
A imortalidade: uma nova 
perspectiva para a humanidade 
Seja a nível individual que coletivo tem se difundido 
uma forte desorientação, típico dos períodos de 
transição e abandono do velhos paradigmas a favor 
de novas visões, onde se acavalam concepções  
inovativas sobre a nossa identidade e sobre o ser 
humano, a relação com o Planeta que nos hospeda, 
a conscientização sobre os graves perigos que 
pesam sobre a Humanidade e gloriosas 
perspectivavas de Salvação Global e Eterno 
Desenvolvimento Harmonioso. 


Uma vida feliz e eterna no corpo fisico esta 
se tornando rapidamente uma realidade 
possível para todos nós. 

GRIGORI GRABOVOI 
Mistico, clarividente, cientista. Avatar. 

Nascido a Bogara (Shymkent, Kazakhstan, 
USSR) 14 de novembro de 1963


Formado em mecânica e física em Tashkent, no 
ano de 1986, PhD em ciências físicas e 
matemática em 1999.


Acadêmico em numerosas instituições 
científicas russas e internacionais.


Autor do Ensino pela Salvação da espécie 
humana, mirado ao Eterno Desenvolvimento 
Harmonioso, a Salvação Global, a Vida Eterna 
no Corpo Fisico, e a completa pilotagem da 
realidade

O ENSINO FUNDAMENTAL DE 
GRIGORI GRABOVOI 

IMORTALIDADE E 
SALVAÇÃO GLOBAL



SALVADOR DE BAHIA,  
31 JULHO - 1 AGOSTO 
Este curso é organizado em colaboração com o Centro 
Educativo para o Programa do Ensino de Grigori 
Grabovoi (Belgrado).


Para maiores informações:                     
Alice Senna S. Pedro  -  71-987454377 
alice_senna@yahoo.com.br

A Ciencia 

As bases das teorias 
cientificas de Grabovoi que 
demonstram cientificamente 
a imortalidade do homem e 
o percurso para alcança-la.

O Ensino 

Os métodos concretos para 
aumentar o nível de vibração  
do nosso corpo, modificar a 
nossa consciência, abrir a 
nossa alma para a 
compreensão do Infinito.

A Salvação 

Como decifrar os códigos 
numéricos dos Textos 
Sagrados para compreender o 
Processo da Salvação e a 
Segunda Chegada de Cristo.

Dois relatores excepcionais 
Gian Piero Abbate formado em Física e Teologia, 
pesquisador e cabalista, expert tanto na linguagem dos 
Textos Sagrados quanto nas mais recentes teorias 
científicas, conduziu milhares de pessoas em um 
percurso na direção da imortalidade física. 

Luigi Stefano Candela formado em Filosofia, 
counselor, colaborador de Grigori Grabovoi. Presidente 
da Associação Grigori Grabovoi Global Salvation, se 
ocupa da difusão do Ensino de Grigori Grabovoi no 
Mundo.


PROGRAMA 
GRIGORI GRABOVOI E O SEU PAPEL NO 
PROCESSO DE SALVAÇÃO GLOBAL 

FUNDAMENTOS TEORICOS E PRATICOS DO 
ENSINO 

- Princípios teóricos do Ensino sobre a Salvação Global e o 
Eterno Desenvolvimento Harmonioso. 

- Conceitos fundamentais do ensino: Deus, Homem, 
Realidade, Alma, Espirito, Consciência, Percepção, 
Consciência Coletiva, Corpo Fisico, Intelecto, 
Concentração da Consciência, Realidade Física e 
Realidade Espiritual 

- Mecanismos de construção da realidade física e de 
pilotagem da realidade física. 

- Tecnologias para modificar os eventos pessoas e o 
desenvolvimento da civilização em uma direção favorável. 

- Modalidade de desenvolvimento da clarividência 
pilotante. 

- Prática de pilotagem da realidade.  

APROFUNDAMENTOS TEÓRICOS PRÁTICOS:  

- Ensino sobre Deus 

- Ensino sobre a Alma 

- Ensino sobre o Corpo Fisico 

A CIENCIA DE GRIGORI GRABOVOI:                     
A IMORTALIDADE HUMANA


