor. 

8. Estruturação espaço-Tempo; saída para o infinito. 

9. Conexão com o Criador; Número do Criador que contém todos os elementos anteriores. 

0.  Passagem; período transitório; denominação de um espaço específico no qual a qualidade de 

um número muda (área / espaço zero). 
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Dentro de uma série numérica, cada número está relacionado com o seguinte, representa um 

amplificador importante do próximo número (exceção: data de nascimento). 

Exemplo de como uma sequência deve ser lida - sequência para Sobrepeso - 4812412 

 4 = correlação com o mundo externo que causa uma nova qualidade de tempo 

 8 = o tempo do infinito transforma a realidade 

 1 = aquilo que foi transformado terá um novo início 

 2 = partindo do início será gerada uma nova ação 

 4 = é gerada uma nova correlação com o mundo externo 

 1 = novo início por causa de novos relacionamentos com o mundo externo 

 2 = a partir desse estado novo seguem outras atividades 

O corpo começa a agir de forma diferente, e se transforma no sentido de voltar para a Norma, assim o 

sobrepeso desaparece. 

 As Séries Numéricas geram efeitos sobre o corpo, mesmo sem se concentrar nelas. Mas com a 

concentração nestes números, o resultado é aumentado. E, quanto maior for a clareza durante a 

concentração destas sequências numéricas, mais forte e mais rápido será o efeito curativo. 

 Uma linha numérica exibe frequência vibratória criptografada para todo o corpo ou para um 

órgão separado e a concentração conduz à recuperação. 

 Quando se utiliza uma série numérica, pode-se operar de diferentes modos. Pode-se concentrar 

em cada número da série, indo de um número para o outro, parando em cada um com a mesma 

duração de tempo. É possível em alguns números demorar mais tempo, enquanto outros menos. 

Você pode começar com os números extremos, e gradualmente ir para o centro. Ao mudar a 

duração da concentração sobre qualquer número, mudamos a intensidade da ação deste número, 

portanto, a sequência digital se tornará um pouco diferente. 

Concentração em um número 

 Imagine um número de sua escolha em uma forma tridimensional (por exemplo, o número 1). 

Mentalmente escreva neste número, as informações sobre um evento, um resultado ou um 

objetivo que você deseja alcançar. Em seguida pressione esta estrutura, de todos os lados em um 

ponto. Este processo de compressão espreme o resultado desejado e ele aparece em sua 

realidade. 

 Se é difícil visualizar, use o seguinte método: Pegue um pedaço de papel, desenhe uma 

representação gráfica do número e escreva o resultado desejado dentro do número (veja 

ilustração abaixo). Em seguida amasse o papel em uma bola. O efeito é o mesmo: o resultado é 

pressionado para fora e se manifesta. Uma vez que o processo de "normalização" foi iniciado, 

continua automaticamente por conta própria. Esta é a chave! 

 

Pergunta: Quando usamos a sequência de números  para diversas doenças, mediante o que temos de 

nos concentrar? 

Resposta: Você não se concentra na doença, mas  na Norma, ou seja, na informação que leva ao estado 

da Norma (Criação). Em princípio, essa Norma está dentro da sequência numérica, pois os números 

são a Eternidade e a Norma. Isto significa que a Vida é Eterna, o Desenvolvimento é Harmônico e a 

Salvação  é Geral. 
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Uso das Sequências 

- Trabalhar com o líquido cefalorraquidiano: ..................1489100 

Utilizado para a recuperação da circulação do sangue, osso, sistema nervoso, remoção de dor de cabeça, 

rejuvenescimento e obesidade. 

Insira  numa esfera de dois metros de cor violeta-roxo a palavra "Perfeição" durante 24 ou 48 horas. A 

série numérica é colocada no perímetro da esfera. 

- Tratamento para Osteocondrose vertebral...5481321    18548321 

Primeira série: entrar no coração ou com a esfera no coração. Coração - ponto de reorganização.  

Segunda série: dispor mentalmente os números em torno do pescoço, de uma clavícula para a outra, 

como um colar, para que eles brilhem. 

Coloque por 24 horas ou 2 meses  

Periodicamente ativá-los: Ativar brilho. 

Criar uma esfera de 2 centímetros e conduzi-la para a parte inferior da coluna, para meio centímetro de 

distância do cóccix para aquecer toda a coluna. Perceber esta esfera como se fosse o sol e expandir a 

luz e todo o calor para cima. 

- Sequência de números para a normalização da situação financeira   

................................................................................   71427321893 

- Sequência para a Estabilidade nos negócios  .............212309909 

Coloque os números dessa sequência em sua carteira, seu passaporte, em seu local de trabalho ou em 

casa. 

- Prevenção de acidentes ..................................................... 11179 

Antes de sair, diga mentalmente esta série. Pode colar no carro e visualizar o local onde ele está 

colado. 

- Fonte de Desenvolvimento Eterno ...................... 417584217888 

A fonte de todas as informações, é o nível de Desenvolvimento Eterno. O brilho prateado da série vai 

para você, que começa a pensar na pergunta que lhe interessa. 

- Número da liberdade   .................................................  9189481 

Imaginar um mundo livre, onde todos podem se mover livremente, não precisando de vistos ou 

passaportes, a liberdade. 

- Cura da Pneumonia 

1. Curar a pneumonia com a série numérica....................4814489 

2. Olhe para a foto da anatomia dos pulmões e a coloque na sua frente, na área de gerenciamento, a fim 

de curar a pneumonia. Anexar um pensamento da cura da atual condição. 

3. Aplicar a série numérica 4814489 na imagem visualizada de seus pulmões na área de controle. 

4. Conectar com o feixe do Criador e começar a se concentrar  nos números, saturando-os com fótons 

de luz para selar e leve o brilho e as vibrações do número para os pulmões doentes. 

5. Sinta no corpo físico o brilho e a vibração desses números. 

O estado atual está associado com um estado futuro, onde o futuro é sempre  a Norma. Veja a Norma 

dos pulmões. 

- Cura de Helmintíase (verminose) 

1. Introduza na esfera o número 5124548. Como uma opção: inserir cada número numa esfera 

separada. 

2. Insira o número em formato digital ou em esferas no estômago e imagine o limpo. Isto deve ser 

repetido uma vez por semana, durante um longo período de tempo. 
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- Rejuvenescer 

Séries numéricas - 2145432 e 2213445 - para o rejuvenescimento; 1421384 para restauração e 

817992191 autocura de todos os povos da Terra e eu (meu nome e sobrenome) a uma idade de 18 anos, 

como originalmente criou o Criador na Eternidade. 
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Reconstituição do Organismo Humano 

Grigori Grabovoi 

CAPÍTULO 1. ESTADOS CRÍTICOS - 1258912-  Geral 

Choque traumático, choque e estados de choque - 1895132 

Coma-1111012 

Insuficiência cardiovascular aguda - 1895678 

Insuficiência respiratória aguda - 1257814  

Parada cardíaca (morte clínica) - 8915678 

CAPÍTULO 2. DOENÇAS TUMORAIS - 8214351 - Geral 

Câncer de lábio - 1567812 

Câncer das glândulas salivares  - 9854321 

Câncer da glândula tireoide - 5814542 

Câncer de Pulmão - 4541589 

Câncer de estômago -  8912534 

Câncer de esôfago e garganta -  8912567 

Câncer de fígado - 5891248 

Câncer dos órgãos genitais feminino - 5148945 

Câncer de vesícula biliar - 8912453 

Câncer dos dutos biliares extra-hepáticos  -  5789154 

Carcinoma da papila duodenal  -  8912345 

Câncer do pâncreas -  8125891 

Câncer de rim - 56789108 

Câncer da bexiga - 89123459 

Câncer de pele - 8148957  

Câncer de mama - 5432189 

Câncer de cólon, reto e intestino grosso - 5821435 

Câncer de próstata - 4321890 

Câncer de pênis - 8514921 

Câncer de ureter - 5891856 

Câncer de ovário - 4851923 

Carcinoma da vagina e genitália externa - 12589121 

Hematosarcoma e Linfoma - 54321451 

Leucemia - 5481347 

Linfogranulomatose (doença  ou linfoma de Hodgkin) - 4845714 

Linfomas da Pele - 5891243 

Melanoma - 5674321 

Mesotelioma - 58912434 

Neuroblastomas - 8914567 

Rabdomiossarcoma em crianças - 5671254 

Sarcoma de tecidos moles - 54321891 

Sarcoma de Kaposi - 8214382 

Tumores do cérebro (cabeça e medula espinhal) - 5431547  

Tumores do cérebro - 5451214 

Tumores da laringe - 5148742 

Tumor da medula espinhal - 51843210 
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Tumor de pele - 1458914 

Tumores do sistema nervoso periférico - 514832182  

Tumores Orofaringe malignos - 1235689  

Tumores Nasofaringeos - 5678910 

Tumores de cavidade nasal e seios paranasais  -  8514256  

Tumores da glândula paratireoide - 1548910 

Tumores da glândula adrenal (supra renal)  - 5678123 

Tumores do pâncreas a partir das ilhas de Langerhans (Insulinona)  -  8951432 

Tumores malignos dos ossos - 1234589 

Tumores malignos do Intestino Delgado - 5485143 

Tumor maligno do Testículo - 5814321 

Tumores do útero - 9817453 

CAPÍTULO 3. SEPTICEMIA - 58143212 - Geral  

Septicemia (aguda) - 8914321  

Septicemia (crônica) - 8145421 

CAPÍTULO 4. SÍNDROME DE COAGULAÇÃO INTRAVASCULAR DISSEMINADA 

DO SANGUE - 5148142 - Geral  

DIC -8123454 

CAPÍTULO 5. DOENÇA DOS ÓRGÃOS DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA - 1289435 - 

Geral 

Aneurisma de aorta - 48543218 

Aneurisma do coração - 9187549 

Arritmia cardíaca -  8543210 

Angina pectoris - 8145999 

Aterosclerose - 54321898 

Asma Coronária - 8543214 

Bloqueio do coração (átrio ventricular) - 9874321 

Cardiomiopatia - 8421432 

Crises Vasculares - 8543218 

Cardíaca pulmonar - 5432111 

Cardialgia - 8124567 

Colapso - 8914320 

Crise hipertensiva - 5679102 

Defeitos cardíaco adquirido - 8124569 

Defeitos cardíaco congênito - 9995437 

Distonia Neurocirculatória (NTSD) - 5432150 

Distonia vegetativo-vascular - 8432910 

Distrofia do Miocárdio - 85432104     

Isquemia cardíaca - 1454210  

Doença Cardíaca Reumática - 5481543  

Edema pulmonar - 54321112 

Endocardite - 8545421 

Enfermidades do sistema sanguíneo - 1843214 

Esclerose Coronária - 4891067 

Hipertensão arterial - 8145432 
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Hipotensão arterial - 8143546 

Infarto do miocárdio - 8914325 

Insuficiência cardíaca - 8542106 

Insuficiência vascular - 8668888 

Insuficiência circulatória - 85432102 

Miocardite - 8432110 

Miocardiopatia - 8432142 

Obstrução arterial (trombose arterial)-81543213 

Parada Cardíaca - 8915678 

Pericardite - 9996127 

Tromboflebite - Flebotrombose - 1454580  

Varizes- 4831388  

Vasculite-1894238 

CAPÍTULO 6. DOENÇAS REUMÁTICAS - 8148888 - Geral  

Arterite - de Células Gigantes - 9998102 

Artrite Degenerativa (Osteoartrite; Osteoartrose (deformante); Degeneração das articulações) - 

8145812 

Artrite infecciosa - 8111110 

Artrite microcristalina - 0014235 

Artrite reumatoide - 8914201 

Arterite de Takayasu - doença - 8945432 

Artropatia psoriásica - 0145421 

Dermatomiosite (Polimiosite) - 5481234 

Doenças difusas do tecido conjuntivo - 5485812 

Doença mista do Tecido Conjuntivo aguda -1484019 

Doenças das articulações - 5421891 

Doenças reumáticas perivasculares dos tecidos moles -1489123 

Esclerodermia -1110006 

Espondilite anquilosante - 4891201 

Granulomatose de Wegener - 8943568 

Gota - 8543215 

Lúpus-8543148 

Periartrite - 4548145 

Periarterite nodosa - 54321894 

Reumatismo - 5481543 

Síndrome de Goodpasture - 8491454 

Síndrome de Reuter (artrite reativa)- 4848111 

Síndrome de Sjögren - 4891456 

Tenossinovite - 1489154 

Tromboangeíte obliterante - 8945482 

Vasculite Sistêmica - 1894238 

Vasculite Hemorrágica -  8491234 

CAPÍTULO 7. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS - 5823214 - Geral 

Alergia respiratória - 45143212 

Antracose - 5843214 
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Asbestose - 4814321 

Asma brônquica - 8943548 

Aspergilose - 481543271 

Bronquiolite - 89143215 

Bronquite aguda - 4812567 

Bronquite crônica - 4218910 

Candidíase pulmonar - 4891444 

Carboconioses - 8148545 

Câncer de pulmão - 4541589 

Edema pulmonar - 54321112 

Enfisema Pulmonar - 54321892 

Esclerose pulmonar - 9871234      

Infarto do pulmão - 89143211 

Insuficiência respiratória aguda - 1257814 

Metaloconiosis - 4845584 

Pleurisia - 4854444 

Pneumoconioses - 8423457 

Pneumoconioses de poeira orgânica - 4548912 

Pneumonia - 4814489 

Sarcoidose - 4589123 

Silicatose - 2224698 

Silicose-4818912 

Síndrome de Rich (Alveolite) - 4814578 

Talcose - 4845145 

Tuberculose Pulmonar - 8941234. Tuberculose dos órgãos de respiração 

CAPÍTULO 8. DOENÇAS DO SISTEMA DIGESTIVO - 5321482 - Geral 

Acalásia da cárdia/Espasmo na Cárdia -  4895132 

Achylia Gástrica - 8432157 

Alergia alimentar - 2841482 

Amebíase - 1289145 

Amiloidose - 5432185 

Atonia aguda de estômago - 5485671 

Bauhinitis (inflamação da válvula ileocecal)- 58432148 

Beribéri - 3489112 

Bulbite - 5432114 

Cálculo biliar (Colecistolitíase) - 0148012 

Cândida (candidíase, aftas) - 54842148 

Cirrose hepática - 4812345 

Cirrose pigmentar - Hemocromatose - 5454589 

Colecistite aguda - 4154382 

Colecistite crônica - 5481245 

Cólicas  51245424 

Cólica intestinal - 8123457 

Colite - 8454321 

Colite aguda - 5432145 
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Colite crônica - 5481238 

Colite ulcerosa - 48143211 

Constipação (Prisão de ventre) - 5484548 

Degeneração Hepatolenticular - 5438912 

Degeneração do fígado - Hepatosis - 9876512 

Distrofia alimentar - Desnutrição - 5456784 

Diarreia funcional - 81234574 

Diarréia - 5843218 

Disbacteriose intestinal - 5432101 

Discinesia das vias biliares - 58432144 

Discinesia espasmódica do esôfago - Esofagismo - 5481248 

Discinesia dos intestinos - 54321893 

Discinesia do trato digestivo - 8123457 

Dispepsia - Indigestão - 1112223 

Doença de Whipple - Lipodistrofia Intestinal - 4814548 

Duodenite - 5432114 

Duodenite aguda - 481543288 

Duodenite crônica - 8432154 

Duodenostasis (estase duodenal) - 8123457 

Enterite/Gastroenterocolite/Ileite/Jejunite - 8431287 

Enterite crônica - 5432140  

Enterocolite - 8454321 

Enteropatia - Deficiência de Dissacaridases - 4845432 

Enteropatia intestinal - 8432150 

Enteropatia por glúten - Doença Cilíaca - 4891483 

Enteropatia exsudativa - 48123454 

Escorbuto - 5432190. Deficiência de vitamina C. 

Esofagite - 54321489 

Espasmo do esôfago - 8123457 

Gastrite - 5485674 

Gastrite aguda/Fleimão - 4567891 

Gastrite crônica - 5489120 

Gastroenterite - 5485674 

Gastroptose - 81234574 

Hemocromatose/Diabetes Bronzeada - 5454589    

Hepatite - 5814243 

Hepatite aguda - 58432141 

Hepatite crônica - 5123891 

Hepatite viral A e B - 5412514 

Hepatose - 9876512 

Hepatose aguda - 1234576 

Hepatose gordurosa crônica/Fígado gorduroso/Esteatose - 5143214  

Hepatose colestática - 5421548 

Hiperbilirrubinemia funcional/ Icterícia funcional - 84514851 

Hiperbilirrubinemia congênita funcional - 8432180 

Hiperbilirrubinemia [pós hepática]- icterícia obstrutiva - 8214321 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

59 

59 

Hiperlipidemia essencial/Lipoidose - 4851888 

Hipovitaminose - 5154231 

Hipersecreção funcional do estômago - 5484214 

Hipertensão portal - 8143218. Pressão arterial anormalmente alta na veia Porta. 

Icterícia - 5432148 

Insuficiência do esfíncter miocárdio - 8545142 

Insuficiência hepática - 8143214 

Linfangiectasia intestinal - 5214321 

Obstrução parcial da Artéria mesenterial - 5891234   

Pancreatite aguda -4881431 

Pancreatite crônica - 5891432 

Pneumatose de estômago (gástrica) - 54321455 

Síndrome Gastro-cardíaca - 5458914 

Síndrome Hepatolienal - 8451485 

Síndrome de Insuficiência de absorção intestinal - Má Absorção - 48543215 

Síndrome de hipertensão portal - 8143218  

Síndrome de má digestão - Indigestão - 9988771  

Síndrome Pós hepatite - 4812819  

SPRUE - não tropical ou Celíaca - 8432150  

SPRUE tropical - 5481215 -  

Tuberculose do sistema digestivo - 8143215  

Tumor Carcinoide (Síndrome carcinoide) - 4848145  

Úlceras estomacais sintomáticas - 9671428  

Úlcera do estômago e duodeno - 8125432  

Úlcera do intestino delgado - 48481452  

Úlcera péptica do esôfago - 8432182 

Zinga - "Moringa Oleifera" - 54321481 - Tem sete vezes mais vitamina C que a laranja; é excelente 

para a desnutrição como também no tratamento de várias doenças. As raízes são laxativas.  

 

CAPÍTULO 9. DOENÇAS DOS RINS E DO TRATO URINÁRIO - 8941254 - Geral 

Adenoma da próstata - 51432144 

Amiloidose renal - 4512345 

Anomalias do sistema urinário - 1234571 

Cistite - 48543211 

Cólica renal - 4321054 

Doença renal policística (policistose renal) - 5421451 

Eclampsia Renal -  8149141 

Glomerulonefrite - 4812351 

Glomerulonefrite aguda - 4285614 

Hidronefrose - 5432154 

Insuficiência renal - 4321843 

Insuficiência renal aguda - 8218882 

Insuficiência renal crônica - 5488821 

Pedras nos rins - Nefrolitíase - 5432143 

Pielite - 5432110 

Pielonefrite - 58143213 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

60 

60 

Tuberculose renal - 5814543 

Uremia aguda - 5421822 

Uremia crônica - 8914381 

Uretrite -1387549 

 

CAPÍTULO 10. DOENÇAS DO SANGUE - 1843214 - Geral 

Agranulocitose - 4856742 

Anemias - 48543212 

Anemia aplástica (hipoplasia) - 5481541 

Anemia hemolítica auto-imune - 5814311 

Anemia Sideroblástica congênita - 4581254 

Anemia por intoxicação e chumbo - 1237819 

Anemia hemolítica - 5484813 

Anemia megaloblástica- 5481254 

Anemia pós-hemorrágica aguda - 9481232 

Anemia falciforme - 7891017 

Doença de Gaucher - 5145432 

Diátese hemorrágica - 5148543 

Doença aguda caudada por radiação - 481543294 

Doença crônica causada por radiação - 4812453  

Elipocitose Hereditária ou ovalocitose - 51454323  

Estomatocitose hereditária - 4814581  

Favismo - 54321457 

Hematoblastose extramedular (linfocitoma) - 54321451 

Hemoblastose paraproteinêmica (tumores no sistema linfático) - 8432184 

Hemoglobinúria paroxística noturna -5481455 

Hipoprotrombinemia -5481542 

Leucemia -5481347 

Linfogranulomatoses - 4845714 

Mielocitose (Leucemia, Mieloide crônica) - 5142357 

Neutropenias hereditárias - 8432145 

Quimioterapia - efeitos colaterais - 4812813 

Reação Leucemoide - 5814321 

Talassemia - 7765437 

Telangiectasia hemorrágica hereditária (Síndrome de Rendu-Osler-Weber) - 54815438 

Trombocitopatia TPA - 5418541  

Trombofilia hematogênica - 4814543 

 

CAPÍTULO 11. DESORDENS ENDÓCRINAS E METABÓLICAS - 1823451 - Geral  

Acromegalia  - 1854321 

Bócio difuso tóxico - doença de Graves ou Basedow - 5143218 

Bócio endêmico - 5432178 

Deficiência do hormônio de crescimento (Nanismo Hipofisário) - 4141414 

Desenvolvimento sexual prematuro - 4814312 

Distúrbios congênitos da diferenciação sexual - 5451432 
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Dispituitarismo na puberdade - 4145412 

Diabetes insipidus - 4818888 

Diabetes melitus - 8819977 

Feocromocitoma - 4818145 

Hiperinsulinismo - Hipoglecemia - 48454322 

Hiperparatireoidismo/ Osteíte Fibrosa Cística - 5481412 

Hiperprolactinemia - 4812454 

Hipogonadismo (masculino) - 48143121 

Hipoparatireoidismo (tetania) - 4514321 

Hipotiroidismo (mixedema) - 4812415 

Hipopituitarismo - (panhipopituitarismo, Doença de Simmond) - 48143214  

Insuficiência adrenal (supra renal) - 4812314  

Obesidade - 4812412 

Síndrome de Cushing - 54321458 

Tireoidite - 4811111 

Tumores (veja: Acromegalia, Virilismo, Hiperinsulinemia, Hiperparatiroidismo, Feocromocitoma) - 

4541548 

Virilismo - masculinização - 89143212 

 

CAPÍTULO 12. DOENÇAS OCUPACIONAIS - 4185481 - Geral  

Causadas pela ação de fatores físicos  - 4514541  

Causadas pela ação de fatores químicos  - 9916515 

Causadas pela sobrecarga (fadiga) de órgãos e sistemas individuais - 4814542  

Causados por fatores biológicos - ex. ação da umidade - mofo - 81432184 

 

CAPÍTULO 13. INTOXICAÇÕES AGUDAS - 4185412 - Geral  

Alergias Respiratórias - 45143212 

Choque Exotóxico ou séptico - 4185421 

Distúrbios Psico-neuróticos causados por intoxicações - 9977881 

Intoxicações agudas peroral (toxicidade oral) - 5142154  

Intoxicações agudas percutâneas - 4814823  

Intoxicações agudas por injeção - 4818142 

Intoxicações agudas inalativas - 4548142 

Lesão renal- 5412123  

Lesão hepática- 48145428  

Ferroada de escorpiões - 4188888 

Intoxicação alimentar por bactérias e toxinas - 5184231 

Picadas de cobras e artrópodes -  4812521  

Picadas de Tarântula -  8181818  

Picadas de cobras  - 4114111 

Picada de vespas e abelhas - 9189189 

 

CAPÍTULO 14. DOENÇAS INFECCIOSAS - 5421427 - Geral 

AIDS (Síndrome da imunodeficiência adquirida) - HIV positivo - 5148555 

Amebíase (disenteria amebiana) - 1289145. Entra no organismo por meio da ingestão de água, comida 
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contaminada ou por meio de relação sexual desprotegida. 

Alveococcosis - 5481454  

Ancilostomíase - 4815454 

Anthrax (Carbúnculo) - 9998991 

Ascaridíase - 4814812 

Balantidíase - 1543218 

Botulismo - 5481252 

Brucelose - 4122222 

Campilobacteriose - 4815421 

Catapora ou Varicela - 48154215 

Cisticercose (ovos da tênia)- 4512824. A cisticercose é causada pela larva da tênia solium nos tecidos. 

Clonorquíase - 5412348 

Cólera - 4891491 

Caxumba - parotidite Epidêmica - 3218421  

Coqueluche - 4812548 

Disenteria - Shigelose - 4812148  

Difilobotríase - 4812354  

Difteria - 5556679 

Doença da arranhadura do gato ou Linfadenite regional  -  48145421 

Doença Brill-Zinsser (Tifo recidivo)- 514854299 

Doença meningocócica - 5891423 

Encefalite transmitida por carrapatos  - 7891010 

Enterobiose/Oxiurose - 5123542. Apresenta prurido anal, frequentemente noturno. 

Enterovírus - 8123456 

Equinococose - 5481235 

Erisipela - 4123548 

Escarlatina - 5142485 

Escherichioses - 1238888 

Esplenite - 9998991 

Estrongiloidose - 54812527 

Fasciolíase - 4812542 

Febre aftosa - 9912399 

Febre hemorrágica - Ebola - 5184599 

Febre hemorrágica - 5124567 

Febre Q - 5148542. Febre causada por Rickettsia aguda 

Giardíase - 5189148. Os cistos podem ser encontrados na água (mesmo clorada), alimentos 

contaminados e em alguns casos a transmissão pode se dar por meio de mãos contaminadas.   

Gripe - Influenza -  4814212  

Helmintíases - 5124548 

Hepatite viral A e B (Doença Botkin) - 5412514 

Herpes simplex - 2312489 

Herpes Zóster - 51454322 

Himenolepíase - 54812548 

Infecções respiratórias agudas - 48145488 

Infecções fúngicas - 5674563 

Intoxicações bacteriana alimentar - 5184231 
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Leishmaniose - 5184321 

Lepra - Hanseníase - 148543294 

Leptospirose - 5128432. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Leptospira 

presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes. 

Bovinos, suínos e cães também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. 

Listeriose - 5812438 

Malária - 5189999 

Metagonimíase (helmintose) - 54812541  

Micoplasmose - 5481111  

Mononucleose infecciosa - 5142548  

Opistorchosis - 5124542  

Ornitose - 5812435  

Parapertussis - Paracoqueluche - 2222221  

Pediculose (piolhos) - 48148121  

Peste - 8998888 

Pneumonia causada por legionella - Legionelose - 5142122 

Pseudo-tuberculose - 514854212 

Raiva (hidrofobia) - 4812543 

Rotavírus - 5148567 

Rubéola-4218547 

Salmonelose - 5142189 

Sarampo - 4214825 

Schistosoma - 48125428 

Tênia saginata - 4514444. Parasita de bovinos. 

Teníase-4855555. Doença causada pela forma adulta da tênia solium ou da tênia saginata no intestino 

delgado do homem. 

Tétano - 5671454 

Tifo - Febre paratifoide -1411111  

Tifo Epidêmico ou tifo exantemático (transmitido pelo piolho do corpo humano) -1444444 

Tifo exantemático abdominal - 5189499 

Toxoplasmose - 8914755. Causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, encontrado nas 

fezes dos gatos e outros felinos. Homens e outros animais também podem hospedar o parasita. 

Tricocefalíase  - 4125432. Vive no intestino grosso de seu hospedeiro com sua extremidade anterior 

mergulhada na mucosa do ceco. É encontrado também no apêndice, cólon, e ás vezes, no íleo. 

Tricostrongiloidose - 9998888 

Triquinose - 7777778 

Tularemia - 4819489 

Varíola - 4848148 

Yersiniose - 5123851. A transmissão é feita de roedor para roedor ou de roedor para homem, através 

da picada da pulga Xenopsylla cheopis. 

 

CAPÍTULO 15. DOENÇAS DE INSUFICIÊNCIA DE VITAMINAS - 1234895 - Geral 

Avitaminoses  - 5451234 

Hipo polivitaminoses, [hipovitaminose]  - 4815432 

Hipovitaminoses  - 5154231  

Deficiência de vitamina A (retinol) - 4154812  

Deficiência da vitamina de B1 (tiamina)  - 1234578  

http://www.infoescola.com/sistema-digestivo/intestino-grosso/
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Deficiência de vitamina B2 (riboflavina)  -  1485421  

Deficiência de vitamina B6  -  9785621 

Deficiência de vitamina B3 e PP (ácido nicotínico) - 1842157  

Deficiência de vitamina B12  -  4978514986497198148914871 

Deficiência de vitamina C  -  4141255 

Deficiência de vitamina D  -  5421432 

Deficiência de vitamina k  -  4845414 

 

CAPÍTULO 16.1. DOENÇAS INFANTIS - 18543218 - Geral 

Alergias respiratórias - 45143212 

Anemia - 48543212 

Anemia por falta de ferro - 1458421 

Anemia Tóxica Hemolítica - 45481424 

Asma brônquica - 58145428 

Aspiração de corpos estranhos - 4821543 

Bronquite aguda - 5482145 

Bronquite alérgica - 5481432 

Cardiopatias congênitas - 14891548 

Condição Subfebril em crianças - 5128514 

Défict de alfa 1-antripsina - 1454545 

Diabetes insipidus renal - 5121111 

Diabetes mellitus - 4851421 

Diabetes fosfato -  5148432 

Diátese alérgica - 0195451 

Diátese hemorrágica - 0480421 

Diátese Linfática - 5148548 

Dispepsia Parental - 8124321 

Dispepsia Simples - 5142188 

Dispepsia tóxica - 514218821 

Distonia vegeto vascular - 514218838 

Doença celíaca - 4154548 

Doença hemolítica em recém-nascido - 5125432 

Doença hemorrágica em recém-nascido - 5128543 

Enteropatia exsudativa - 4548123 

Espasmofilia - 5148999 

Espasmos - 51245424 

Espasmo no Piloro - 5141482 

Estenose no piloro - 5154321 

Fenilcetonúria - 5148321 

Fibrose cística ou mucoviscidose - 9154321 

Galactosemia - 48125421 

Glicosúria renal - 5142585 

Glomerulonefrite Difusa - 5145488 

Hemofilia - 548214514 

Hepatite - 5814243- 
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Hipertensão da veia porta -  45143211 

Hipervitaminose D - 5148547 

Hipotireoidismo - 4512333 

Histiocitose X - 5484321 

Icterícia neonatal -4815457 

Infecções estafilocócicas - 5189542 

Insuficiência coronária congênita - 14891548 

Laringite alérgica - 58143214 

Laringite estenose - 1489542 

Leucemia - 5481347 

Nefrite congênita - 5854312 

Pneumonia Alérgica - 51843215 

Pneumonia crônica - 51421543 

Pneumonia em recém nascido - 5151421 

Pneumonia nodular fina - 4814489 

Poliartrite crônica inespecífica - 8914201 

Pseudo-hipoaldosteronismo - Diabete renal de sal - 3245678 

Pseudolaringite - Falso crupe - 5148523 

Raquitismo - 5481232 

Reumatismo - 5481543 

Rinite e Sinusite alérgica - 5814325 

Sepse neonatal -4514821 

Síndrome adrenogenital - 45143213 

Síndrome alcoólica fetal - 4845421 

Síndrome de angústia respiratória em recém-nascidos - 5148284 

Síndrome Debré-Fanconi (perda de sal adrenogenital) - 4514848 

Síndrome de má absorção - 4518999 

Síndrome tóxica - 5148256 

Subsepesis de Wissler Fanconi (forma específica de artrite reumatoide) - 5421238 

Traqueite Alérgica - 514854218 

Trauma intracraniano durante o nascimento-518999981 

Tuberculose - 5148214 

Intoxicação precoce por tuberculose - 1284345  

Vasculite hemorrágica (doença de Schönlein Henoch) - 5128421 

Vômito  - 1454215 

CAPÍTULO 16.2. CONDIÇÕES CIRÚRGICAS NA INFÂNCIA- 5182314 - Geral 

Angioma - 4812599  

Apendicite - 9999911 

Abscesso (Fleimão) em recém-nascidos - 51485433 

Atresia do ânus e reto - 6555557 

Atresia das vias biliares - 9191918 

Atresia do intestino delgado - 9188888 

Atresia e estenose do duodeno - 5557777 

Atresia do esôfago - 8194321 

Divertículo de Meckel (no íleo)-  4815475 
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Estenose pilórica - 5154321 

Hematoma Cefálico -  48543214 

Hemorragia Gastrointestinal - 5121432 

Hérnia de diafragma -5189412 

Hérnia de umbigo embrionária - 5143248 

Invaginação - 5148231 

Osteomielite com foco de pus na epífise - 12345895 

Palato leporino 5151515 

Queimação do esôfago por químicos- 5148599 

Teratoma na área do cóccíx -481543238 

 

CAPÍTULO 17 DESORDENS GINECOLÓGICAS E OBSTÉTRICAS- 1489145 - Geral 

Amenorréia - 514354832 

Anestesia durante o parto - 5421555 

Anexite (inflamação do ovário)- 5143548 

Anomalias durante o parto - 14891543 

Apoplexia dos ovários - 1238543 

Asfixia do feto e recém-nascido - 4812348 

Bartolinite - 58143215 

Câncer nos órgãos femininos - 5148945 

Ciclo anovulatório - 4813542 

Cisto ovariano - 5148538 

Cistoma Ovariano - 58432143 

Coceira - 5414845 

Colpite - 5148533 

Corionepitelioma (Córion Carcinoma) -  4854123 

Corte asséptico do Cordão umbilical - 0123455 

Craurose vulvar - 58143218 

Descolamento prematuro da placenta -1111155 

Determinar data do nascimento - 1888711 

Dismenorréia – 4815812. Menstruação dolorosa, com cólicas. 

Doenças das glândulas mamárias (pouco leite) - 48123147 

Doenças femininas -1854312 

Embolia do líquido amniótico - 5123412 

Endocervicite - 4857148 

Endometriose - 5481489 

Endometrite - 8142522 

Erosão do colo do útero - 54321459 

Esclerocistose no ovário (Stein-Leventhal) -518543248 

Excesso de líquido amniótico - 5123481 

Fluor Genital (corrimento) - 5128999  

Gonorréia na Mulher - 5148314 

Gravidez -1899911 

Gravidez extrauterina - 4812311 

Gravidez múltipla -123457854 
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Gravidez Prolongada - 5142148 

Hemorragia uterina disfuncional-4853541 

Hemorragias ginecológicas -4814821 

Infertilidade -  9918755 

Leucoplasia da vulva e colo do útero - 5185321  

Menopausa/Neuroses do Climatério - 4851548 

Mioma no útero - 51843216  

Mola cística 4121543 

Nascimento prematuro - 1284321 

Ooforite - 5143548  

Parametrite - 5143215 

Pelve Anatomicamente estreita - 4812312 

Pelve Clinicamente estreita - 4858543 

Pélve estreita - 2148543 

Período Pós-parto Normal (período de 6-8 semanas.)  - 12891451. 

Período Pós-parto Patológico - 41854218  

Placenta prévia -1481855  

Pólipos no colo e corpo do útero - 518999973  

Prolapso de cordão umbilical -1485432  

Prolapso do útero e da vagina / útero caído - 514832183  

Ruptura da Genitália - 148543291  

Salpingite - 5148914  

Síndrome Adrenogenital  - 148542121  

Síndrome Pré-Menstrual (TPM) - 9917891  

Toxicose durante gravidez - 1848542  

Tuberculose Genital - 8431485  

Vaginite (coleitis) - 5148533  

Vulvite - 5185432  

Vulvovaginite - 5814513 

 

CAPÍTULO 18. DOENÇAS NEUROLÓGICAS - 148543293 - Geral  

Abscessos cerebrais -1894811 

Amiotrofia espinhal - 5483312 

Amiotrofia peroneal (Charcot-Marie) - 4814512 

Aneurisma cerebral -1485999 

Aracnoidite - 4567549 

Atetose -1454891 

Autismo - 428 516 319017  

AVC cerebral - 4818542 

AVC espinhal - 8888881 

Cefaleia - 4818543 (Dor de cabeça) 

Coma -1111012 

Coréia – 4831485 

Danificação nervosa provocada por reumatismo - 8185432  

Distrofia Hepatocerebral -  48143212 

Desmaio (síncope) - 4854548 
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Distrofia muscular progressiva - 85432183 

Distúrbios do sono - 514248538 

Encefalite viral - 48188884 

Enxaqueca - Neuralgia migranosa - 4851485. Dor intensa na área temporo-orbital 

Enxaqueca - (Hemicrania) - 4831421. Dor na metade da cabeça. 

Epidurite (abscesso epidural) - 888888149 

Epilepsia - 1484855 

Esclerose lateral amiotrófica (doença neuro motora) - 5148910 

Esclerose Múltipla - 51843218 

Facomatose - 5142314 

Herpes Zóster - 5144322 

Hidrocefalia - 81432143 

Lesão Cerebral Traumática - 51843213 

Meningite - 51485431 

Miastenia - 9987542 

Mielite - 4891543 

Mielite funicular - Esclerose Póstero-lateral - 518543251  

Mielopatia - 51843219 

Miotonia Congênita (Síndrome de Thomsen) - 4848514  

Miotonia Distrófica (Síndrome Kurschmann-Steinert) - 481543244  

Mononeuropatia (neurite e neuralgia) - 4541421  

Narcolepsia -48543216  

Neuralgia do trigêmeo - 5148485 

Neurossífilis - 5482148  

Oftalmoplegia - 4848532  

Paralisia Cerebral Infantil - 4818521 

Paralisia facial - Neuropatia do nervo facial - 518999955 

Paralisia Periódica hereditária - 5123488 

Parkinson - 5481421 

Polineuropatia (polineurite) - 4838514 

Poliomielite (Paralisia Infantil) - 2223214 

Radiculopatia Discogênica dos discos intervertebrais – 5481321 

Síndrome Astênico - 1891013 

Síndrome de Eidi - 18543211 

Síndrome diencefálica (hipotálamo) - 514854215 

Síndrome Guillain-Barre - 4548128 

Síndrome Pós-Punção -818543231 

Siringomielia -1777771 

Tumor Cerebral - 5451214 

Tumor Cérebro e Medula Espinhal - 5431547 

Tumores da Medula Espinhal - 51843210 

Tumores do Sistema Nervoso Periférico - 514832182 

Tremor - 3148567 

Vertigem /Tontura – 514854217 

 

CAPÍTULO 19. DESORDENS PSIQUIÁTRICAS - 8345444 - Geral  
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Alcoolismo -148543292  

Alucinose – 4815428 

Alzheimer / Demência senil - 481854383 

Bipolaridade - Psicose maníaco-depressiva (MDP) - 514218857 

Compulsivo, Obsessão, Delírio - 8142543 

Defeito Mental - 8885512 

Encefalopatia pós-traumática -18543217 

Esquizofrenia -1858541 

Hipocondria -1488588 

Neurose - 48154211 

Oligofrenia (Demência, Retardo Mental) - 1857422 

Paralisia Progressiva - 512143223 

Perda da consciência / Consciência nebulosa / Desequilíbrio / Tontura - 4518533 

Psicopatia - 4182546 

Psicose por Intoxicação - 1142351 

Psicose Pré Senil (pré-senil, involutiva) - 18543219 

Psicose Reativa - 0101255 

Psicose Sintomática - 8148581 

Síndrome Afetiva - 548142182 

Síndrome Amnésica - 4185432 

Síndrome Catatônica - 51843214 

Síndrome Delirante (ilusão) - 8142351 

Síndrome Histérica -5154891 

Síndrome Psico-orgânica - 51843212 

Hiper valorização de ideias e talentos - 148454283 

Sintomas Negativos (déficit) -5418538 

Vício - Tóxico dependente (Abuso de Substâncias) - 5333353 

Vício - Nicotina, substâncias e drogas - 1414551 

 

CAPÍTULO 20. TRANSTORNOS SEXUAIS - 1456891 - Geral 

Distúrbios de ejaculação - 1482541 

Distúrbios de ereção -184854281 

Distúrbios sexuais Neuro-humorais - 1888991 

Distúrbios sexuais -1818191 

Distúrbios sexuais imaginários - 1484811 

Distúrbios sexuais mentais (psicológicos) - 2148222 

Frigidez (frigidez sexual) - 5148222 

Hipersexualidade - 5414855 

Impotência - 8851464 

Masturbação (onanismo) - 0021421 

Perversão sexual - 0001112 

Vaginismo - 5142388 

 

CAPÍTULO 21. DOENÇAS DERMATOLÓGICAS E VENÉREAS - 18584321 - Geral 

Actinomicose da pele - 148542156 
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Acne vulgar / cravos - 514832185 

Alopecia/queda de cabelo (calvície) - 5484121 

Angiite da pele [um tipo de vasculite] - 1454231 

Balanopostite - 5814231 

Cancro mole - 4815451 

Cândida (candidíase) - 9876591 

Coceira da pele (prurido) -1249812 

Dermatite - 1853121 

Dermatite atópica - 5484215 

Dermatofitose - frieira - 5148532 

Dermatomicose - Microsporum - 1858321. 

Eczema – 548132151 

Epizoonose (causada por sarna) – 5189123 / 8132548 

Eritema exsudativo multiforme - 548142137 

Eritema nodoso - 15184321 

Eritrasma - 4821521 

Gonorreia (Feminina) - 5148314 

Gonorreia (Masculina) - 2225488 

Ictiose -  9996789 

Lepra - Hanseníase - 148543294 

Linfogranulomatose inguinal - 1482348 

Mastocitose - 148542171 

Micose crosta - favo - 4851481 

Micose fungoide - MF - 4814588 

Molusco contagioso - 514321532 

Neurodermite -1484857 

Pioderma – 51432149  

Pitiríase rosada - 5148315 

Pitiríase vermelho liso - 4858415 

Pitiríase versicolor (pano branco) - 18543214 

Prurigo Nodular - 5189123 

Psoríase - 999899181 

Pênfigo- fogo selvagem - 8145321 

Rubromicose (micose dos pés) - 4518481 

Rosacea - 518914891 

Sarna - 8132548 Seborréia - 1234512  

Sífilis -1484999  

Síndrome de Lyell - 4891521 

Síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme) -9814753 

Toxicoderma - 514832184 

Tricofitose - 4851482 

Tuberculose da pele – 148543296 

Tumores na pele - 1458914 

Urticária - 1858432 

Verrugas - 5148521 

Vasculite da pele - 5142544 
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Vitiligo - 4812588 

Verrugas Genitais - Condilomas - 1489543 

 

CAPÍTULO 22. DOENÇAS CIRÚRGICAS - 18574321 - Geral 

Abscesso -8148321 

Actinomicose - 4832514 

Adenoma da próstata - 51432144 

Amputação traumática - 5451891 

Aneurisma - 48543218 

Aneurisma do coração - 9187549 

Anquilose -1848522 

Apendicite aguda – 54321484 

Atresia congênita das vias biliares em recém-nascidos - 948514211 

Atresia do esôfago - 518543157 

Bronquiectasia - 4812578 

Bursite-75184321 

Carbúnculo - abscesso - 483854381 

Choque elétrico - 5185431 

Choque traumático -1454814 

Cisto epitelial (pilonidal) do cóccix - 9018532 

Cisto da glândula mamária - 4851432 

Cisto Sebáceo / Ateroma - 888888179 

Cistos e fístulas na lateral do pescoço - 514854214 

Cistos e fístulas no centro pescoço - 4548541 

Cistos pulmonares congênitos - 4851484 

Colangite - 8431548 

Colecistite aguda - 4154382 

Colecistolitíase - Cálculos biliares - 0148012 

Colite ulcerativa - 48143211 

Congelamento - 4858514 

Contratura de Dupuytren - 5185421 

Contratura das Articulações - 8144855 

Contusão (hematoma) - 0156912 

Corpos estranhos no esôfago - 14854321 

Corpos estranhos no estômago - 8184321 

Corpos estranhos nos brônquios - 5485432 

Corpos estranhos nos tecidos moles - 148543297 

Criptorquidia - 485143287 

Danos nos órgãos internos – 5432188 / 8914319 

Divertículo - 48543217  

Diverticulose do cólon - 4851614  

Doenças cirúrgicas em recém-nascidos - 514218871  

Doenças cirúrgicas de adulto - 5843215 

Doenças cirúrgicas dos órgãos da cavidade abdominal - 5184311 

Doenças cirúrgicas dos órgãos da cavidade Torácica - 5184312 
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Doença de Crohn - 94854321 

Doenças inflamatórias com pus – 514852171 

Doenças traumáticas e ortopédicas - 1418518 

Dor abdominal aguda - 5484543 

Empiema Pleural - Pleurite purulenta - 514854223 

Endarterite obliterante - 4518521 

Escara - 6743514 

Estenose no piloro - 81543211 

Feridas - 5148912 

Fibroadenoma de mama -4854312 

Fimose e Parafimose - 0180010 

Fissura anal - 81454321 

Fístula Retal - 5189421 

Fístula traqueoesofágica - 514854714 

Flebotrombose -1454580 

Fleimão (Furúnculo, Abscesso) - 48143128 

Fleimão necrosante recém-nascidos - 514852173 

Fraturas - 7776551 

Furúnculo - 5148385 

Gangrena gasosa - 41543218 

Gangrena pulmonar - 4838543 

Ginecomastia - 4831514 

Hemartrose - 7184321 / 4857543 

Hemorragia externa - 4321511 

Hemorragia interna - 5142543 

Hemorróidas - 58143219 

Hérnia - 95184321 

Hérnia de disco / Radiculopatia discogênica - 5481321 

Hérnia diafragmática congênita  - 518543257 

Hidrocele testicular e canal seminífero - 481543255 

Icterícia Obstrutiva - 8012001 

Inflamação das glândulas sudoríparas - Hidroadenite -  4851348 

Joanete - Hálux Valgus - 5418521 

Leiomioma - 55114214 

Lesão músculo-esqueléticas – 514218873. Doenças do aparelho motor e de sustentação. 

Linfadenite - 4542143 

Linfangite - 484851482 

Lipoma - 4814842 

Luxações / Torções - 5123145 

Mastite - 8152142 

Mastite em recém nascidos - 514854238  

Mastopatia - 84854321  

Mediastinite - 4985432  

Megacólon - 4851543 

Oclusão das artérias mesentéricas - 81543213 

Oclusão Intestinal - 4548148 
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Orquiepididimite - 818432151  

Osteomielite hematogênica aguda - 5141542  

Osteomielite traumática - 514854221  

Panarício - 8999999  

Pancreatite aguda - 4881431  

Paraproctite aguda - 4842118  

Pé Chato-1891432 

Pé torto congênito (pé equino) - 485143241  

Peritonite - 1428543 

Peritonite em recém-nascidos - 4184321  

Piopneumotórax -148543299 

Pneumotórax espontâneo - 481854221   

Pneumotórax - 5142147 

Pólipo - 4819491  

Prolapso do reto - 514832187  

Prostatite - 9718961 

Pseudoartrose (Falsa articulação) - 4814214 / 8214231 

Queimadura cutânea - 8191111 

Retenção urinária aguda - 0144444 

Rompimento do menisco - 8435482 

Síndrome de Dumping  -  4184214 

Síndrome Pós colecistectomia -4518421 

Síndrome de Zollinger-Ellison - 148543295 

Torção / Entorse - 5148517 

Torcicolo - 4548512 

Tromboangeíte - 5432142 

Tromboflebite - 1454580 

Tuberculose dos ossos - 148543281 

Úlcera péptica penetrante - 9148532 

Úlcera perfurante - 8143291 

Úlceras tróficas - 514852154 

Unha encravada - 4548547 

Uretrite -1387549 

Varicocele - 81432151 

Varizes de membros inferiores - 4831388 

 

CAPÍTULO 23. DOENÇAS DO OUVIDO, NARIZ E GARGANTA - 1851432 - Geral 

Abscesso retrofaríngeo - 1454321 

Adenoides - 5189514 

Aerosinusite - 514854237 

Amigdalite / tonsilite aguda - 1999999 

Amigdalite crônica / tonsilite crônica - 35184321 

Atresia e sinéquia da cavidade nasal - 1989142 

Cera no ouvido - 48145814 

Corpos estranhos no ouvido - 54321545 
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Doença de Meniere - 514854233 

Desvio do septo nasal  - 148543285 

Diafragma da Glote - 148543283 

Doença da Trompa de Eustáquio / Eustaquiite - 18554321 

Edema de Glote (laringe) - 2314514 

Escleroma - 0198514 

Espasmo na Laringe - 485148248 

Estenose na Glote (laringe) - 7654321 

Estridor laríngeo congênito - 4185444 

Faringite - 1858561 

Fibroma de nasofaringe - 1111122 

Furúnculo na entrada das narinas - 1389145 

Hematoma do septo nasal - 5431482 

Hipertrofia das amígdalas palatinas - 4514548 

Labirintite - 48154219 

Laringite - 4548511 

Lesões no ouvido - 4548515 

Mastoidite aguda - 514832186 

Micose na Faringe - 1454511 

Otite - 55184321 

Otoantrite (Mastoidite Crônica) - 1844578  

Oto-hematoma (hematoma auricular)  - 4853121  

Otomicose - 514832188  

Otosclerose - 4814851 

Ozaena (Rinite Atrófica - resfriado fétido)  - 514854241 

Paresia e paralisias na glote (laringe) - 1854555 

Pólipos do nariz - 5519740 

Rinite / Resfriado / Coriza - 5189912 

Rinite alérgica vasomotora - 514852351 

Sangramento do nariz (Epistaxe) - 65184321 

Sepsemia otogênica - 5900001 

Sinusite - 1800124 

Mucocele / Piocele dos seios paranasais - 5148322  

Tumores na laringe - 5148742  

Tuberculose da laringe (glote) – 5148541 

Zumbido (Neurite coclear) - 1488513 

 

CAPÍTULO 24. DOENÇAS DOS OLHOS -1891014 - Geral 

Ambliopia (olho preguiçoso) - 1899999 

Astenopia - 9814214 

Astigmatismo - 1421543 

Atrofia do nervo óptico - 5182432 

Blefarite - 5142589 

Catarata - 5189142 

Cegueira Noturna (Hemeralopia) - 5142842 
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Conjuntivite - 5184314 

Conjuntivite da Primavera - 514258951 

Ceratite ou queratite - 518432114 

Calázio (Gradina) - 5148582. Lesão da pálpebra. Não é infecção bacteriana. 

Coroidite - 5182584 

Dacriocistite - 45184321 

Descolamento de retina - 1851760 

Endoftalmite - 514254842 

Esclerite, Episclerite - 514854248 

Estrabismo - 518543254 

Pálpebra virada para fora - Eversão ectrópio - 5142321  

Exoftalmia-5454311  

Glaucoma - 5131482  

Hipermetropia - 5189988 

Irite-5891231 

Luxação do cristalino - 25184321 

Lesões do globo ocular - 518432118 

Miopia - 548132198 

Neurite do nervo óptico - 5451589 

Obstrução da artéria central da retina - 514852178 

Obstrução da veia central da retina - 7777788 

Oftalmia por luz intensa - 5841321 

Oftalmia simpática ou iridociclite - 8185321 

Oftalmoplegia - 4848532 

Panoftalmite - 5141588 

Papiledema - Inchaço do disco óptico - 145432152  

Presbiopia -1481854 

Pterígio - 18543212 

Ptose - Pálpebra superior caída - 18543121 

Queimaduras oculares - 8881112 

Retinite - 5484512 

Terçol - 514854249 

Tracoma - 5189523 

Úlcera de córnea /queratoconjuntivite ulcerativa - 548432194 

Uveíte - 548432198 

 

CAPÍTULO 25. DOENÇAS DOS DENTES E CAVIDADE ORAL - 1488514 - Geral 

Abscesso perto do maxilar (seios paranasais) - 518231415 

Aftas   -  54842148 

Alveolite - 5848188 

Anquilose da articulação temporo-mandibular - 514852179 

Artrite têmporo-mandibular - 548432174 

Cárie dentária - 5148584 

Cistos no maxilar - 514218877 

Dentição - 18543218 (no livro do Grigori este número é de "Doenças na infância", cap.16, e no livro da Svetlana 

consta como "Dentição"). 
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Dor de Dente aguda - 5182544  

Doença periodontal - 58145421 

Estomatite - 4814854 

Fleimão (Abscesso) na região maxilofacial - 5148312 

Fratura da mandíbula - 5182148 

Fratura de dente - 814454251 

Gengivite - 548432123 

Glossalgia - Dor na língua - 514852181 

Glossite - 1484542 

Hemorragia após a operação de remoção de dente - 8144542 

Hipersensibilidade - Hiperestesia dos dentes - 1484312 

Hipoplasia de esmalte - 74854321 

Leucoplasia -  485148151 

Infecção Focal Dentária - 514854814 

Luxação da ATM - articulação temporo-mandibular - 5484311 

Luxação do dente - 485143277 

Neuralgia do trigêmeo - 5148485 

Osteomielite de mandíbula - 5414214 

Papilite - 5844522 

Periodontite - 5182821  

Parodontite/Parodontose - 58145421  

Pericoronarite - 5188888  

Periodontite apical - 3124601  

Pulpite - 1468550  

Queilite (boqueira) - 518431482  

Tártaro  -  514852182  

Xerostomia - 5814514 

CAPÍTULO 26. DOENÇAS E CONDIÇÕES DESCONHECIDAS - 1884321 - Geral 

Às vezes é difícil determinar não apenas o diagnóstico como também a enfermidade. Para esses casos 

foi criado o presente capítulo especial. A ideia do método é a seguinte: o corpo humano se divide em 

sete partes. As citamos, pondo ao lado da sequência numérica correspondente. 

 

Sequências Numéricas Restauradoras para Diagnósticos, Doenças e Condições Desconhecidas. 

 

Cabeça – 1819999 Coluna vertebral  - 214 217 000 819 

Pescoço – 18548321 Coluna cervical  - 312 218 212 918 

Braço Direito – 1854322 Coluna torácica -  214 217 814 717 

Braço Esquerdo -  4851384 Coluna lombar  -  498 217 218 227 

Tronco – 5185213 Sacro  -  213 819 222 218 

Perna Direita – 4812531 Cóccix - 218 312 248 228 

Perna Esquerda -  485148291  
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CAPÍTULO 27. ÍNDICES DE NORMA DE LABORATÓRIO - 1489991 – Geral –  

Segundo o livro La resurreccion de las personas y la vida eternal a partir de ahora son nuestra realidad 

– Grigori Grabovoi, a sequência para valores normales de análisis de laboratório é a 1489999 – página 

310. 

Sistema sanguíneo -148542139  
Hemograma - 4181521 - Geral 

Hemoglobina - 4218543 

Em homens - 81432142 

Em mulheres - 2154321  

Eritrócitos - 518432129 

Em homens - 81543212 

Em mulheres - 2143215  

Conteúdo dos pigmentos - 81432152  

Leucócitos - 514854240 

Em homens - 514852187 

Em mulheres - 8231454  

Plaquetas no sangue - 5148154  

Reticulócitos - 518231418 

ESR (velocidade de sedimentação de Eritrócitos) - 514832101 

 Em homens - 514254351 

 Em mulheres - 4218321 

Hematócitos - 148542118 

Em homens - 5421852  

Em mulheres - 4321852 
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Hemograma - 4181521 - Geral 

Hemoglobina - 4218543 

Em homens - 81432142 

Em mulheres - 2154321  

Eritrócitos - 518432129 

Em homens - 81543212 

Em mulheres - 2143215  

Conteúdo dos pigmentos - 81432152  

Leucócitos - 514854240 

Em homens - 514852187 

Em mulheres - 8231454  

Plaquetas no sangue - 5148154  

Reticulócitos - 518231418 

ESR (velocidade de sedimentação de Eritrócitos) - 514832101 

 Em homens - 514254351 

 Em mulheres - 4218321 

Hematócitos - 148542118 

Em homens - 5421852 Em mulheres - 4321852 

Normalização dos leucócitos - 1489121 

Mielócitos - 1842142  

Metamielócitos - 1844152  

Neutrófilos - 

Granulócitos - 485148293  

Bastonetes - 514832102  

Segmentados - 518432128  

Eosinófilos - 5482151  

Basófilos - 518432120  

Linfócitos - 8514321 

Monócitos - 514232191 

 

Eritrócitos - 518432127 

Resistência osmótica dos eritrócitos - 148542145  

 Mínima - 18543210 

 Máxima - 58432142 

No sangue fresco, Média - 5184321  

No sangue incubado, Média - 518543299 

MCV (volume corpuscular médio) - 5184514  

MCH (Hemoglobina corpuscular média) - 5854321 

MCHC (Concentração de hemoglobina corpuscular média) - 8543154 

Diâmetro dos eritrócitos - 5142185 

Morfologia das plaquetas sanguíneas - Trombocitograma - 1845481 

Tipos de trombócitos - para restauração em casos de valores patológicos: Trombócitos: 

Jovem -18543213 

Maduro-4854514 

Velho-514858451 

Irritado-4851451 
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Forma degenerativa - 514853258 

Com vacuolização - 514231481 

Citologia, Aspiração de Medula Óssea - 1848432 

Tipos celulares - 514321541 

Células Blastos indiferenciadas - 1845421 

Mieloblastos - 4851321 

Neutrófilos - 5142184 

Promielócitos - 514254355  

Mielócitos - 518432125 

Metamielócitos - 5182321   

Bastonetes - 514231482   

Segmentados - 514832103 

Todos neutrófilos - 5145321  

Basófilos de todas as gerações -9998143  

Todos os Eritrocariócitos - 1894321 

Eritroblastos - 1487121 

Pronormoblastos (Pronormócitos) - 518432123  

Normoblastos (Normócitos) - 518432124  

          Basófilos - 548432125  

          Policromatófilos - 514832108  

          Ortocromático - 518432122  

Monócitos - 5484314 

Linfócitos - 1485321 

Plasmáticas - 518432134 

Células reticulares - 518432137 

Megacariócitos - 514832107 

Número de Mielocariócitos (1000 por pl) - 5143121 

Número de Megacariócitos (1000 por pl) - 5999911 

Correlação dos Leucoeritroblastos - 148542199 

Maturação - 5482132 

          Eritrocariócitos - 548451238  

          Neutrófilos - 514832105 

Citologia morfológica dos Linfonodos, cálculo para 1000 células - 1891821 

Linfoblastos - 5148213  

Prolinfócitos - 518432135  

Linfócitos - 5421532 

Células reticulares - 5182134  

Plasmócitos - 5482142 

Monócitos - 548432188  

Células gigantes - 543218823  

Granulócitos neutrófilos - 5145421  

Granulócitos eosinófilos - 5488121  

Granulócitos basófilos - 5821452 

Citologia morfológica do Baço, cálculo para 1000 células - 1899145 

Linfoblastos - 1854548  

Prolinfócitos - 5842214  
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Linfócitos - 8542145  

Células reticulares - 9999991  

Plasmócitos - 8887777  

Eritrocariócitos - 8914214  

Mielócitos - 514832191  

Metamielócitos - 584321591  

Granulócitos neutrófilos - 548132174  

Granulócitos eosinófilos - 5485142 G 

Granulócitos basófilos - 3214852 

Sistema de Coagulação e Fibrinólise do sangue - 751483218 

Tempo de coagulação - 51432141  

          Venosa - 5851321  

          Capilar - 3148514 

Tempo de sangramento - 51454328  

Tromboelastografia - 514832193  

Tempo de reação - 548543234  

Tempo de coagulação - 5158321  

Amplitude máxima - 5483248  

Tempo de recalcificação do plasma - 51485432 T 

olerância do citrato plasmático com heparina - 5488312  

Tolerância do oxalato plasmático com heparina - 5488345  

Tolerância do plasma com sulfato de protamina - 5488314  

Tempo de pro-trombina do plasma - 5488415 

Tempo de pro-trombina do sangue capilar - 514231499 

Atividade de antitrombina - 514852191 

Necessidade de protrombina - 8542314 

Atividade fibrinolítica do plasma - 3148542 

Fibrinogênio do plasma (método de pesagem) - 4851321 

Fibrinogênio do plasma (calórico) - 514832192 

Fibrinogênio do plasma (Rutherg's method) - 5145142 

Fibrinogênio B do plasma - 14814325 

Fator estabilizante de fibrina (XIII) - 485142175 

Teste que gera tromboplastina (plasma, plaquetas, soro) - 514832194 

Concentração de Fator II (protrombina) - 4854451 

Concentração de Fator V (proacelerina) - 548132132 

Concentração de Fator VIII - 54321483 

Concentração de Fator X - 45481451 

Concentração de Fator VII - 5485145 

Produtos de degradação da fibrina - 1483214 

Tempo parcial de tromboplastina ativada - 4518231 

Complexos de fibrinomonômeros solúveis no plasma - 518432132 

Adesividade das plaquetas - 5481253 

Tempo de agregação estimulando o ADF - 1483545 

Tempo de desagregação - 5483212 

Pesquisa dos grupos sanguíneos ABO através de soro (contendo anticorpos) - 148542117 

O(1) - 148542188 
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A (II) - 145432171  

B (III) - 1454213 

AB (IV) - 4444888 

Pesquisa dos grupos sanguíneos ABO através de eritrócitos - 1834567 

O - anti-A, anti-B (I) - 148542185 

A - anti-B (II) - 145432182  

B- anti-A (III) - 1454213 AB - 4444888 

Urina 1852155 

Características físicas - 85432181 

Volume de urina/d (800-1500 ml) - 1821452 

Densidade relativa da amostra de manhã - 1824351 

Concentração osmótica máxima - 5432152 

Cor - 5143212 

Transparência - 3814321 

Conteúdos químicos da urina - 1485218 

pH Reação - 51432181 

Proteína - 54321858  

Glicose - 5432841  

Acetona - 543218848  

Corpos cetônicos - 5185411  

Corpos de urobilina - 5148218  

Bilirrubina - 5145821 

Amônia - 5421321  

Ácido úrico - 518888842  

Bases purínicas - 9999991 

Hipoxantina - 1998214  

Xantina - 5148211  

Ureia - 5814321  

Creatinina - 5854321 

Homens - 814254351  

Mulheres - 5182843  

Creatina - 518432139  

alfa-Amilase - 5821341  

Uropepsina - 518432179  

Potássio - 5142311  

Sódio - 5148211  

Cloro - 5148544  

Fósforo inorgânico - 5184322 

 

 

Sedimentos da urina - 5148211 

Células epiteliais - 8148211  

Leucócitos - 5188911 

Homens - 5191522  

Mulheres - 543218845  

Eritrócitos - 8910101  
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Cilindros - 5148514  

Muco - 5148512  

Bactérias - 514831254  

Sedimentos inorgânicos - 514218878  

Reação ácida - 8432111  

Reação alcalina - 2222543 

 

Métodos de exame de urina 

Método Kakowski-Addis - 514218897 

Urina de 24 horas: 

Leucócitos - 1234588  

Eritrócitos - 5488511  

Cilindros - 514548823  

Método Netschiporenko - 148851481 

Em 1 ml de urina: 

Leucócitos - 5488144 

Eritrócitos - 514548891  

Cilindros - 1888455 

Método Sternheimer-Malbin - 1454588 

Leucócitos ativos por ml de urina - 1454588 

 

Exame Funcional dos Rins - 1485454 

Teste de diluição - 1454818  

Teste de concentração - 1451855  

Teste de Simintzki - 1458815  

Método de Rehberg - 1458817  

Teste índigo-carmina - 5454888  

Volume da secreção tubular - 5884555 

 

Conteúdo intestinal - 1485458 

Volume total em 24 horas - 1823454 

Consistência - 148543287 

Forma - 148543290 

Cor - 512314542 

pH Reação - 5485451 

Muco, sangue - 518432181 

Microscopia das fezes - 1854532 

Fibras musculares - 5421321  

Tecido celular - 518432183  

Gordura neutra - 518432187  

Ácido graxos e gordura saponificada - 145432191  

Celulose vegetal - 518432189  

Digerida - 5182321  

Não digerida - 5148345  

Amido - 5821314  

Detritos - 5142389  
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Muco, epitélio - 8432548  

Leucócitos - 82143213 

 

Partículas químicas (medido durante 24 horas) - 5145814 

Nitrogênio - 1248510  

Proteínas - 0100101  

Bilirrubina - 1484545  

Água - 1489891  

Gorduras - 548214583  

Potássio - 7148565  

Cálcio - 6414854  

Coproporfirinas - 6651049  

Sódio - 5432182  

Urobilina - 148542183 

Saliva - 514821441 

Quantidade - 18754321  

Densidade proporcional - 5843210  

pH - 14542108 

Composição química da saliva 14542101 

Nitrogênio (sem proteínas) - 1482314 

Amônia - 5891420 

Proteínas - 54854321 

Cálcio total - 5451231 

Carbonatos (C02) - 5142843 

Ácido úrico - 5421314 

Ureia - 54815425 

Potássio - 9981521 

Fosfatídeos - 5148512 

Fosfato inorgânico - 5458212 

Clorídeos - 514852193 

Colesterol - 5821542 

 

Suco gástrico - 5148210 

Quantidade - 5482142  

Densidade proporcional - 5210840  

pH - 1234542 

Composição química do suco gástrico - 8912014 

Nitrogênio (não derivado de proteínas) - 814854218 

Ureia e amoníaco - 548214891 

Aminoácidos - 5124312 

Clorídeos - 5812543 

Ácido clorídrico livre - 1584321 

Ácido úrico - 514832198 

Potássio - 4821358 

Sódio - 4812844 

Conteúdo do suco gástrico em jejum - 48142123 
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Quantidade - 514854148 

Quantidade de ácidos em geral - 9998111 

Ácido clorídrico livre - 518432191 

Pepsina - 5842144 

Produção de ácido basal - 8142521 

Amostras de suco gástrico coletadas em jejum, em intervalos de 15 min - 81454322 

Produção de Ácido - 5424321 

Ácido clorídrico livre - 5142811 

20-40 mE/L (mmol/L) - 5142811 

Ácido clorídrico, em 1 hora - 514254481 

Ácido clorídrico livre, em 1 hora - 54321482 

Pepsina, em 1 hora - 1234567 

Estimulantes da secreção gástrica -12345717 

Administração parentérica de estimulantes - 1451891  

Dicloreto de histamina - 1248512  

Fosfato de histamina - 1248542 

** comentário abaixo da tabela. 

A secreção ocorre após 7-10 min, máximo após 45-60 min; depois 1-1:30 hrs, decresce gradualmente. 

Máxima estimulação de acordo com Key: 

Dicloreto de histamina: 0,024 mg/kg - 1248542  

Fosfato de histamina: 0,04 mg/kg - 1248542 

Secreção Gástrica estimulada - 148542173 

Volume gástrico por hr/ml - 1111211  

Produção de ácido - 1485412 

Cloreto de hidrogênio livre - 148542177  

Ácido clorídrico, em 1 hr, mE/L - 1851421  

Ácido clorídrico livre, em 1 hr, mE/L - 1848521  

Pepsina, em 1 hr, MG - 1821512 

Microscopia do conteúdo gástrico - 1891512 

Amidos - 1894512  

Fibras musculares - 1111110  

Gordura - 0124895  

Células vegetais - 5814321  

Epitélio - 548543281 

Eritrócitos - 514854251  

Leucócitos - 518432199  

Hipoxantina - 514854258  

Lactobacilos - 518432197 

 

Bile - 514852188 

Quantidade colhida em 24 horas (500-1000ml) - 8219931 

Composição da bile - 1548212 

Nitrogênio - 8145214  

Colino - 518432198  

Ácido da bile - 1454815  

Lecitina - 5121314  
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Colesterol - 5148212  

Proteínas - 514821447  

Bilirrubina - 5182514  

alfa-Amilase - 1454521  

Tripsina - 514854261 

Exame do conteúdo duodenal - 215184321 

Volume - 1245212 Cor - 5124321  

Transparência - 5124512 

 Densidade proporcional - 1891701 Reação - 5172456 

Estimulação do fluxo biliar - 1284521 

Quantidade - 1285514 

Cor - 5124851 

Transparência - 1821532 

Densidade proporcional - 89143214 

pH Reação - 8432151 

Bilirrubina mg% - 5124814 

Exame microscópico das porções biliares - 1485451 

Epitélio - 5184512  

Leucócito - 235184321 Muco - 148542175 

Cristais de colesterol e bilirrubinato de cálcio - 1485142  

 

Fluido Cérebroespinal - 1489100 

Quantidade - 1891421  

Densidade proporcional - 5451422  

Pressão, deitado - 150 - 200 mm Hg - 52143213  

Pressão, sentado - 300-400 mm Hg - 5214321 Cor - 1222227 

Citose (aumento da contagem de células) em 1 pl - 1845451 

 Líquido ventricular: 

     (ref.0-1) 5814212  

     (ref. 12-20 mg%) 5482999 

Liquido cisternal: 

(ref.0-1) 5814321 

 (ref. 10-22 mg%) 5821531 

Líquido lombar: 

(ref.2-3) 5812432  

(ref. 22-33 mg%) 5148512  

pH - 514821453 

Proteínas total - 775184321  

Glicose - 5891488 

íons de Cloro - 8142835 

Bioquímica do sangue - 514832189 

 

Proteínas totais e frações - 185843218 

Proteínas séricas totais - 1814542  

Albuminas - 815184321  

Globulinas - 5182321 Fibrinogênios - 58432149 
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Frações de proteínas (eletroforese no papel) - 148542138 

Albumina - 4821512  

Globulinas: - 5814321  

Alfa l - 5121451 

Alfa 2 - 8910104  

Beta- 1482182  

Gama - 1424214 

 

Teste para Disproteinemia - 1421514 

Teste de Weltmann - 1821521 

Teste de Cloreto de mercúrio (Sulema) - 1421542 

Teste de turbidez do Timol - 5148512 

 

Nitrogênio restante e seus componentes - 91854321 

Nitrogênio restante - 5148212  

Ureia - 5432180 

Nitrogênio de aminoácido - 148542161 

 Ácido úrico - 815518432  

Creatina - 885184321 

Homens - 295184321  

Mulheres - 5432148  

Creatinina - 5148211 

Homens - 5184321  

Mulheres - 5182144  

Amônia - 489152141  

Não proteínas restantes - 1482155  

Polipeptídeos, nucleotídeos e outros - 5148514  

Reação de xantoproteína - 54321488  

Creatina do sangue - 5148215  

Creatina do plasma - 1485425  

Nitrogênio da ureia no sangue (ureia: 2,14) - 5142182 

 

Aminoácidos do plasma sanguíneo - 1824542 

Glicina (glycocoll) -5121542  

Alanina - 5482142  

Metionina - 5481214  

Valina - 518254442 

Leucina - 5185148 

Isoleucina - 5152142  

Tirosina - 5482142  

Fenilalanina - 1854212 

 Triptofano - 1854511 

Lipídeos no Plasma Sanguíneo - 1845489 

Lipídeos total - 1454525  

Fosfolipídios - 5154812  
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Lipofosfatos - 1852312  

Gorduras neutras - 1485214  

Triglicerídeos (no soro do sangue) - 18543215  

Ácidos graxos não esterificados - 145454577  

Ácidos graxos livres - 8912542  

Colesterol total - 1482121  

Colesterol livre - 1482541  

Colesterol esterificado - 1248542  

alfa-lipoproteídeos - 1454214  

Homens - 5482142  

Mulheres - 542143221  

B-lipoproteídeos - 174845421 

 

Colesterol total em relação a idade - 1482152 

20 anos - 1482142  

30 anos - 1821251  

40 anos - 543218891  

50 anos - 1489100  

60 anos - 0018914  

70 anos - 0010101 

 

Lipoproteídeos no Soro Sanguíneo - 1482142 

Densidade proporcional - 5481214  

Massa molecular - 5182142 

Proteínas em geral (%) - 5182414  

Lipídeos (%) - 5482121  

Colesterol livre (%) - 5121489  

Colesterol esterificado - 1842514  

Fosfolipídios (%) - 514854272  

Colesterol (geral) - 51245422  

Fosfolipídios, % - 5148542  

Uriglicerídeos, % - 5148212 

 

Metabolismo de carboidratos do sangue - 514214891 

Glicogênio no sangue - 785184321  

Glicose no sangue - 1485451 

 Método de Hagedorn-Jensen: 

Sangue puro (intacto) - 1234681  

Método da Ortotoluidina: - 148542163  

Sangue puro - 1485418  

Plasma - 548214547  

Método da Glicoseoxidase - 5451481 

Glicose no sangue puro (intacto) - 5184512  

Glicose no plasma e no soro - 5148512  

Frutose - 5182142  

Galactose sérica - 1821421  
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Ácido lático - 5421431  

Ácido pirúvico - 5481214  

Acetona - 5142182  

Ácido oxaloacético - 1821451 

 

Glicoproteínas e seus componentes - 5148512 

Glicoproteínas - 5184542 

Soro - Hexose ligada a proteínas - 1482154 

Mucoide do soro - 5121481 

Conforme conteúdo de hexose - 1425128  

Método turbidimétrico - 4812523  

Ácido Siálico - 5142821 

Metabolismo de bilirrubina no sangue - 548132177 

Bilirrubina total - 5414218 

Conjugada - 5128143  

Livre - 52143218 

 

Eletrólitos e traços de minerais - 518431181 

Cálcio sérico - 1485321 

Magnésio sérico - 514831298  

Cloro sérico - 1482182  

Fósforo inorgânico sérico - 1482152  

Ferro sérico - 1481521  

Transferrina livre - 18543216  

Transferrina total - 1821542  

Cobre sérico - 1481214  

Ceruloplasmina - 1482182  

Potássio: 

Plasma - 1421542  

Eritrócitos - 5124821 

Sódio: 

           Plasma - 1421542  

           Eritrócitos - 1482121 

 Lítio - 514821458 

 

pH sanguíneo -1454821 

Concentração dos íons de hidrogênio (pH) - 1897012 

      Homens - 0014248 

      Mulheres - 0148000  

Pressão parcial de C02 (pC02) - 5182421  

Homens - 5128314  

Mulheres - 2185432  

Base reserva - 514821461  

Excesso de base (BE) - 1482185  

Homens - 5148218  

Mulheres - 2100011 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

89 

89 

Bicarbonato padrão - 1845421  

Bicarbonato - 555184321  

C02 total - 3148222 

Enzimas no sangue - 1482542 

Alfa-amilase sérica - 148542114  

Amino-aspartato transferase - 148582114  

Amino-alanina transferase - 1824821  

Desidrogenase lática - 1482542  

Lactato-desidrogenase da ureia estável - 5481212  

Colinesterase - 1821541  

Gama- glutamil-transpeptidase - 1482542 

 Lipase - 5821321  

Fosfatase alcalina total - 1481212 

 Isoenzimas - 1215421  

Fosfatase ácida total - 1248212  

Tripsina - 148542187  

Frutose-1-fosfataldolase - 1821512  

Frutose-l,6-fosfataldolase - 1482543  

Sorbitoldesidrogenase de - 1421821  

Glicose-6-fosfatodesidrogenase de eritrócitos - 148542152  

Creatininafosfoquinase total - 1851421  

Fósforo inorgânico (h*L) - 5148212  

Isoenzimas da creatininafosfoquinase: - 5148212  

     BB - 5182411  

     MB - 5843212  

     MM - 4821542 

Valores imunológicos do sangue - 148542153 

Antihialuronidase - 4812153  

Antiestreptolisina-0 - 1454512  

Teste de Waaler-Rose - 1482125 

 Lisozima sérica - 1821542 P 

roperdina sérica - 1821543  

Complemento sérico - 1854521  

Fator reumatoide - 1821521  

alfafetoproteína - 5821432  

Proteína C-reativa - 5182421  

Anticorpos para os leucócitos - 5148123  

Anticorpos para o DNA - 1482482  

Antigenes do Câncer - 481854224 

 

Conteúdo de imunoglobulinas séricas - 1481521 

Homens -  5821451 

Mulheres - 3215214  

 

Conteúdo de LinfócitosT e B no sangue - 1482123 

Linfócitos T - 5814321  
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Linfócitos B - 1458512 

 

Atividade sistêmica da regulação neuroendócrina - 518432121 

 

Sistema Hipófise-Supra-renal - 5144831299  

Conteúdo de hormônios no sangue - 5148212 

Hormônios adrenocorticotróficos (ACTH) - 148542191  

17- Hidroxicorticosteroides do soro - 1482542  

11- Deoxicorticosterona - 1854512  

      Total - 5184999 

       Livres - 5199421  

Cortisol - 5851422  

Hidrocortisona - 5185142 

 

Conteúdo de hormônios e seus metabólitos na urina - 518232 

17-Cetosteroides - 5148512  

Homens - 9999991  

Mulheres - 5148212  

17- Hidroxicorticosteroides - 1821000  

Total - 0018542  

Livres - 4821322  

Cortisol (hidrocortisol) - 1454542 

 

Hormônios Hipófise-Gônadas - 1821454 

No plasma do sangue (RIA) - 5148512 

Hormônio luteinizante (LH), med/ml - 514852199 

Hormônio folículoestimulante (FSH) med/ml - 5485154 

Prolactina - ng/ml / mcg/l - 1458215 

Testosterona, ng/l00ml - 5145421 

Progesterona ng/ml - 51421541 

Estrógenos total, ng/ml - 52143219 

Estriol, total, ges,ng/ml - 5184214 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) ng/ml - 1821542 

Na urina - 5182132 

Estrógeno total (RIA) pl/s - 5214321 

Dehidroepiandrosterona (DHEA) mg/s - 514821465 

 

Sistema Renina-Aldosterona - 1482152 

Atividade da renina plasmática - 1482154  

      Deitado - 1821321  

      Em pé - 5432151  

Aldosterona plasmática - 1482159  

      Deitado - 9149999  

      Em pé - 9114801 

Aldosterona na urina (ácido-lábil conjugado) - 1482185 
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Hormônios da tireoide - 81432157  

Plasma - 4814825 

Tiroxina total (adulto e recém-nascido) - 5481214  

Tiroxina livre - 1484545  

Triiodotiroxina (T3) - 5481545  

Hormônio estimulador da tireoide (TSH) - 4854515  

lodo ligado às proteínas - 1845421 

 

Aminas biogênicas (neurotransmissores) - 4148214 

Catecolaminas na urina - 148542192 

Adrenalina - 1854215 

Noradrenalina - 8214854 

Dopamina - 5821545 

Ácido vanilmandélico (VMA) - 514821478 

Ácido homovanilina - 5148215 

5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) - 1854212 ** 

Serotonina no sangue - 5148123 

Histamina no sangue - 514854291 

**5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) - É um metabólico de serotonina usado como marcador de tumores 

carcinóides (tumores neuroendócrinos que se originam principalmente nos tratos respiratórios e 

gastrointestinais). 

 

Outros hormônios - 518214831 

Hormônio do crescimento - 514821479  

Homens - 54321487  

Mulheres - 5185214  

Insulina no sangue - 5845421  

Gastrina - 9990185 

Glucagon no sangue pancreático - 5482157 

C-Peptídeos no sangue - 45481422 

 

Equilíbrio do pH -  

pH geral – 1454821. 

pH geral em Mulher - 0148000 

pH geral em Homem - 0014248  

pH Liquor - 514821453  

pH Suco Gástrico -1234542  

pH Saliva -14542108  

pH Urina - 51432181 
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Diversas Sequências Numéricas 

Animais 

Compreensão - 498781219849 — os animais vem a nós por ressonância e transmutam nossa energia.. 

Harmonização de Animais - 55514219811 0 

Cães 

Abcesso - 318649571 

Acne - 195671945 

Afecções do ouvido - geral - 618514217 

Aparelho de suporte e movimento - 581214218731  

Aurícula - 386541218749  

Broncopneumonia -301298718 

Bronquite - 649781316 

Carbúnculos - 316897894 

Conduto auditivo externo - 219849217564  

Conduto auditivo externo - 219849217564  

Cura os órgãos digestivos - 31651219714 

Curar doenças - 549371298 

Dermatites - 897598641 

Dermatofitose - 651318014  

Doenças de pele - geral -547218581 

Doenças fúngicas - geral -513498791 

Doençs do trato respiratório - geral - 581019641 

Eczema - 749316891 

Eczema e dermatite da orelha - 549781217 

Enfisema -361017298 

Esôfago – 168741298361 

Estômago – 894741298491 

Fêmur - 398648598781 

Foliculite - 531216478 

Furúnculos 537518941 

Garganta – 531298498781 

Laringe - 389718516314 

Laringite - 539101808 

Lupus eritematoso sistêmico - 581298648 

Membrana do tímpano - 397518698741 

Nariz - 518541219648  

Normalizar Fígado - 316581219714 

Órgão de visão – 318541298648 

Osteofoloculite - 129748581) 

Otite - 368549741 

Pioderma - 145648741 

Pleurisia - 498741217 

Pneumonia crupal - 301298641 

Pulmão – 314801516497 

Regenerar células - 598 64 18 
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Rinite - 898641217 

Sarna - geral - 361891719. 

Sistema músculo-esquelético - 581214218731  

Sistema respiratório - 517819319641  

Tensor do tímpano - 895641298714  

Tímpano - 314648219887 

Tímpano - 895641298714 

Úlcera do pavilhão auricular - 478598641 

Gatos 

Doença do sistema nervoso - 368749871 

Regenerar células - 47 1918 498 

Restaurar saúde - 519514219 

 

Desenvolver comunicação com animais de estimação ou pássaros - 891497 894981 

Resgate harmonioso e eterno desenvolvimento do verdilhão - 318016519648 -  

Salvação e eterno desenvolvimento dos Porquinhos da índia -519691819798 

Eterno desenvolvimento para os Leões - 518641219748  

Eterno desenvolvimento para os Peixes - 519371218641 

Golfinhos - Hipercomunicação - Tranquilidade - Habilidades Sociais - 51381421971 

Cavalos - Liberar toxinas, venenos do corpo através da linfa - 3186142198 

Dar o Comando às Células Linfáticas - "Abrir as comportas e Transportar e Liberar as toxinas do 

Corpo, Agora!!"  

 

Chegar rapidamente e em segurança ao seu destino / Carro e Avião 

Criar uma esfera, focar em um passeio seguro e tranquilo e colocar os números: 

Prevenção de acidentes de trânsito - 11179  

Dissolução de congestionamento - 52025  

Transformar situação negativa em Positiva - 1888948  

Voo (voar em segurança) - 97814321 

Segurança de voo em uma aeronave -19837198  

 

Conflito / Emergência 

Conexão com o Criador - 12370744 

Transformar situação negativa em positiva - 1888948 

Conflito - 518718  319414 

Resolução da questão e do problema - 25122004 

Harmonizar o momento atual - 8888 88888 

Harmonizar o espaço circundante - 14888948 

Paz - 1001105010 

Ajuda rápida - 938179 

Tudo ficará 100% - 918197185 

 

Corpo estranho 

Nos brônquios - 5485432  

No canal do ouvido - 54321545 

No esôfago - 14854321 
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No estômago - 8184321  

No tecido mole - 148543297  

 

Cura / Restauração 

Ajuda rápida (Schnelle Hilfe) / Primeiros socorros - 938179 

Artrite (Arthritis) - 8111110 

Asma - 8943548 

Autocura do organismo (Self-gyógyító szervezet) - 817992191 

Autocura - 721348192 

Autocura do corpo – 9187948181 

Bem-estar - 91739421794159 

Corisa (Schnupfen) - 518 99 12 

Dano celular de qualquer tipo - 33 45 634 

Diagnóstico de saúde, todos ou desconhecidos - 1884321  

Energia e resistência - 37586748578 

Energia e estabilizador da saúde - 99477867785 

Intolerância ao glúten / Doença celíaca - 4891483 

Micose - 4814588 

Normaliza todos os elementos químicos do corpo humano - 51821421728 

Organismo como uma unidade integral (Organismus als ganzheitliche Einheit) - 419312819212 

Otimização dos acontecimentos na direção do Desenvolvimento Eterno - 213  

Purificação e desintoxicação do corpo - 719 

Queimadura - 8191111 

Rejuvenescimento/Regeneração/Ressurreição - 2145432. Olhar os números e ver uma luz branca 

prateada que ilumina um problema pessoal. 

Restaura a Norma da Água presente no Organismo - 51951348988. 

Restaurar a saúde e harmonizar o evento para todos - 88888588888 

Restauração da saúde - 88888488888  

Restauração instantânea da saúde - 19751. Azonnali helyreállítás egészség 

Restauração da visão - 1891014 

Regeneração de órgãos - 419312819212 

Saúde Perfeita - 1814321 - Padrão absoluto de saúde para todos e para (seu nome) 

Tireoide e Paratireoide (glândulas) - 219 318 219 471 

Diversos 

E = VS - remoção energias negativas. Colocar no plexo solar. 

Correção de eventos passados / Restauração - 498 719 418 

Cria Circunstâncias Favoráveis - 419 488 71 

Equipamento quebrado ou com defeito - 741. Solução imediata. 

Elimina bloqueios - 12516176 

Eliminação de todos os negativos (Minden negatív eltörlése)-10 elevado a -17 

Eventos passados corrigidos no presente e no futuro - 91431289  

Formar nova consciência coletiva – 915777918934198.  

Garante que o problema não acontecerá novamente – 91371895 

Gestão dos acontecimentos reais - 81884321 

Neutraliza informações negativas do passado, do presente e do futuro - 91371985 

Perda de cabelo - 491519619 - correspondente Crisântemo sinense (Crisântemo chinês). 
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Preenche a situação de conhecimento e a resolve - 193751891 

Realização dos sonhos(Erfüllung von Träumen) - 518  491319  89 

Recuperação de plantas (flora) – 718884219011  0  9. 

Resolução de problemas sociais - 8137142133914 

Resolução da questão e do problema - 25122004 

Reúne informações para a Norma do problema – 97319819. Funciona como um bumerangue que ao ser 

projetado para o espaço, retorna com a informação recolhida para normalizar e resolver o problema. 

Ser organizado(a) – 419875 

Sistema universal aplicado a todos, em todos os lugares e sempre - 14854232190 

Solução imediata para um problema -19751 

Solução de problemas  -  9788819719. A sequência desce verticalmente em forma de um Pilar de Luz, 

transformando a solução do problema em resolução Universal. 

Salvação Macro - 319817318 

Transforma situação negativa em positiva  -  1888948 

Transforma informação negativa em positiva - 19751 

Transmissão instantânea da informação com menor resistência e distorção - 917318918 

Tudo é possível ("realize qualquer desejo") - 519  7148. Atentar para a realização da limpeza antes de 

utilizar esta sequência. 

Tudo ficará 100% - 918197185 

Talismã (protege e ajuda) – 817219738  

Zumbi - 55144 51283 148  71931 

Dores 

Dor - anestésico - 59189171  481 

Dor  no calcanhar (sarok fájdalom) - 498712891319 

Dor de cabeça  -  4818543 

Dor na coluna  8888881 

Dor no peito  -  8124567  

Enxaqueca (hemicrania)  -  4831421 - Dor na metade da cabeça, muitas vezes acompanhada de náuseas, vômitos. 

Enxaqueca - Neuralgia migranosa  -  4851485 - dor intensa na área temporo-orbital. 

 

Emagrecimento 

Desequilíbrio Metabólico - 1823451  

Obesidade  - 4812412 

Obesidade - Reduzir o peso  -  68476739287 

 

Espiritual 

Abrir o 3º olho ou clarividência - 8188849482167 

Alma - 598061 291319 88 

Ativar Corpo de Luz - 91119919111 - Coloque-o no corpo ou no ambiente onde você está e visualize o 

corpo rodeado de Luz. 

Aumentar sua própria vibração ilimitadamente (saját rezgés határtalan növelése) - 484748778 

Autorrealização pessoal - 191 317 481901  

Bondade interior / ser gentil consigo mesmo - 97132185191. 

Compreendendo os ensinamentos de Grabovoi - 17981 

Conecte consciência e alma (Bewusstsein und Seele verbinden)- 888 031 898 0 419 

Conexão com o Criador -  12370744  
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Contato direto com o Criador -  11981  

Contato espiritual com G. Grabovoi  -  3582295 (entre 22 e 23 hs - Horário Universal) 

Desenvolver habilidades psíquicas – 881881881. Abertura do Terceiro Olho, Clarividência.  

Desenvolver a intuição - 35986 

Desenvolvimento Eterno / Princípio da Imortalidade -  

419  318  88941898 

Disseminação do conhecimento sobre a terra (Verbreitung von Kenntnissen auf der Erde) – 9721854218 

Elevar o nível da consciência humana na absoluta liberdade, onde todos os problemas são resolvidos. - 

71381921  

Energia necessária para a vida eterna de cada pessoa - 91809814 

Expansão da consciência - 1888888  9  1  

Esperança (remény) - 4890617190618 

Eternidade - 289380891498. 

Fonte de Desenvolvimento Eterno - 417584217888. Luz prata com luz branca para iluminar e orientar. 

É a Fonte de Informação Eterna. Para obter resposta imediata. 

Iluminação (MEGVILÁGOSODÁS) - 50816121  0981 

Impulso de Vida - 98476582279 

Inconsciente Supremo / Supraconsciente / Consciente superior - 519 377898 997 – portador dos divinos 

arquétipos. 

Inspiração - 891498314 719 

Juventude eterna (eternal youth) - 1489999 

Método de imortalidade (eternidade) - 219498 471 

Norma - 49851789841. Nos mantém dentro da Norma. 

Nova consciência na Terra -  915777918934198 

Otimização dos acontecimentos na direção do Desenvolvimento Eterno - 213 

Paz Interior - 1001105010 

Presença do Criador em tudo e em todos para uma existência perfeita - 1231115025 

Protege a doutrina de Grigori Grabovoi - 4191 

Processamento correto da informação ou harmonia universal - 5555555 

Pensamento - 8 9888 418 704 319 

Pensamento transformado em eterno desenvolvimento - 91753217819719 

Proscrição da Morte - 9718319575148179. 

Purificação dos corpos - 719. 

Purificação total e absoluta do Ser - 91981371. Concentrar-se na sequência à sua frente e ver uma luz 

branca brilhar em cada número. 

Recuperação da Norma do Criador na Terra e no Cosmo próximo 19725181. Imaginar a sequência 

numérica expandindo-se por todo o globo terrestre a partir do Polo Norte. 

Rejuvenescimento e eterno desenvolvimento (Megfiatalodás és örök fejlödés) - 514 

Replicar DNA conforme a Norma do Criador - 641 849 8989. 

Resgate e Harmonização Geral – 14111963 

Salvação Geral e Desenvolvimento Harmônico / Prevenção de Catástrofes Globais - 1784121. 

Self - 549817. Eu Divino, Cristo Interno. 

Seguir o Caminho do Criador -  19712893  Através desta sequência entra-se no Vórtice da Lei da Atração. 

Telepatia - 519489  491848 

Vida Eterna  -  39718514 

Visão objetiva -  887219454218. 
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Esquiar  

Aprimoramento das técnicas de esqui alpino - 218421921849 

Controle de técnicas de curva - 51247948914  

Controle da tecnologia de esqui alpino - 22948218421 

Domínio de técnicas de partida - 2194198174  

Harmonização 

Harmonização Universal - 14854232190 

Harmonização do passado - 7819019425 

Harmonização do presente - 71042 

Harmonização do futuro - 148721091 

Harmonizar qualquer situação de stress - 297140851. Total harmonização. 

Harmonizar o momento atual -  8888  88888 

Harmonizar ambiente - Sustentabilidade ambiental - 97318541218 

Harmonizar eventos - 218914819 

Harmonizar todos os eventos - 741. 

Harmonização de Plantas -  811120218 

Harmonização de Animais - 55514219811  0 (o zero é dito depois de uma pausa) 

Harmonizar o espaço circundante - 14888948 

Ausência de conflitos no presente e no futuro - 972319891  

Futuro feliz - 97317819  

Futuro ideal - 813 791 

Relações harmoniosas na família - 285555901. Normalização de todos os eventos envolvidos na 

coabitação. 

Relações harmoniosas com membros da família e amigos -  

814  418  719. 

Solução para problema com 10 anos de antecedência -  

189  317  514.  Quando você olha para o passado, os últimos 10 698719anos, com atitudes positivas de 

compreensão, empatia e perdão, você está normalizando o próximo ano, sob todos os pontos de vista. 

Trazer as coisas em harmonia -  917253481 

Hérnia 

Hérnia 95184321 

Hérnia de disco 5481321 

Hérnia diafragmática 5189412 

Hérnia diafragmática congênita 518543257 

Hérnia Fetal - Cordão umbilical 5143248 

Hormônios 

Hormônios (Equilíbrio)  - 38649129871 

Hormônios hipotalâmicos - 84849121961 

Hormônios da pineal – 51349148741 

Hormônios hipofisários  -  84971261749 

Hormônios da tiroide - 53149874121 

Hormônios da paratireoide -  51421721861 

Hormônios pancreáticos -  31421721861 

Hormônios adrenais -  31484121671 

Hormônios da medula adrenal -  49874121861 
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Hormônios sexuais -  314217218618 

Hormônios ovarianos -  64831484971 

Estradiol - 52143219891 

Estrógeno -  49874121861 

Testosterona - 51454214389 

Progesterona - 51421541981 

 

Proteção 

Controle de eventos – 942161942 

Controle de eventos - 942 181 942 137 142 133 194.  

Libertar de uma catástrofe global -  98818891 

Prevenção de Terremotos - 175421891891 

Prevenir desastre ambiental - 42175672428 

Proteção contra ataques terroristas - 98317591 

Proteção em geral - 9187756981818  

Proteção do corpo inteiro (Schützt den ganzen Körper) - 9187758981818 

Proteção de qualquer evento adverso - 71931. Útil em casa, viajando, antes de reuniões e em caso de 

litígio. 

Proteção contra bombas / terroristas - 718914391 

Proteção contra atiradores de elite - 8193917841 

Proteção contra balas (balas perdidas) - 91781421 

Proteção contra armas Brancas - 91471 

Proteção contra Gases tóxicos - 99817 

Proteção contra Armas químicas - 3194217. Céu limpo de HAARP e Chemtrails. 

Proteção contra afogamento -  9117118887 

Proteção contra envenenamento toxicológico -  918879189147  

Proteção contra doenças virais - 7794218 (também da gripe suína e gripe aviária) 

Proteção contra infecção bacteriológica -  9198310917  

Proteção contra exposição de radiação ( Raio X ) -  91297189194198 

Protege da Radiação e da Radioatividade - 8149  

Proteção e restauração da Terra, aumento dos recursos naturais no processo de desenvolvimento - 

914712 819 19 84. Podem produzir educação eterna e o desenvolvimento de um estado de espírito 

para perceber que a presença física no mundo deve ser acompanhada de preocupação para a Terra.  

Reduzir a criminalidade nas cidades  978143218 

Ressurreição 

Ressurreição de um corpo - 2145432 . Vida Eterna. 

Ressurreição coletiva - 88197975919  

Ressurreição - 1798391. Transição sem esforço 

Ressurreição de todos - 972154218 

Integração de dados pelo ressuscitado - 418 987  

Integração de dados pelo ressuscitado - 234 683 

Método de ressuscitação - 398514 

 

Sistema MúsculoEsquelético 

Bursite - 75184321 

Câimbras e Espasmos - 51245424 
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Choque traumático - 1454814 - Severa reação do corpo com trauma tecidual maciça e perda de sangue. 

Coluna e Pescoço - 5481321 

Coluna vertebral - 214 217 000 819  

Coluna cervical - 312 218 212 918  

Coluna torácica - 214 217 814 717  

Coluna lombar - 498 217 218 227  

Sacro - 213 819 222 218  

Cóccix - 218 312 248 228  

Contorções - 5123145  

Concussão - 51843213 

Contratura de Dupuytren - 5185421 - A redução dos dedos, como resultado da degeneração do rúmen 

aponeurose palmar. 

Contusão (hematoma) - 0156912 

Corpo, fazer todas as partes, em estado cooperativo, trabalharem juntas - 778899003 

Correção das Articulações (Gelenke- Korrekturen) / Contratura das Articulações - 8144855 

Distrofia muscular progressiva - 85432183 

Distúrbios das articulações - 5421891 

Distonia vegetativa - 8432910 

Dores nas articulações - 5421891  

Dor na coluna - 8888881 

Espondilite anquilosante - 4891201 

Fraturas Ósseas - 7776551 

Gota do dedão do pé - 51454322 

Gota - 8543215 

Hemartrose - 7184321  e  4857543 - Sangramento na cavidade articular. 

Joanete / Hálux Valgus - 5418521 

Lesões e Doenças músculo esqueléticas - 514218873 

Lesões e Doenças ortopédicas - sequela de traumas - 1418518 

Luxações - 5123145 

Mononeuropatia (neurite e neuralgia) - 4541421 

Paralisia facial - Neuropatia do nervo facial - 518999955  

Pé Chato - 1891432 

Pé torto congênito (pé equino) - 485143241 - Deformidade do pé que vira a sola para dentro. 

Perda da Mobilidade - 48145428 

Pseudoartrose (Falsa articulação) - 4814214 e  8214231. fratura que não colou e precisa de cirurgia. 

Radiculopatia Discogênica (coluna e pescoço) 5481321 - Pode ser usado para Ciático  

Rompimento do menisco - 8435482 

Tendinite / Tenossinovite - 1489154  

Torção - 5148517 

Torcicolo - 4548512  

Tensão/Stress - 819471 

Vértebras - 498 641 319 048 

Vértebras do pescoço (da 3ª à 6ª) - 498 317 218 641 

 

Testes/provas / sucesso escolar 

Capacidade de aprendizagem - 398  117  918 
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Compreender melhor a lição - 1798175 

Determinação e Foco para aprendizagem - 212585212 

Harmonização do presente - 71042 

Melhorar a Memória (Verbesserung des Gedächtnisses) - 5893240 

Memória - Processo cognitivo - 319 061 988 18 

Processamento de informações - 5555555 

Visão objetiva - 887219454218 

 

Verminoses 

Amebíase - 1289145.  

Ancilostomíase - 4815454. Também conhecidas como “amarelão” 

Ascaridíase - 4814812 

Cisticercose (ovos da tênia) - 4512824. A cisticercose é causada pela larva da tênia solium nos tecidos. 

Fasciolíase - 4812542 

Giardíase - 5189148.  

Helmintíase - 5124548 

Oxiurose / Enterobiose - 5123542. Apresenta prurido anal, frequentemente noturno. 

Schistosoma - 48125428. A transmissão desse parasita se dá pela liberação de seus ovos através das 

fezes do homem infectado. 

Tênia Saginata - 4514444 

Teníase - 4855555. Conhecida também como solitária, visto que é mais comum encontrar apenas um 

parasita por indivíduo. 

Triquinose - 7777778. Causada pela larva Trichinella spiralis, popularmente conhecida como lombriga, 

presente na carne de porco ou de animais selvagens crua ou mal cozida. 

 

Vícios 

Alcoolismo - 148543292 

Alcoolismo crônico - 148543292317 914 - dependência física e psicológica do consumo de álcool. 

Dependência alcoólica do embrião - 4845421 

Dependência Química - 5333353. LSD, crack, maconha, e remédios. 

Vício de nicotina - 1414551. 

Regulação Psicológica 

 

Abasia - 814817 914212 31 - Incapacidade de andar, motivada por perturbações do sistema nervoso, 

que impedem a coordenação motora.    

Abstinência - 528419 319718 23 -  

Abstinência sexual - 298714 318922 51 - Condição do sujeito, que se tornou impossível de ser 

sexualmente ativo. 

Abstração - 819314 919814 312. O processo cognitivo como uma das principais operações de 

pensamento; consiste na atribuição do objeto holístico e distração de todo o resto. 

Abulia - 419316 019817 311 - Síndrome psicopatológica, apatia expressa, violação intencional de força, 

falta de vontade e motivação para o trabalho, incapacidade de tomar decisões, de realizar a ação correta, 

embora reconhecida a necessidade. 

Ação - 598712 684367 

Ação e realização imediata - 718981 

Adaptação - 519487917917 -  

Adaptação psicológica - 591478918988912  
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Adaptação Sensorial - 498016 714213. Capacidade de adequação  a mudanças de estímulos. 

Adrenalina - 591 814 848 321  

Aferente Alterado - 314571089384 

Comoção/emoção- 598071  319498. Excitação, agitação intensa.  

Afonia - 519 317 919 064819 

Agente - 599047889310 - pessoa que transmite algo de forma extra sensorial. 

Agitação - 291 814 888917  312.     

Aglutinação - 519048 71042819  

Agnosia - 599806719 319. O cérebro não consegue interpretar as informações provenientes dos 

receptores apesar de estarem funcionando normalmente. 

Agnosia acústica (auditiva) - 589477918371 - doença neuropsicologia, uma perda característica da 

capacidade de identificar sons, fonemas e de ruído. 

Agnosia visual - 488901 317 489 - Perda característica da capacidade de perceber os objetos visuais (ou 

imagens), e os fenômenos da realidade, mantendo a acuidade visual suficiente. 

Agnosia social - 598428317489  

Agnosia tátil - 5994780798 - perda da capacidade de percepção adequada dos objetos pelo toque.  

Agorafobia - 909841319 8049 - medo de estar em espaços abertos ou no meio de uma multidão.  

Agramatismo /Afasia - 9014089184778 - perda da capacidade de analisar a estrutura gramatical de 

expressão e de uso da língua gramaticalmente correta. 

Agrafia - 317488918710 - Violações das letras que ocorrem em diversos distúrbios da fala. 

Agravamento - 316718916888. Exagero por parte do indivíduo da gravidade dos sintomas da doença 

ou enfermidade e de seu estado real. 

Agressão - 528471 228911- comportamento individual ou coletivo que visa causar dano físico ou 

mental, ou até mesmo a destruição de outra pessoa ou grupo. 

Agressão direta - 00598714 318 914 - comportamento agressivo de natureza intencional, cujo objetivo 

não é escondido. 

Agressão física - 598755898055 - comportamento agressivo com o uso de força física contra outra 

pessoa ou objeto. 

Agressão indireta - 513718 91388901 - comportamento agressivo, que é contra a direção de uma pessoa 

ou objeto está escondido pelo sujeito de agressão ou não reconhecido. 

Agressão instrumental - 598777 888999016 - comportamento agressivo, em que atos agressivos não são 

a expressão de estados emocionais:  

Agressão reativa - 489713519616 - surge como uma reação à frustração do assunto e é acompanhado 

por estados emocionais de raiva, hostilidade, ódio e assim por diante. 

Agressão verbal - 978316918 71  

Agressividade - 519061 718910    

Albinismo - 519317819887421  

Alessia (Agnosia visual) - 299481319711 

Alexitimia - 519318814317 - confusão entre sensações, sentimentos  e dificuldade em expressar os 

sentimentos através de palavras. O alexitímico costuma relacionar suas sensações físicas aos seus 

sentimentos. 

Altruísmo - 498717319887  

Alucinação - 49871600989  

Ambição - 51648 917917  

Ambidestria - 391814919007 

Amizade - 8901 678 914 81  

Acomodação - 298 388014712  

Amnésia - 41854328  
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Amnésia Antero retrógada - 418543298  

Amnésia defensiva - 4185432319  

Amnésia experimental - 94185432  

Amnésia histérica - 4984185432  

Amnésia Infantil - 418543252 1  

Amnésia pós-hipnose - 41854321  

Amnésia retroativa - 4185432418  

Amor - 888  412  1289018 

Amor (Fraterno, Materno, Erótico, Por si mesmo, Por Deus) -  

888  12418 316019  

Amor Condicionado - 2 128901468  

Amor Eterno - 888  912  818848  

Amor inibido - 219888 412 1289018  

Amor pelo trabalho - 489 713894 814  

Ânsia - 54857121918  

Ansiedade  - 51949131948. Que provoca insônia 

Apaixonar-se - 515889  

Apatia - 938 781 411 8779801  

Apneia - 841900 191 891  

Aprender - 847136 3919 512  

Assimilação - 419712819  

Associação - 591 482 891098  

Atenção - 391118918714  

Atenção Externa - 598716 319811  

Atenção Interna/Auto consciência - 498716319817 

Ativação - 594887319827 - Um estado do sistema nervoso, que caracteriza o nível de excitação e a sua reatividade. 

palpitações, resistência da pele, pressão arterial, alteração na respiração, etc ... 

Ativação fisiológica - 598789988481  

Ativação nível individual - 891488918917  

Ativação psicológica - 81972888998217 

Ativação: Nível Ótimo - 591788 319488  

Atividade/dinamismo - 589398719888  

Atividade Independente - 598881488012  

Atividade geral - 84197918712814  

Atividade psíquica: Biorritmo - 319817919227 

Atração - 314819 719 579 

Atribuição - 918919 818 714 

Atrofia - 314812 819714 

Audição - Transtorno - 51989519491 

Ausências - 518916 319717 81 - Blackout de curto prazo provocado por fadiga, bloqueando a 

consciência. 

Autoagressão - 5148 714 318 912 81 - ações agressivas dirigidas a si mesmo. Manifesta-se como 

autoculpa, auto-humilhação, ferimentos autoinfligidos, comportamento suicida. 

Autoafirmação - 4894971 

Autoconfiança /Segurança - 517 489719 841 

Autocontrole - 548 49 18917  

Autocratismo - 5143178149189 - características sociais e psicológicas do indivíduo que reflete a 
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autoridade e poder e que, no desempenho destas funções, mostra a propensão a recorrer a métodos não 

democráticos de exercer influência sobre as outras pessoas, dando ordens, instruções, penalidades etc. 

Autoestima - 49181951749814 

Autoerotismo - 538744898712 – Primeira fase da vida sexual infantil. 

Auto-hipnose - 512 319 4198 17 47 - A hipnose causada por autossugestão  

Autoscopia - 594899706541 – Experiência em que a pessoa, acreditando estar acordada, vê seu corpo, 

o ambiente e o mundo à sua volta como se estivesse fora do seu corpo físico. 

Autossugestão - 519 311 – Sugestão exercida pela pessoa para si mesma, ou seja, sugestionador e 

sugestionado são o próprio sujeito. 

Autossugestão - 31849498712  

Autotreinamento - 498017999067 -Treinamento autógeno. 

Automação - 498714 319814 914 - ações executadas de forma inconsciente  

Automatismo - 589318 714917 31 - (automatismo inconsciente) - Ações implementadas sem a 

participação direta da consciência. 

Autoridade (Posição de) - 914  881712 - Capacidade de ter certa importância, entre outras pessoas e ser 

para elas a fonte de ideias e desfrutar de seu respeito e reconhecimento. 

Autoritarismo/Autocracia - 514901609. Características sócio-psicológica da personalidade, refletindo o 

seu desejo de maximizar o ganho de controle sobre os parceiros de interação e comunicação. 

Autoritário - 518 396 7498 10 – Pessoa arrogante, diretiva. 

Autoridade - 59481737 -.influência do indivíduo com base na posição ocupada.  

Avocalia - 518 514 3189 12 512 - perda da capacidade de executar melodias através da voz ou 

instrumentos musicais. 

Autodesenvolvimento - 318719 819 

Autoestima - 49181951749814  

Autorrealização - 319612719849  

Autorreflexão - 54931781949614  

Barbiturismo (Toxicomania de barbitúricos) - 498714 319888 

Bioenergia - 918714. Retorno ao seu estado natural. 

Bissexualidade - 591488989784 

Cansaço (físico) - 51996173194891 

Cansaço / Fadiga - 518491498 

Capacidade de Adaptação - 319016 819728  

Capacidade de Adaptação Sócio cultural - 891488319 712 

Capricho - 523 488719. Desejo bizarro, teimosia, não ditado pela necessidade. 

Caprichos infantis - 317988 9178 

Caráter - 51486710964 849 

Caracterologia - 31961751988 - estudo do caráter.  

Cérebro - 314218318818  

Claustrofobia - 489317918999  

Colapso - 8914320 

Competência - 519788919489 

Compreender - 428 64131819 

Compreensão Recíproca - 314821069 711 

Comunicação - 49871961914 

Conflito - 518716319414  

Conflito - 589617 498 71 

Consciência - 548 917 818 
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Coragem - 5986819  06888914 

Criatividade - 49181731948 

Debilidade - 8980 719 88 091 

Decisão- 518548191  

Delírio - 8142351 

Demência - 591899016791 091 

Dependência (liberar-se da carga da) - 898716  068 714 

Depressão - 514218857  

Depressão - 519514  319891 

Compreensão - 819 417 319 14 

Desejo - 538417 988069 

Desejo impulsivo - 591814918791 068 

Deslocamento (Repressão, Supressão) - 59871798139 - processo pelo qual os pensamentos inaceitáveis 

do indivíduo como memórias, emoções, impulsos são banidos da consciência e traduzidos no 

inconsciente, continuando a influenciar o comportamento individual, manifestando-se em forma de 

ansiedade, medo, etc. 

Despersonalização - 319  488  891728 

Determinação - Firmeza - 559  3178890619 

Determinação / Resolução – 498518498. Capacidade de tomar decisões de forma independente e 

responsável para implementá-las em constante atividade.  

Diagnóstico - 598  561988079 

Dificuldade - 489517  498  814 

Discriminação - 518417  398678 

Disfunção - 511 019489  48 

Dissimulação - 519  068719  331 

Doença - 548764319 017 

Doença / Transtorno Psicossomático - 819488  7193881 

Doença mental/ Transtorno Psíquico - 8345444 

Doenças nervosas - 148543293. Ansiedade - Palpitação - Nervosismo - Dificuldade de Respirar. 

Dúvida - 891  498  21931 

Empatia - 816498917314 

Energia - 818918888841498 

Energia e Perseverança - 37586748578 

Epilepsia - 589712  498  164 

Esperança -  489061 719 88 0618 

Esquizofrenia - 1858541 

Experiência - 489107191 

Experiência - 489316  898  1 

Evita todos os tipos de explosões, escândalos e agressões - 9371857195 

Falsidade - 319  814  71978 

Fantasia / sonho – 219817 318887. Uma fantasia ou sonho agradáveis, imagens desejadas na imaginação 

do futuro. 

Fascinação - 58961331948 

Fobia - 59873189849 

Formação / Educação - 319  314  8917  918 

Frigidez (Falta de prazer) - 5148222 

Gagueira -  898071  318  42 
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Gênio - 519  007  918  788   

Harmonização geral do estado psicoemocional - 5154891 - Síndromes histéricas. Relações 

harmoniosas com o mundo exterior 

Hidrofobia – 548712618317 

Hedonismo - 498714898 

Hiperatividade na Infância - 519488 71631 

Hipnose - 498 712688001 

Hipocondria - 1488588 

Idade mental - 319744818914 

Idade precoce - 408712 

Idade Psicológica - 81842171482631 

Ideal - 319448719 01 

Ilusão - 589461  718  01 

Imagem - 319418  418. visão subjetiva do mundo ou de seus fragmentos, uma noção subjetiva dos 

objetos do mundo externo. 

Impotência - 8851464 

Impulsividade - 48801678918 

Incesto - 348  617 

Incompatibilidade / Inadequação - 49861731914 

Inconformismo -319 316 418  

Inconsciência  - 489  091319611 

Inconsciente Coletivo - 7898  898  742 

Independência / Autonomia - 598641718948 

Infantilismo - 489618 719 31 

Influenciar Positivamente a Memória / Afetar a memória -  

61 988 184 161. Manutenção das sensações das experiências na consciência, sem que essas lembranças 

nos afetem de forma negativa. É a condição necessária para o desenvolvimento da capacidade de 

simpatia e compaixão. É o chão da maestria em várias ocupações.  

Inibição - 488610914 

Inspiração - 891498314 719 

Instabilidade emocional – 49871421 

Integração Social - 548321819911 

Integridade - 514918598461 

Interferência - 498617  889  511 

Introspecção - 319815419814 

Intuição - 489611 094 892 

Inveja -  489714318  591 

Liberdade -  514894719 - Independência, ausência de limitação, de restrições, de acorrentar a vida.  

Liberdade completa - 721498175 

Liberdade para todos os povos/Respeito étnico - 9189481 

Libido - 5986179184  91  

Líder - 418914 318 718 

Livrar o corpo de qualquer evento adverso - 9988676258834372 - definida como uma energia negativa, 

toxina ou distúrbio psicofísico. Usar também como preventivo, para manter o corpo com o campo limpo. 

Manipulação  -  489061 7184  

Máscara  -  488616001  919 

Masoquismo  - 389  216489011 
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Medo - 489 712 819 48 - emoção que ocorre nas situações, reais ou imaginárias, de ameaças à existência 

biológica ou social do indivíduo. 

Medo (Expectativa de Perigo) - 891 019 4918808  

Medo infundado - 548 317 718 491 48  

Medo Infantil - 519 489 319 12  

Medo Neurótico - 498 317 491 46 

Medo da Morte - 548 491 318 816 

Medo Real – 498 471 816 - expressão racional do instinto de autopreservação como uma reação normal 

à percepção de uma ameaça externa. 

Memória - Processo cognitivo - 319 061 988 18 

Memória -Transtorno/Desordem - 1 981 14806. Mente - 319 368 894178496 

Modo Frenético - 9184819  

Motivação – 498714 

Motivação - 489641 719 398  

Negação involuntária real - 6178  191  519413 - variedade de condições negativas que causam o 

aparecimento de doença devido a privação material, conflitos familiares, casamento infeliz, condições 

sociais desfavoráveis, bem como a gravidade das exigências morais da personalidade. 

Negativismo - 519 448 9184  

Neuroses - 48154211 Eliminar, neutralizar as neuroses e as ansiedades. 

Neurótico - 59874251 898016 

Normalização das condições psicológicas não harmônicas - 59871798139  

Normalização das Relações - 591 718 9181419 

Objetivo(meta) na vida - 598 041 81939178 

Objetividade - 31941 891 168 

Obsessão - 498617 918 1 

Ódio - 498  681 019 4 

Organização - 918471 318 9421 

Otimismo - 498  9171  81948    

Paixão - 318717918489 

Pânico - 489314 81961 

Pânico de multidão - 189314 31961 

Paradigma - 298 714 31918 

Paranoia - 185432191 

Para se Apaixonar - 515889 

Patologia - 489 911618711 

Pensamento - 8 9888 418 704 319 

Pensamento Intuitivo - 9888 418 4 319 289 

Percepção Humana - 81454671 948917 

Perda de cabelo - 491519619 

Perversão sexual - 0001112 

Pessoa Otimista - 48951484817 

Prazer - 519411 819 14  

Preguiça - 31841791844  

Preocupação - 317 841 491857 

Pressão (psicológica) - 897489 712 698  

Problema de aprendizagem - 519581 488 19 

Psicose Maníaco Depressivo - PMD/Transtorno bipolar/Estados compulsivos - 8142543 
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Reabilitação - 517894 594617 

Reação - 584197381 

Rejeição / Negação - 31918 617 19 

Recusa forçada - 16178 19648161 - recusa em satisfazer as necessidades. ato de negação de satisfação 

de um impulso e consequente estresse emocional. 

Regressão - 58442871324  

Relacionamento - 528 147 818 14181  

Resistência do doente ao tratamento - 548 498 319 317 

Resistência do Inconsciente  -  548491698719. 

Responsabilidade  - 517  314  81  911 

Retirada imediata do impacto negativo - 4748132148 

Segregação – 81849149487 

Sentimento de Culpa - 3175196148569419 

Sexo - 519  916. Relação sexual ou uma série de reações psicológicas, atitudes e ações que estão 

associados com a ocorrência e a satisfação do desejo sexual. 

Sexualidade - 489191798641  

Sexualidade infantil - 51949813  

Sofrimento - 548317489417  

Simbiose - 519  918  491  

Síndromes afetivas - 548142182  

Síndrome de Down - 519517819  31  

Situação Limítrofe - 5183178191491  

Situação Problemática - 51481421951  

Sonho – 48131931781. Ideias que regularmente repetem-se durante o período do sono. 

Sono(Insônia ou Sonolência) - 514248538. 

Stress - 819471 

Stress (“gatilho”/agente do Stress) - 917489718  

Subconsciente - 379814 918 01  

Sucesso nos estudos – 398 117 918 

Super Ego - 4848948517 

Talento - 519 514 31988. Habilidades que garantem o desempenho de uma atividade. 

Talento  – 5984971841. Alto grau de desenvolvimento de competências que se manifestam por meio 

de realizações criativas. 

Telepatia - 519489 491848 

Transferência / Atitude / Abordagem - 71 8189 141871. Atitude mental: tipo de associação 

psicoterapêutica que tem como objetivo estabelecer a relação entre o médico e o paciente à semelhança 

do que acontece na relação mãe-filho. 

Transtorno de Déficit de Atenção - 498 611 01931 

Transtorno de Personalidade - 519361 819 41 

Trauma Psíquico - 49851431918 

Vampiro - 519418 719 314 

Velhice - 519 317 849 317. Remover sintomas que a acompanham. 

Vida - 889041 3189888. Existência fisiológica de um organismo vivo. A totalidade dos fenômenos 

que ocorrem no corpo. 

Vontade - 513964 818 91. 

 

CIDADANIA – DIREITOS E DEVERES 
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DIREITOS ECONÔMICOS - 2219481498 

Direito ao trabalho e ganhos que não seja inferior aos níveis legais - 9188912481; 

Direito de conflitos trabalhistas individuais e coletivos, incluindo greves - 9842981988; 

Direito à indenização estatal por danos causados por autoridades públicas - 91289481988 

Direito à propriedade privada da terra e da propriedade - 7988194998; 

Liberdade para usar suas habilidades e ativos em atividades econômicas autorizadas por lei - 

9188898981 

Liberdade para trabalhar, a escolha das atividades e profissão - 4199817189. 

 

DIREITOS SOCIAIS - 98891498889 

Direito ao descanso - 2192194888; 

Direito à assistência médica qualificada - 9274810494; 

Direito à educação - 9888949148; 

Direito à habitação - 9188894219; 

Direito à saúde e cuidados médicos - 9489179189; 

Proteção do Estado à maternidade e à infância - 4198199289; 

Segurança social - 8194897589. 

 

DIREITOS CIVIS - 2178918891 

Conservação da natureza e proteção do ambiente - 219488898912; 

Direito à vida - 8181899888; 

Direito de não se incriminar a si próprio e a parentes - 7194881948; 

Direito de exercer plenamente os seus direitos civis a partir de 18 anos - 9881472918; 

Direito de manter a dupla cidadania - 498989708 

Direito de Propriedade - 561481; 

Direito a um ambiente saudável - 9418880123; 

Integridade da Vida Privada - 2188809489; 

Inviolabilidade do domicílio / Segurança Residencial - 4194817818; 

Liberdade e Segurança - 9188049798; 

Liberdade de escolha nacionalidade e língua - 5189179811; 

Liberdade de locomoção e de residência - 4981948921; 

Liberdade de consciência e de religião - 8188881489; 

Liberdade de expressão - 8948971118; 

Liberdade de imprensa - 4998189188 

Liberdade de criatividade e participação na vida cultural - 2981894289; 

Preocupação com os pais das crianças em idade de trabalhar - 984790489119 

Proteção da dignidade pessoal - 8191547989. 

 

DIREITOS POLÍTICOS - 1112849818 

Direito de formar associações civis e políticas - 9718197801; 

Direito de realizar reuniões, comícios, manifestações, marchas - 8914897994; 

Direito de participar na gestão - 3948981971; 

Direito de eleger e de ser eleito - 8014891814; 

Defender pátria - 901 880 194 759; 



APRENDENDO COM GRABOVOI 

Regina Elizabeth Cavalcante Arruda e Carlos Alberto de França Rebouças Junior 

109 

109 

Prevenção da violação dos direitos e liberdades do outro - 818904894812; 

Reconhecimento da diversidade política, pluripartidária - 8111981979. 

Negócios 

 

Abundância - 6559914 

Abundância Financeira  -  318  798. Escrever num pedaço de papel e colocar na carteira. 

Aceitação / Admissão - 51831849561471 -  

Ações - 617319819491 - valor em papel, que certifica o direito de receber parte dos lucros na forma 

de dividendos. 

Adiantamento - 914719318 916 - antecipação de uma quantia em dinheiro.  

Adoção de soluções apropriadas e precisas - 5217319 

Ajuda rápida para as pessoas, para que possam dominar Tecnologias da Nova Consciência através de 

seu próprio negócio - 914  819  87 

Alcançar metas -  894 719 78 48 

Alugar (АРЕНДНАЯ ПЛАТА) - 71931851481 

Alugar (HAEM/RENT) - 31848561 

Análise de mercado - 514819319617  

Ano-Base - 581318718492 -  

Arrendamento/Concessão – 49718016541 

Asseguração – 54831489518 - Seguro de produto acabado, de bens móveis e imóveis. 

Ata - 984 316 519880168 

Ativo - 319819497817 - Bens, valores, créditos, direitos  que formam o patrimônio.. 

Auditoria - 514318519417 

Auditor - 319471897185 -  

Aumentar as vendas - 497814.  

Automação da manufatura - 516318719419817  

Automação - 519319718 49 - implementação de máquinas, equipamentos mecânicos e tecnologias 

para fins de produção, controle e outras funções sob gestão direta de um homem. 

Axcise (excise) - 518716319419819 - Imposto criado por um governo para alguns tipos de bens 

produzidos e utilizados no próprio país. 

Balanço - 481617319514 -  

Balanço de Receitas e Despesas - 71948919814  

Banco - 318614564817 

Banco de dados automatizado - 519617  

Base - 318471819712 - Fatores econômicos que servem de base para comparação com outros índices. 

Base Fiscal e Tributária - 718481061498  

Benefícios fiscais-  64851731941. Completa ou parcial isenção de impostos de pessoas físicas ou 

jurídicas. 

Boa reputação pública em relação ao trabalho voltado para o desenvolvimento e a vida eterna -  419  

818719  914481 

Capacidade de desenvolver uma gestão com visão de futuro para a auto-organização pessoal - 419 818 

719 849 

Capacidade Jurídica - 4817190  478 

Carreira - 21461  8319 917  

Carta de Crédito - 519481919 89 - documento de uma instituição de crédito disponibilizando 

pagamento de quantia especificada ao titular da mesma. 

Certificação dos locais de trabalho - 518648798181 - avaliação de postos de trabalho  
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Comando Econômico - 519648319 817 - sistema econômico baseado na concentração nas mãos do 

Estado de todas as diretrizes econômicas desenvolvidas e aprovadas na produção, distribuição e troca 

de riquezas. 

Conseguir o Emprego Desejado - 493151  864  1491 

COPYRIGHT - 519 418 712 - O direito à pessoa física ou jurídica para publicar e vender a obra 

criativa e intelectual. 

Correção de resultado em Cartório - 91738919  

Crescimento de pequenas empresas em médias e grandes empresas - 419 819 719 81  mediante a 

aplicação dos métodos de vida eterna e desenvolvimento. 

Correção de eventos passados nos negócios – 28914801890498.  

Criação e Promoção de site - 8198884898481 

Deflação - 564517 498748. Inflação caindo ou liquidação total. 

Depreciação - 519318491417 

Desemprego - 318514517618  

Desenvolver perspectiva - 819 716  

Desenvolvimento de fontes de financiamento - 518 491 617 

Desenvolvimento Eterno - Princípio da imortalidade - 419  318  88941898 Antes de qualquer atividade 

com o objetivo de alcançar o Desenvolvimento Eterno, concentrar na série inteira ou somente nos três 

primeiros dígitos. Pode-se enviar esta sequência para outra pessoa, adicionando-se  2890618. Falar a 

primeira série e acrescentar a sequência designada para outra pessoa - 419  318  88941898 + 2890618. 

Desenvolvimento de Negócios em outros países – 719  419  811 

Dominar as habilidades e hábitos necessários para manter negócio eterno - 514918919  

Desenvolvimento econômico / Harmonizar negócios - 289 471 314917 . Falar mentalmente esta 

sequência, percebendo o desenvolvimento eterno na esfera econômica. 

Desenvolvimento de tecnologias de negócio em uma produção e vendas de acordo com os princípios de 

cura e desenvolvimento eterno - 519 498 719 41 

Domínio de saberes e hábitos necessários para liderar negócios eternos - 514 918 919 

Ecologia para o desenvolvimento eterno - 31914 51678109849. 

Eficiência na alocação - 561418519471 - Distribuição mais racional dos recursos biológicos na direção 

do seu destino final. 

Eficiência na gestão - 81319719 

Empreendedorismo -  917 498 814 316.  Atividade voltada para a geração de renda ou lucro 

Energia para transformar – 918  09814. Usar em qualquer situação. 

Equilíbrio entre oferta e demanda - 471819514317  

Estabilizar negócios - 419  488  71  

Estabilidade nos negócios - 212309909 

Fluxo de material - 61971841 

Fluxo do dinheiro real - 619  714  218  41 

Foco no resultado - 718  419  47148 

Formação do fator de informações de progressão eterna – 964 819 891 3189. Fator de Informação é a 

coleta, processamento, armazenamento e disseminação de informações úteis e essenciais para a 

atividade humana. Esta série com a adição dos números 914 na frente, pode ser usada no processo de 

ressurreição quando da realização de negócios e permanência de pessoas para um negócio bem 

sucedido. 

Fundo de amortização - 489317519814 

Gama - 49131851847 - produtos agrupados de acordo com a qualidade, marca, tamanho, tipo, etc.  

HOLDINGS - 516 719418  

Imóvel - 189  472194898 
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Imobilizado de uso 519317498516481 - parte integrante e fundamental de ativos fixos de produção que 

serve como base para a avaliação do nível técnico para a capacidade de produção. No Imobilizado de 

Uso são contabilizados os bens necessários ao desenvolvimento do objeto social da empresa, tais como 

imóveis, móveis e utensílios, instalações, máquinas e equipamentos, veículos automotores terrestres, 

aéreos, marítimos e ferroviários, etc. Mensalmente deve ser contabilizada a depreciação desses bens, 

excetuando-se a de terrenos. 

Independência de pequena empresa - 819  419  714  

Inflação - 58421721941 

Impostos - 271318371478 

Inquilino - 371491 

Leilão - 598491319814  

Liberdade - 9189481 

Limiar da pobreza ("breadline") - 491  216498  27 

Lucro / Aumentar as vendas de varejo -  619 714 218 41 

Motivação - 498714 

Negócios - 194198514716 

Norma do eterno desenvolvimento – 91688. Usar esta sequência caso perceba resistência ao usar outras 

sequências. 

Normalização das finanças / Prosperidade - 71427321893 

Normalização dos problemas orçamentários (Normalisierung von Haushalts problemen) - 

137142133914  

O tempo não é fator de um evento - 914  419  81 

Otimização do trabalho - 419  814. Focar no que é importante para a boa execução do trabalho. 

Pagamento de impostos e taxas - 912894989788 

Pessoa capaz de lidar com as tecnologias de desenvolvimento eterno - 419 875 

Pessoa organizada que lida com as tecnologias de desenvolvimento eterno - 419 875 

Política Antimonopólio do Estado - 59831849714 -  

Práticas anticompetitivas - 491318516497. 

Preço - 519491 498 614 718 712. A expressão monetária do valor das mercadorias 

Produção vendida - 54121381948. Volume de produção terminada, vendida e paga pelo comprador. 

Profissão - 214618319   917  

Recuperação de energia física, mental e espiritual usadas no trabalho - 8918  014  915  6481  

Relatório- 798 612319718. Documento que reflete os resultados do trabalho realizado ao longo de um 

determinado período de tempo. 

Remover obstáculos nos negócios - 91688 

Saber como utilizar o tempo - 814  418   

Salário adicional-  689  718514371  

Salário/Pagamento- 914 489198 71  

Sociedade Anônima (S.A.) – 5163184101482. Empresa de capital aberto. 

Solucionar  muitos problemas ao mesmo tempo - 398 

Sucesso nos negócios e ampliação do Capital - 819 048 714 391 

Termos básicos de entrega - 514031489604   

Transformação do tempo em dinheiro - 414  81  88   

Trabalho - 649  714819  217  

Valor Patrimonial – 51489119489 - o valor original do imobilizado (o capital básico), que inclui o custo 

de aquisição dos instrumentos de trabalho (como edifícios e estruturas - o custo estimado de construção) 

no que diz respeito ao seu transporte e instalação. 

Vendas - 497  814. O valor realizado. 
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Recuperar-se de doenças gastrointestinais 

Concentrar primeiro na sequência numérica das plantas, seguida da sequência indicada para o problema 

que se deseja solucionar. 

 

Diarreia - 218 64 91 

Corydalis ambígua - 394  712  498  671  948 

 

Distúrbios intestinais - 56481  4 

Cedrela sinensis -184 916 394 178 191 

 

Dores de estômago - 69131728947  

Artemísia - 648 541 219 364 59 

 

Vômito - 548 64854891  

Pilriteiro - 219 648 317 849 217 

 

Restaurar o fígado - 485 64871 

Restaurar o estômago - 319 714848 

Recuperar de distúrbios gastrointestinais - 481 719518 

Bolsa de pastor - 498 718 391 481 514 

 

Para o estômago - 898898478213  

Citrus - 184 596 491 384 516 

Plantas 

Abrus precatorius (“Ervilha do Rosário”, Jequiriti) - 894 328 719 818 498  

Aceranthus sagittatus - 494 871 394 857 498 

Adenophora, codonopsic, platycodon, wahlenbergia (Campanulaceae) - 319 647 894 319 847 2 

Abutilon indicum (Malvácea) - 219 814 318 512 821 

Allium sativum (alho) - 214 893 518 617 881 

Allium scordoprasum (cebolinha) - 491 817 894 617 891 

Agave Chinensis (Agave) - 219 367 891497 218 

Samambaias - 498 471 849 478 481 3 

Acácio catechu (Acácia) - 294 318 214 016 718 

Cóptis teeta (Yunnan goldthread ) - 219 471421 681 719 

Artocarpus integerifolia (Jaca) - 513 849 316 718 516 

Cuscuta sp. (Cipó-chumbo, Cipó-dourado, Fios-de-ouro) - 498 718 941 647 841  

Algas - 498 641 718 491 845 

Alliaria wasabi (alho mostarda) - 318 419 854 671 814 

Areca catechu (Palmeira de Betel) - 314 813 219 479 816 

Chavica roxburghii (pimenta longa comum) -  

148 475 319 649 181 
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ALIMENTOS 

Leite e derivados - 91471831949181 

Gorduras, margarina, manteiga - 5496418911 

Leguminosas - 31894961719 

Cogumelos - 56489131849718 

Carne; produtos à base de carne; carne de aves -  498517494168491894718 

Ovos - 3148964971981 

Peixes e frutos do mar - 51849459758961 

Nozes - 5498197 

Açúcar e doces - 598714221 

Pão, farinhas e produtos de panificação - 31961871481 

Pão de centeio - 54961831754 

Pão de Millet, farinha de Grau I - 54931749871 

Bolo de manteiga - 64937189417 

Baguettes / pãezinhos – 74854132841 

Secagem – 98967139851 

Biscoitos de trigo - 54816793148 

Cream cracker / Bolacha amanteigada - 59479689481 

Farinha de trigo, variedades - 518214319411 

Farinha de trigo grau I - 21431851961 

Farinha de trigo grau II - 31948151984 

Farinha de centeio - 34121831961 

Cereais - 51481631971 

Trigo mourisco em grãos - 54849169918 

Mourisco moído - 894564897178 

Sêmola - 394564817498 

Aveia - 51849631781 

Flocos de Aveia - 49618431984 

Milheto-pérola - 42146971851 

Painço - 36831971421 

Arroz - 34961731851 

Trigo "Poltava" - 39854136871 

Farinha de aveia - 59847189917 

Cevada - 49851621971 

Milho - 59167891481 

Vegetais - Legumes - 319681398  

Berinjela - 149714319  

Nabo (couve rábano) - 491814318  

Ervilhas verdes - 497184519  

Abobrinha - 361851368  

Repolho - 649481319  

Repolho roxo - 398491516  

Couve-flor - 318567491  

Batatas - 494891519  
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Cebolinha - 491 894 851  

Alho - 3894915946 

Alho-poró - 479894317  

Cebolas - 648541919  

Cenoura vermelha - 489716318 

Pepinos - 549164891  

Pepinos de estufa - 647498519 

Pimentão verde - 498641894 

Pimentão vermelho - 549641894 

Salsa (folhas verde) - 548 741 318 

Salsa (raiz) - 494 894 514 

Ruibarbo - 549 641 318 

Rabanete - 485481316 

Rabanete branco - 541648749 

Nabo - 496547891 

Salada - 549649894 

Beterraba - 371894548 

Tomate (solo) - 564 714 218 

Tomate (estufa) - 591 318 549 

Feijão verde - 3648513194 

Rábano - 8215164981 

Ramson, Alho selvagem - 4985173148 

Espinafre - 4897183194 

Sorrel, Erva Azeda ou Azedinha - 4986418981 

 

Frutas e bagas - 5619494319 

Frutos secos - 5496181979 

Abacaxi - 989417319 

Ameixa - 547894318 

Ameixa cereja - 3845163189 

Amora - 589714847 

Arônia (Black chokeberry, “fruta que sufoca”) - 549467894 

Bananas - 516498518 

Caqui - 896748516 

Cereja - 314918516 

Cerejeira - 849108901 

Corniso - 314898617 

Damascos - 894541319 

Figos - 549317548 

Maçãs - 694897548 

Marmelo - 374894594 

Pera - 4 97514894 

Pêssegos - 894108494 

Romã - 594398491 

Sorva - 541494816 

Tamarindo – 56149871 
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741 é o código para eterna alegria, macro salvação e Resolução Instantânea de 

Problemas 

Comandar 741 (3x): 

741 

741 

741 

 

Em seguida dizer a sequência 889 (1x) que é o código numérico para concretização de seu objetivo 

em um nível físico(Eredmények fizikai síkra vetítése). 

889 

 

Pronunciar o número 8 para liberar a informação e enviar seu objetivo ao Universo  

8 

Iluminar  > datar  > hora  > ∞ 

 

REJUVENESCIMENTO 

Focalizando sua foto em época jovem 

2145432  2213445 

Focalizando em plantas 

1234814  1421384 

Focalizando em pedras 

8275432  8223745 

 

Método de Rejuvenescimento - 374298 

Prevenir processo de envelhecimento - 4975 19121489731864 9781 

Células e tecidos – 829  3791  429  841 

Rejuvenescer pele – 519  606  901  319 

Rejuvenescimento - 514 

Pele mais jovem - 34672648366 

Autocura do organismo - 817992191 

Normalizar cor do cabelo (em caso de grisalho) - 49819431947 (crisântemo) 

Colágeno – 58964959431 

Elastina – 38649121871 

Proteínas estruturais – 68974129891 

 

Flacidez 

Sistema muscular - 214  712  314  222 

Músculos - 898 811 919 218 

Tecido epitelial - 891  389  426  319 

Tecido conjuntivo - 719  317  918  517 

Colágeno - 58964959431 
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Células e tecidos – 829  3791  429  841 

Células – 319  078  121  942 

 

Formas das células: 

1 - Célula nervosa – 519  513  819  814 

2 - Células epiteliais – 518  321  678  024 

3 - Células do tecido conjuntivo – 819  417  319  814 

4 - Células do músculo liso – 519  312  419  814 

5 - Eritrócito – 214  719  319  818 

6 – Esperma – 319  814  888  918 esperma 

7 - Óvulos – 888  319  914  718 

 

Estrutura ultramicroscópica da célula: 

1 - Membrana celular (membrana plasmática) – 814  718  314  213 

2 - Vesículas pinocitótica – 214  718  314  218 

3 - Centrossoma (centríolo, centro organizador de microtúbulos) – 519  217  018  017 

4 – Hialoplasma – 614  217  321  218 

5 - ER (a - membrana do retículo endoplasmático, b - ribossomas) – 819  517  319  418 

6 – Núcleo – 814  321  718  912 

7 - Espaço perinuclear em continuidade com o lúmen do retículo endoplasmático – 819  421  719  378 

8 - Poros nucleares – 918  472  519  318 

9 – Nucléolo – 918  412  718  814 

10 - Aparelho de reticular interna (aparelho de Golgi) – 819  918  319  217 

11 - Vacúolos secreção – 979  974  348  522 

12 - Mitocôndrias – 819  317  419  814 

13 – Lisossomos – 519  712  314  518 

14 - Três fases consecutivas de fagocitose – 819  412  714  321 

15 - Membrana nuclear externa contínua com a membrana do retículo endoplasmático – 514  816  314  

819 

http://www.macrolibrarsi.it/img/tinyMCE_upload/grabovoi-sequenze_numeriche_2-cellule-1.jpg
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Tecidos - 898314988889 

Tecido epitelial - 891389426319 

Vários tipos de epitélio: 

A - Pavimentoso simples – 819417319817 

B - Simples cúbico – 518611918716 

C – Cilíndrica – 318216718916 

D - Ciliado simples – 319821319719 

E - Pseudostratificado – 918216917418 

F - Pavimentoso estratificado queratinizado - 428614048910 

 

Tecido conjuntivo - 719317918517 

Tecido muscular – 514312814312 

Tipos de tecido muscular: 

I - vista longitudinal 

Vista transversal – II 

A - Suavizar (não estriado) – 514  718  314  218 

B - Estriado esquelético – 917312218412 

C - Estriado cardíaco - 914318514712 

http://www.macrolibrarsi.it/img/tinyMCE_upload/grabovoi-sequenze_numeriche_2-cellule-2.jpg
http://www.macrolibrarsi.it/img/tinyMCE_upload/grabovoi-sequenze_numeriche_2-cellule-3.jpg
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Tecido nervoso – 718412518914 

 

Estrutura do neurônio: 

I - Neurônio sensorial - 814317914918: 

1 - Terminações nervosas – 519  312  214  712 

2 – Axônio – 314  812  219  418 

3 - Núcleo – 314  812  219  217 

4 - Corpo celular – 917  219  817  519 

5 – Dendríticos – 318  517  918  241 

6 - Bainha de mielina – 514  717  814  317 

7 – Receptor – 518  214  019  481 

8 – Órgão – 814  317  914  817 

9 – Neurilema – 714  312  814  512 

Neurônio motor – 319816819312 - II: 

1 – Dendrites – 318  517  918  241 

2 – Axônio – 314  812  219  418 

3 - Placa terminal – 214  217  814  312 

4 - Nó de Ranvier – 518  217  818  217 

5 - Núcleo da célula de Schwann – 214312814212 

6 – Célula de Schwann – 841  218  412  518 
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III - Interneurônio – 314517214817: 

1 – Axônio – 314  812  219  418 

2 – Dendrites – 318  517  918  241 

3 – Núcleo – 314  812  219  217 

4 - Corpo celular – 917  219  817  519 

5 – Dendron – 518  418  719  281 

Tipos de neurônios: 

A – Multipolar – 478641318217 

B - Unipolar – 514371848961 

C – Bipolar – 818217318514 
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