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СВИДЕТЕЛЬСТВО прибор ПРК-1У
POROČILO O REZULTATU, naprava PRK-1U
о результатах внедрения Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни ПРК-1У
o rezultatih uporabe Nauka Grigorija Grabovoja
z uporabo naprave za razvoj koncentracij večnega življenja PRK-1U

Место составления / Kraj: Logatec, Slovenija
Я, (Ф.И.О.) / Jaz (ime in priimek): Peter Bukovec
имею паспорт государства / državljan države: Slovenije
номер / št. osebnega dokumenta: osebna izkaznica št. 002523521
По внедрению Учения Григория Грабового я применил(а) произведения (указать наименования
трудов Григория Грабового) /
poročam o rezultatu z uporabo Nauka Grigorija Grabovoja. Uporabil sem naslednja dela Grigorija
Grabovoja (imenujte dela in tehnike):
Uporabljena dela:
Navodila za delo s PRK-1U
Uporabljene tehnike:
Uporabil sem osnovno tehniko dela s PRK-1U. V majhno sfero nad najmanjšo lečo sem postavil cilj in nato
sfero z očmi premikal po lečah v nasprotni smeri urinega kazalca. K osnovnemu cilju sem vedno dodal še:
večno življenje zame in za vse.
результата / rezultat: gostujoči urednik znanstvene revije
Ob prijavi na razpisano mesto Vodja oddelka v Nauku Grigorija Grabovoja za področje Znanost sem priložil
tudi obširno poročilo o normiranju dogodkov vezanih na doktorat o vodi na Univerzi v Ljubljani v obdobju
februar 2015 – december 2017. Ta afera je na Univerzi sicer zaključena, vendar se je polemika v medijih
nadaljevala, zato sem v letu 2018 še vedno upravljal za harmoničen zaključek. Hkrati se mi je spontano
pojavljala misel, da moram vsebinski del te tematike z vsemi argumenti zbrati na enem mestu in poskrbeti za
celovit prikaz vseh dejstev. Nisem imel jasne predstave, kako naj se to zgodi, zato sem postavljal širši cilj, ki
bi ga lahko definiral kot: Norma Stvarnika za celovit prikaz dejstev in harmoničen zaključek polemike o tej
tematiki. V letu 2018 sem to idejo vključeval v upravljanje, kadar je bil dostop do PRK-1U.
12.12.2018 sem od revije International Journal of Molecular Sciences (IJMS) dobil povabilo, da kot gostujoči
urednik (guest editor) prevzamem ureditev posebne izdaje omenjene revije s področja svojega
raziskovalnega dela. To povabilo sem razumel kot rezultat svojega upravljanja, ki omogoča, da se v posebni
izdaji znanstvene revije na enem mestu zbere trenutno znanje s tega področja in s tem strokovni pa tudi bolj
laični javnosti prikaže stanje na tem področju, posledično pa tudi pravilnost rezultatov doktorske disertacije,
ki je že nekaj let tarča kritike. Povabilo IJMS sem sprejel, napisal povzetek v katerem sem definiral vsebino
posebne izdaje in sedaj pošiljam vabila raziskovalcem, da pošljejo svoje prispevke. Obvestilo o posebni izdaji
je na spletni strani: https://www.mdpi.com/journal/ijms/special_issues/interfacial_water
ter na twitter in linkedin socialnih medijih:
https://twitter.com/IJMS_MDPI/status/1075604160416866304
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6481370718247444481
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Podpisani / podpisana dovoljujem javno objavo mojih rezultatov.
Дата: 201__/______/______/ Datum: 2019, januar 12.

_______________________
Подпись / Podpis

/ _____PETER BUKOVEC________
Фамилия / Ime in priimek – tiskane črke

Obrazec – poročilo PRK-1U, SVN1, Elizabeta Bobnar Najžer, Slovenija

Stran 2 od 2

