DECLARAȚIA LUI G. P. GRABOVOI DESPRE A DOUA VENIRE A DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS

Moscova, 5 iunie 2004

Eu, Grigori Grabovoi, născut pe 14 noiembrie 1963 în asezarea Kirov, sat Bogara din districtul
Kirovsky, regiunea Chimkent din Republica Kazahstan - declar că eu, Grigori Grabovoi, sunt a
doua venire a lui Iisus Hristos.
Fac această afirmație pe baza Cuvântului lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu și a
voinței lui Dumnezeu și pot spune că initial am avut întotdeauna această cunoaștere , adică inca
de la naștere și, în această privință, pot spune fără echivoc ,că această cunoaștere este oferită
tuturor pentru a salva Lumea de o posibilă catastrofă globală și pentru a face acest lucru
Învățăturile mele au fost extinse în toate țările lumii, au fost aduse la cunostinta fiecarei
persoane pentru a aduce adevărata salvare generală, Invierea Universală a oamenilor, iar
această veste minunata a fost postată în toate țările.
Acum îmi voi continua discursul :
Este vorba despre faptul că am făcut această afirmație, așa cum am mai spus, doar pentru a-mi
răspândi puternic învățăturile pentru salvarea generală, astfel incat, atunci când vorbim despre
tehnologii din punctul de vedere al personalității lui Dumnezeu, atunci este clar că aceste
tehnologii sunt Divine și omul poate înțelege corect sistemul și situațiile, adică, de fapt vorbim
despre cunoștințe precise.
După cum tocmai am spus, ne ocupăm de faptul că Invierea se întâmplă în cazul unui nivel exact
de răspândire a cunoștințelor și există o mulțime de astfel de cazuri. În acest caz, de ce prezint
subiectul învierii ca fiind unul practic, deoarece Khalima Sardarovna, neurochirurg de profesie,
mărturisește de la sine întreaga istorie a procesului și rezultatul obtinut in urma acestuia, adica
un rezultat practic al învierii. De altfel, pe site-ul ei există un rezultat al învierii unui om, care era
de 12 ore in starea de moarte biologica – stare declarata si de către medici, de catre medicul șef
și de catre cei care monitorizau intregul proces din punct de vedere al desfasurarii
evenimentului, adică rude, vecini, colegi și așa mai departe.
De ce prezint problema învierii într-un asemenea mod, deoarece , vorbind la modul general,
sensul insusi al învierii constă în faptul că nu are sens ca omul să moară, si atunci spunem că
omul trebuie să trăiască vesnic.
Orice povești legate de înviere se refera la faptul că, într-adevăr, aceasta este o muncă destul
de grea de realizat pentru un individ, deci aceasta tema nu trebuie, de exemplu, tratata din
stadiul acceptabilității situatiei, astfel incat oamenii sa creada că, dacă este posibil să învie,
atunci nu sunt probleme. Adevarul este ca orice chestiune legata de înviere trebuie să conduca
doar la viața in sine a oamenilor, adică, în primul rând, sa se fixeze controlul obiectivului in
mintea oamenilor: ca nu trebuie sa mai moara.

Așa că, am prezentat această problemă prin aceste coordonate ale sistemului, adică am
prezentat-o pe site-urile de pe internet, astfel încât oamenii care vor stăpâni, care-si vor insusi
aceste informații, vor înțelege că nu trebuie să mai moară, ca să zic așa.
În această ordine de idei, atunci când vorbim despre personalitatea lui Dumnezeu, că Grigori
Grabovoi este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, la fel cum o spun si acum când
analizez aceasta structură a realității, că eu, Grigori Grabovoi, sunt a doua venire a Domnului
nostru Iisus Hristos, în acest caz eu transfer acea cunoaștere pe care Dumnezeu o poate
transfera.
Adică omul vede cunoașterea lui Dumnezeu și isi da seama că el poate învia cu adevărat. Iar
scopul unui astfel de anunț, al unei astfel de informații în acest moment constă în faptul că, pe
lângă diferite semne - este clar ca un sistem de control extern, să zicem ca orice dovada
externa - mă refer la faptul că, în primul rând, vreau sa spun ca omul care vede cunoasterea lui
Dumnezeu, Cunoașterea Divină , cunoasterea de la Dumnezeu, transferata de Insusi Dumnezeu,
cand omul va înțelege toate acestea, atunci el va intelege si faptul ca poate sa invie si sa
traiasca vesnic.
Și vreau sa spun ca fac aceste afirmatii pe baza accesului total la aceasta tehnologie, aceste
informatii precise prin care mi se analizează personalitatea din punctul de vedere al acțiunilor
lui Dumnezeu. În acest caz, pot spune cu claritate că toate afirmațiile pe care le fac sunt facute
în mod excepțional pentru ca salvarea generală să aibă loc în realitate și, ceea ce este cel mai
important, cat mai curand. Deoarece în condițiile societății tehnologizate, dezvoltarea
diferitelor sisteme de anihilare a oamenilor și a tehnologiei cu care aceste sisteme pot fi
dezvoltate in mod natural , dovezile că un om ii poate învia pe altii, adică sa-i ajute sa se refaca
deplin la nivel divin, si aici vorbim despre Sufletul omului, exact aceste dovezi arată cu adevărat
că orice sistem de anihilare nu-si are sensul.
Așa că am facut această conferință de presă în primul rând pentru oameni, astfel încât orice
individ in parte sa poata salva cunoscând tehnologiile mele și ținând cont de faptul că am
demonstrat asta prin mii de rezultate ale mele. Iar atunci când vorbim despre controlul acestei
situații, despre faptul că oamenii pot fi înviați, ca este posibil să controlăm viitorul, să
controlăm mașinile și, de exemplu, este posibil să avem controlul astfel încât orice proces
spiritual, proces de control al Sufletului, al oricarui element al realități externe - să poată fi
controlat de catre om.
În condițiile dezvoltării cyborg-sistemelor, așa cum am spus, tehnologizarea societății ...
procesele sociale când situatiile politice sunt adesea imprevizibile, să zicem, logic, datorate
oricăror fenomene, de exemplu, celor teroriste, reiese că singurul mijloc de salvare al omului
este propria sa cunoaștere despre salvarea generală, când un anumit om, de exemplu, și acest
om poate fi oricine, poate învăța cum să salveze întreaga lume. Adică, el stăpâneste sistemul de
control, să zicem, al realitatatii externe și interne , atât de bine, încât știe cum procedeaza
Dumnezeu, și atunci o poate face singur.

Așadar, când eu, să zicem, am fost la școală, deși am avut întotdeauna această cunoaștere așa
cum am spus la început, că eu personal sunt a doua venire a Domnului Isus Hristos, că eu
personal fac lucrarea lui Dumnezeu și aceasta este Acțiunea lui Dumnezeu, se pare că în primul
rând aveam nevoie de confirmari externe cum a fost cea din aviație, când am diagnosticat un
avion. S-a spus: „Da, a venit Grigori Petrovici Grabovoi, născut la 14 noiembrie 1963. A facut
diagnosticari. A indeplinit toate acestea. ” Si s-a ajuns la concluzia că, de exemplu, în peste 400
de sarcini - și asta reprezinta realitatea - nu a existat nici macar o singură greșeală, si toate
acestea reprezinta un factor obiectiv al realității.
Ținând cont de educația mea, de faptul că sunt matematician, inclusiv prin educație, am
construit, desigur, un sistem strict de dovezi al oricărui proces.
Așadar, afirmațiile pe baza carora s-a tinut discursul, au dovedit-o încă de la început, prin
lucrarile descrise , demonstreaza exact că, Grabovoi Grigori Petrovici este Unicul Dumnezeu,
a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos,.
De exemplu, Alevtina Efimovna a strans dovezi referitoare la munca mea : a primit o mulțime
de lucrări începând cu anul 2000 - uneori avea aproximativ 170-250 de pagini pe lună, iar alteori
chiar mai multe. Și în fiecare lună numărul dovezilor creștea. Exista o contabilizare a faptelor
adevarate. Și fiecare dintre participanți, de exemplu, Inna Shanko are aproximativ douăzeci și
cinci de mii de fotografii, în care este identificată structura mea divină și doar așa trebuie privită
structura personalitatii lui Dumnezeu pentru a înțelege ce face Dumnezeu. Asadar fiecare
participant a identificat structura lui Dumnezeu.
Când vorbim despre educație, care este scopul principal al răspândirii acestor informații despre
mine din punctul de vedere al personalității lui Dumnezeu, atunci este necesar să detectăm
acțiuni ale lui Dumnezeu în personalitate. Și apoi se dovedește că pentru a fi simplificată
situația este necesară cunoașterea precisă. De aceea, la început au existat sisteme de dovezi
externe. Când m-am asigurat că dovezile corespundeau cu adevărat realității din punctul de
vedere al oamenilor, care au simțit și au simțit corect, am decis să fac propria mea declarație că
sunt a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos și atunci vorbim despre intreaga civilizație ,
adică despre toate confesiunile religioase, deoarece vorbim despre un nivel uniformizat de
cunoaștere generală, în ciuda oricărei naționalități, confesiuni sau convingeri religioase.
Atitudinea mea față de aceasta personalitate este întotdeauna directă. Orice om, în ciuda
cunoștințelor și a convingerii religioase și a altor caracteristici ale omului, trebuie salvat. În
acest context, chiar dacă omul este vinovat de ceva sau, de exemplu, este agresiv, sau există
date ca este un om scandalagiu, atunci oricum, în ciuda caracteristicilor personale, orice om
trebuie salvat. De aceea, cunoștințele mele sunt răspândite tuturor, în ciuda situației actuale.
Deci, obiectivul acestei conferințe il reprezinta controlul, astfel încât aceste informații sa
capteze atentia fiecarui ascultător in mod corect. Și cei care asculta acum in sala , adică
participantii la conferinta sau acei oameni care vor asculta mai târziu, de exemplu, si vor primi
acest material, înseamnă că vor folosi aceste informații doar pentru un singur obiectiv, așa cum

am spus, obiectivul este unul singur - aceasta este mântuirea, salvarea generală, salvarea
fiecărei persoane. În acest caz, nu este si nu va fi declarat nici un alt obiectiv . Adică, în acest
caz, vorbim doar în scopul salvarii.
Așadar, este necesar ca aceste informații să fie puse la dispoziția fiecărui participant al acestei
conferințe, indiferent de locul în care se află acest participant acum - sunteți acum în diferite
țări ale lumii - astfel încât oricum ar fi corect. Trebuie să fie legat de faptul că obiectivul trebuie
să fie realizat prin descrierea cunoștințelor, prin prezentarea instrumentelor cunoasterii. Și, de
exemplu, Victor Voronin a declarat despre tehnologia de control conectată cu ceea ce a arătat
la nivel de decriptare, deoarece obișnuia să-și arate tehnologia la unul dintre seminarii, despre
foarte multe dovezi că sunt a doua venire a Domnului Iisus Hristos din punctul de vedere al
acelor oameni care pur și simplu îl văzuseră sosind pe internet. Adică, când au văzut că Grigori
Grabovoi este a doua venire a lui Iisus Hristos, au început să-mi trimită mai multe dovezi despre
acest lucru.
Scopul acestor dovezi, în general, este ca oamenii să stăpânească tehnologia salvarii tuturor, în
măsura în care Iisus Hristos a venit inițial pentru a salva pe toată lumea și pentru a salva in
primul rand pe toata lumea de la moarte. De aceea, vorbim acum că orice sistem de dovezi care
va apărea are cu siguranță, nevoie ca oamenii sa poata înțelege situația din această lume,
adică sa poata dovedi personal nivelul divin al controlului meu,cunoasterea mea și, în general,
sa nu stabileasca niciun alt obiectiv, cu excepția obiectivului salvarii generale.
În acest sens, pentru a rezuma situația actuală, aș dori să fac niște analize, date legate de faptul
că fiecare persoană practicantă se poate referi întotdeauna la lucrările mele și, în special, la
practica mea, la tehnologiile învățăturilor mele, la dovezile nivelului divin al personalității mele,
exact la acestea, care sunt prezentate acum. Sunt oameni care va pot raspunde intotdeauna la
orice intrebare. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă adresați Fundatiei Grigori Grabovoi,
situata pe Str. Trubnaya 23/2, orașul Moscova. Strada Trubnaya este situată în apropiere de
statia de metrou de pe Bulevardul Tsvetnoy.
Înseamnă că atunci când vorbim despre modul în care această cunoaștere va fi acceptată de
catre oameni, atunci școlile autorizate care au dovezi numite „Grigori Grabovoi - Un singur
Dumnezeu, a doua venire a lui Iisus Hristos”, adică acolo vorbim despre materiale- prelegeri
legate de faptul că fiecare dintre profesori are propria sa școală experimentală. Și în acest
context așa cum am mai spus, tehnologiile se vor răspândi, deoarece, stiind adevarata
cunoastere aceea că Grigori Grabovoi este a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos,
atunci oamenii precis vor intelege informatia si se vor salva.
De exemplu : de îndată ce Victor Voronin a distribuit în sala de lecturi un singur prospect, foarte
mulți oameni au venit cu dovezi de mari vindecari și au spus că s-au recuperat pentru că au
înțeles situația reală și au efectuat rapid tehnologiile mele de control. Deci, în acest caz, o astfel
de cunoaștere, cu siguranță, este prezentata absolut exact, este prezentata din punctul de
vedere al dovezilor preliminare și apoi din punctul de vedere al afirmațiilor mele. Și, cu

siguranță, nu am dat o astfel de instrucțiune niciunuia dintre acești oameni care au confirmat
vindecarea cu ajutorul tehnologiilor mele.Aceasta a fost propria lor dorință, propria parere.
Și, să zicem, ca asa a fost hotarata situatia și, astfel, am stabilit inițial că de îndată ce există
dovezi obiective cu date disponibile din punctul de vedere al învățăturilor mele ... Am publicat
pe Internet 107 cursuri video pe care le-am citit, începând cu cursurile pentru Ministerul
Controlului Urgentelor pe care le-am citit încă din anul 2000 și, pentru a fi mai exact, acestea
sunt casetele despre care se vorbește în diferite declarații, se poate spune că acestea sunt acele
cursuri despre care se vorbeste la început , deoarece aici, de exemplu, când Khalima Sardarovna
a povestit despre caseta pentru Ministerul Controlului Urgentelor, tocmai această primă casetă
a cursului video a fost implicată, adică prima casetă, iar acesta este controlul polivalent, acesta
este cursul lecturilor pentru Ministerul Controlului Urgentelor al Federației Ruse, această
casetă fiind una de control polivalent.
Khalima Sardarovna nu m-a cunoscut în persoană, si totusi practic a reușit să învie o persoana.
În acest context avem de-a face cu tehnologia transferului, deoarece sarcina mea de bază este
să răspândesc cunoastere tuturor. Și, în viitor, în toate conferințele, în toate procesele de
control, în toate acțiunile legate de salvarea oamenilor, ar trebui să ne străduim ca singurul
obiectiv sa fie acela de a obține cunoștințe din acea serie de cursuri video - reprezinta foarte
mult, pentru că poate fi nivelul initial din punct de vedere al controlului.
Adică este necesar să faceti constant pasul urmator, după părerea mea și, indiferent de
procesele care au loc, este necesar să le explicati tuturor cunoașterea acestor informații, faptul
că personalitatea lui Grigori Grabovoi este a doua venire a lui Iisus Hristos, că Grigori Grabovoi
este un singur Dumnezeu, forta Divina care controleaza sistemele, iar aceasta informație este
conceputa doar în scopul de a învăța chiar tehnologiile învățăturilor mele, ale învățăturilor lui
Grigori Grabovoi și pentru salvarea oamenilor. Adică înseamnă că orice persoană, aflându-se la
locul său de lucru, în orice situație prin dezvoltarea structurii Sufletului, prin controlul spiritual,
poate sa actioneze si sa faca controlul salvarii.
De exemplu, eu personal mergand pe strada pot diagnostica orice navă spațială, avion, le pot
elimina defectele de la distanță sau pot salva pe cineva la distanță – asta inseamna cunoastere
spirituala - influență asupra oricăror sisteme politice, sociale. Asta inseamna participarea
personală a omului în construcția Universului, adică ceva asemanator cu putere de a vota. În
cele din urma, îl face pe om absolut liber în acțiunea sa, oriunde s-ar afla.
Și de aceea, scopul este de a da omului adevărata libertate divină, in care omul se se poata
reface, vindeca singur dacă are probleme cu sănătatea , sa poata întotdeauna să-i ajute pe
ceilalti oameni, sa poata face oricand controlul, si sa lucreze la locul său de muncă mult mai
eficient. Adică, vreau sa spun ca trebuie sa priviti aceasta conferinta de presa si toate
confirmarile aduse aici si pe cei care le-au spus ca pe o actiune pentru salvare.
Așadar, vă invit la o muncă de practică orientată spre o muncă excelentă. Adică, de exemplu,
există una dintre păreri, după cum mi-a spus Victor, aceea că dau mult de lucru celor care

doresc să găsească salvarea si asta în măsura în care toată lumea va fi salvată oricum. Stiu că
nu va exista niciun Armageddon, nicio Zi a Judecății nu va avea loc, oamenii vor stăpâni
tehnologia vieții veșnice, toată lumea va fi înviată, deci ... cei care au plecat ... cei care nu au
plecat, nu trebuie să moară. Și acesta este obiectivul controlului meu.
Asadar sarcina acestei actiuni este una care se face cu calm, in mod sistematic, cu logică,
deoarece sistemul meu de control este unul de control logic, nu este asemănător cu transa, în
niciun caz nu-l scoate pe om din niciun sistem social , ci doar ii da rezerve suplimentare si un
viitor real, adica un viitor exact, cunostinte exacte despre viitor.
Acum termin această parte a video conferinței pe internet pentru întreaga lume, aceasta
conferința de presă, iar apoi va urma partea oficială, unde toți participanții vor semna si toate
documentele vor fi inregistrate oficial, notarizate. Cererile, pachetul de cereri vor fi păstrate la
Fundatia Grigori Grabovoi la adresa pe care am mentionat-o și orice problemă va fi rezolvată
prin intermediul Fundatiei Grigori Grabovoi.

