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BIOFIZIKA (BIF) večdimenzionalnega prostora (VDP) 
 
Vse kar se dogaja v VDP lahko opazujemo s pomočjo metode SGBKD 
(slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika) in izmerimo s pomočjo 
BIOkibernetskega (BK) kodnega sistema. BK kodni sistem vpisan v 
BIOšablonah (BŠ) A3, A4, A5 in A6 omogoča dostop do baz podatkov VDP. 
 
Glede na naravo delovanja in uporabe merilnega sistema za VDP spada ta na 
področje BIOKIBERNETIKE. 
 
 
UVOD 
 
Gre za najstarejšo znanost na našem planetu, ki ni bila do sedaj nikoli ustrezno strokovno 
opredeljena, niti do podrobnosti raziskana in pravilno dokazovana. Z njo so se ukvarjale vse 
civilizacije na Zemlji pod neformalnim vodstvom vseh religij, s katero se intenzivno ukvarjajo 
tudi današnje. 
 
Vse več neumnosti odkrivamo in proizvajamo. Civilizacija pa tone v vse večje probleme in 
skušnjave zaradi naše duhovne zaostalosti, ki sem jo opredelil kot duhovno impotenco.  
 
Duhovna impotenca je nasičenje našega BIOsistema s škodljivimi BIOenergijami. S tem je 
omogočen telepatski dostop le do sedme dimenzije, ki jo nadzoruje škodljiva 
superinteligenca G-BETA in postanemo njeni ujetniki. To je temeljni razlog za vse probleme 
naše civilizacije.  
 
Telepatski dostop do višjih dimenzij je zaradi škodljivega vpliva BETA smrtnih žarkov, BK 
kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije omogočen le redkim zemljanom. S tem 
je preprečen sprejem pomembnih informacij, ki jih telepatsko posreduje najvišja 
Superinteligenca S-ALFA vsem Zemljanom. Zaradi nepravilnega razumevanja delovanja 
VDP nastajajo na Zemlji vse bolezni telesa in psihe. Aura okrog človekovega telesa in okrog 
vseh BIOsistemov na Zemlji pa postaja vse bolj črne barve. 
 
Neprestano poslušamo s strani BETA generiranih BIOsistemov o dobrih energijah in 
duhovnem razvoju, vendar do tega odkritja sploh nismo vedeli kaj to je in kaj to pomeni. 
Podobno je govorjenje o tem, kaj je za nas dobro in kaj ne. Polni smo besed o dobri zdravi 
BIO hrani, pijači, zdravilih, zdravilnih zeliščih, o jogi, akupunkturi, celo s hipnozo rodijo, 
zdravijo  itd. Pa je vse skupaj zlagano. Pri tem pa, kot kažejo statistike, hitro drvimo boleznim 
telesa in psihe naproti, da vse večje revščine in nasilja niti ne omenjam. 
 
Da je nekaj v naših glavah hudo narobe, nam do vseh podrobnosti odkriva nova slovenska 
znanost, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko VDP in njen briljanten merilni sistem, ki hitro in 
zanesljivo odkriva vse naše zablode. 
 
Mnogo je literature na to temo, vse je razdrobljeno, razmetano in več ali manj napačno 
opredeljeno. Problem takega kaosa na tem področju je zelo preprost. Nihče si ni predstavljal, 
kako veliko telepatsko moč ima škodljiva Superinteligenca G-BETA, ki nas neprestano moti z 
vsiljevanjem škodljivih telepatskih vzorcev iz življenja BIOsistemov na Zemlji. Zdaj vemo, kdo 
generira naše misli, Zemljani zanesljivo ne. Ne domišljajmo si, da smo to mi. Izjemno malo je 
našega. Najboljša zaščita pred temi zelo vsiljivimi telepatskimi informacijami je prava 
meditacija. To je nič misliti na lokaciji ALFA življenjskega žarka za profesionalno uporabo.  
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Naredimo lahko zelo enostaven preizkus. Postavimi se na lokacijo BETA smrtnega žarka, ki 
jih je povsod vse polno. Luknje na pločnikih, cestišču, prevrnjena drevesa s korenino vred. 
Razmišljajmo in opazujmo, kaj se z nami dogaja, opazujmo svoje občutke.  
 
Postavimo se na lokacijo ALFA življenjskega žarka, razmišljajmo in opazujmo svoje občutke.  
 
Slikajmo (s čopičem) v enem ali drugem žarku itd. Poskusimo v enem in drugem žarku nič 
misliti. Rezultate analizirajmo in razmislimo, marsikaj bomo odkrili. 
 
V zgodovini so si mnogi hoteli prisvojiti ta vrhunska znanja v svojo korist, pri tem so pozabili, 
da gre za ekstremno kompleksna znanja in tehnologijo, ki se nam o njej niti sanjati ne more. 
To ni kamen, ki ga vzameš in shraniš. To je statični in dinamični informacijski sistem, ki se ga 
ne da prisvojiti. Uporabljati se ga da le z ustreznim orodjem in če to dovoli Superinteligenca  
S-ALFA, pred katero se nimamo kam skriti. Vse naše misli in dejanja so povsem prozorna. 
Njena sposobnost je nepredstavljivo velika, deluje namreč do dimenzije, ki limitira proti 
neskončnosti. 
 
Če informacijski sistem napačno uporabljamo pač ne deluje, oz deluje škodljivo na naš 
BIOsistem. S tem zabredemo v škodljivo področje sedme dimenzije G-BETA intelligence in 
propademo. Propadanje vsakega BIOsistema lahko zelo enostavno ugotavljamo. Izmerimo 
dostop do vseh treh inteligenc (P9, P10 in P11),  BK nivo BIO in možganskih BIOparametrov 
(P6 in P7) ter naraščanje škodljivega BK nivoja v merilnem polju MP1, ki predstavlja sedmo 
dimenzijo. BIO fizikalni VDP zaščitni BIOenergijski nivo za telo in psiho okoli telesa (AURA) 
postaja vse bolj negativen in črn, gledano z vidika slovenske metode za diagnostiko SGBKD. 
 
Kar oglejte si dimenzije do kam segajo in kaj to predstavlja za nas, AMEBE. Uporabljamo 
lahko le njene drobtinice, ki so namenjene nam, BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence 
na Zemlji.  
 
Mi pa raziskujemo veliki pok in na veliko zapravljamo za podobne neumnosti. Nič ne bo 
odkritega, kar S-ALFA ne dovoli. Ko bomo dovolj duhovno razviti, potem se bo naš razvoj 
dosti hitro nadaljeval, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Predvsem je to 
pomembno za BIOsisteme pozitivne raziskave. Najprej pa moramo razumeti in doumeti, kaj 
predstavlja BIOFIZIKA VDP in njen merilni sistem za zdravo življenje na Zemlji, za naš hiter 
in pravilno usmerjen gospodarski in raziskovalni razvoj. 
 
Slovenija je prva država na svetu, ki že ima te vrhunske pogoje in potrebna znanja, da 
začnemo novo znanost udejanjati. Glej rezultate pilotskih projektov. 
 
Vse potrebno je napisano v literature za samouke, ki jo neprestano dopoljnjujem. 
 
Za razumevanje BIOFIZIKE VDP je pomembnih še nekaj podatkov in sicer: 
 

1. Na zemlji nastopajo tri vrste žarkov. Opredelil sem jih kot BETA smrtni žarki (sedma 
dimenzija), ALFA življenjski žarki (trinajsta dimenzija) in S-ALFA regeneracijski žarki, 
ki delujejo v triintrideseti dimenziji in naprej do neskončnosti. V bistvu gre za 
tehnologijo materije in antimaterije za področje BIOsistemov ter za teletransport 
(BIOtransfer) BIOvzorcev umrlih BIOsistemov in vsega novega znanja in izkušenj, ki 
ga BIOvzorec doseže. 

2. Superinteligenci S-ALFA služijo ti trije žarki kot osnovni BIOsenzorji, ki omogočajo 
ugotavljanje BIO stanja na Zemlji v skladu z absolutno BIO etiko in moralo. 

3. Do teh žarkov pridemo na več načinov. Lahko jih najdemo z občutki ali vidimo. Kje so 
in kakšni so, lahko ugotovimo z meritvami. Dinamične ALFA življenjske žarke lahko 
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sami generiramo s pomočjo BIOšablon A4, A5, A6. Njihove lokacije lahko določimo s 
pomočjo instrumentov za geodezijo na osnovi referenčnih podatkov, ki sem jih objavil 
na www.ati-e-import.si . Problem, ki ostane odprt, je njihova aktivacija za 
profesionalno uporabo. S tem se ukvarja le naša firma, kar je trenutno dano, kot 
teamsko delo zelo majhni skupinici ljudi v Sloveniji. To sicer trenutno sploh ni 
problem. S pomočjo BIOšablon A4 si lahko vsak Zemljan generira dinamični sistem 
uporabe ALFA življenjskih žarkov, kjer koli na Zemlji se nahaja. S tem je zagotovljena 
vsesplošna uporaba te vrhunske BIOtehnologije na katerem koli delu Zemlje, v zraku 
in v vesolju. 

 
4. V zgodovini naše civilizacije so religije, na osnovi BETA smrtnih žarkov, ki se jih 

mnogo lažje najde z občutki, generirale škodljivo G-BETA BIO tehnologijo, ki preko 
poškodbe psihe in dosti kasneje tudi telesa, sistematično uničuje vse BIOsisteme 
aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in 
živali) na Zemlji. To je bil morda v zgodovini RELIGIJ eleganten sistem za določene 
namene in morda celo za naravno selekcijo, vendar ima strahotne stranske učinke. 
Generirajo se vse bolezni telesa in psihe, vsi problemi našega časa. 

5. Medicina in farmacija, znanost in umetnost ter tehnologija in sodobne religije pa to 
škodljivo BIOtehnologijo vzdržujejo in zmotno utemeljujejo naprej. Vsi BIOsistemi in 
narava v celoti zato propada, tudi vsi zdravniki in farmacevti (brez izjeme) in še 
posebej njihovi otroci. Vsi, ki se uvarjajo na kakršen koli način z ljudmi in BIOsistemi 
pasivne inteligence. BIOenergije se med BIOsistemi neprestano izravnavajo. Ta, do 
sedaj nemerljiv in za bolj zdrave BIOsisteme škodljiv pretok škodljivih  BIOenergij in 
BIOparazitov lahko preprečimo, če se ustrezno BK zaščitimo in da sistematično 
uporabljamo dinamični sistem BIF VDP. To pomeni uporabo BIOšablon A4. 

6. Temeljni razlog za tako stanje na Zemlji je nedodelan izobraževalni sistem, ki ignorira 
najvišjo znanost na Zemlji, to je BIF VDP, ki dnevno in vsak trenutek kroji našo 
usodo. Vsi problemi so posledica škodljivega sevanja sedme dimenzije, ki ga ustvarja 
duhovno impotenten, psihično bolan človek. Človek, ki nepravilno uporablja JOGO in 
druge tehnike vzhoda in zahoda, alternativno medicino itd. To je merljivo v poziciji kot 
v opoziciji, v parlamentu, gospodarstvu, vse povsod. Sevanje nastopa na vsakem 
koraku in je posledica škodljivih oblik, ki jih proizvaja in uporablja bolan duh v 
zdravem ali že bolnem BIOsistemu. V Ljubljani gre za novo škodljivo obliko zaščitnih 
stebričkov, tlakovanje s kockami, izjemno škodljive oblike kamnov, skulptur ob 
križiščih, v križiščih, škodljive oblike hiš, kritine, strehe, škodljivih oblik na stehah 
(snegolovi), piramidne ograje, nakit, škodljiva oblika ograje avtocest in reklamnih 
panojev, visokonapetostni daljnovodni drogovi, antene mobilne telefonije, oblike malih 
lokalnih transformatorskih postaj in ne nazadnje večina izjemno škodljivih oblik 
steklenic za vino, embalaža za pivo, mleko itd., novi kozarci za MED, večina mobilnih 
telefonov itd. Skratka mizerija je na vsakem koraku. 

7. Moje odkritje podrobno opredeljuje novo znanost, ki jo je v vsej naši zgodovini 
posredovala vsem zemljanom Superinteligenca S-ALFA. Dimenzije v katerih deluje 
S-ALFA dobimo tako, da preprosto seštejemo in množimo z dva osnovne dimenzije: 
7+13 +33=53 x 2=106x2=212x2=424 itd. do neskončnosti. Dimenzije, pomembne za 
BIOsisteme na Zemlji, sem opredelil kot merilna polja MP1 do MP33. V MP33 
(dimenzija 28.454.158.336) S-ALFA izvaja pod določenimi, zdaj jasnimi pogoji, 
reinkarnacijo za vse BIOsisteme aktivne in pasivne intelligence. Kar nepravilno umre 
gre v koš za smeti, v PEKEL, to je merilno okno S25. S-ALFA izvaja še mnogo drugih 
aktivnosti, ki so pomembne za življenje na Zemlji in v Galaksijah. Novo 
BIOtehnologijo sem imenoval zdravilno G-ALFA. Uporablja ALFA življenjske žarke po 
metodah, ki so bile podrobno opisane v prvi knjigi, v medijih, v elaboratu za Državni 
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zbor itd. Metode in novo tehnologijo predavam na 6 mesečnih seminarjih v Ljubljani, 
deseto leto. 

8. Dostop do te briljante BIOtehnologije, pa še slovenska je (glede na trenutno 
opredelitev lastnine in patentov), je omogočen vsem zemljanom. Dostop omogoča 
kodni in makro kodni sistem, ki omogoča preko BIOkibernetskih oken (podobno kot 
MS windovsi) dostop do vseh informacij, ki jih potrebuje naša civilizacija za dostojno 
življenje in njen nadaljni pravilno usmerjen sistemski razvoj. Za večno zdravje, srečo 
in blagostanje vseh Zemljanov. Pravilna smrt nas doseže le na osnovi počasnega 
staranja, ki ga povzroča BIOparameter P14. Če pravilno živimo, se izognemo 
BIOkibernetskem kriminalu, BIOterorizmu, BIOparazitom in črni magiji, držimo ta 
BIOparameter na nivoju A003, to je -1,8%. To je potrebno zagotoviti Zemljanom na 
vseh področjih našega dela in ustvarjanja. Potem ne bo prav nobenih problemov, 
kdaj se upokojimo in kje bomo dobili denar za dostojno in srečno življenje. 

9. Izvor bolezni telesa in psihe je zdaj popolnoma jasen in pravočasno merljiv. Meritev 
stane vsega 30 EUR. Izvor je v BETA smrtnih žarkih, v sevanju oblik, kot posledice  
BIOkibernetskega kriminala, ki ga posredno ali neposredno generira psihično bolan 
človek (oblikovalec, arhitekt, projektant, gradbenik, farmacevt, politik, 
gospodarstvenik, glasbenik  itd.). Največ škode pa naredi BIOterorizem, to je uporaba 
skrajno škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike, gensko spremenjenega blaga in 
vsega blaga, ki je v prodaji. Vse to seveda zaradi neznanja in nerazumevanja 
delovanja večdimenzionalnega prostora na Zemlji in zaradi še nedodelane fizikalne 
merilne tehnologije, ki problematike, ki nastopa v VDP, ne zna izmeriti.  

Zaključek uvoda: 
 
Celotni problematiko na Zemlji lahko rešuje le slovenska znanost, to je uporaba metod 
BIOfizike VDP. Vsa potrebna orodja proizvajamo le v Sloveniji. Namenjena so vsem 
strukturam našega dela in ustvarjanja. Glej rezultate pilotskih projektov, ki so objavljeni 
na www.ati-e-import.si  
 
Merilne podatke in vse druge informacije lahko dobi vsak usposobljen Zemljan s pomočjo 
kodnega in makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A3, A4, A5 in A6 s 
pomočjo telepatsko digitalne pretvorbe, ki se izvrši v naših možganih in z uporabo 
ustreznega merilnega orodja. 
 
INTUICIJA je razumevanje telepatskih informacij, ki jih posreduje S-ALFA, G-ALFA in 
preko mrtvih duš tudi G-BETA. Ob nepravilni smrti BIOsistemov aktivne in pasivne 
inteligence se generirajo izjemno nevarni BIOparaziti, telepatski prišepetovalci vsakršnih 
neumnih idej, ki najdejo plodna tla v politiki, gospodarstvu, znanosti in umetnosti ter 
predvsem v RELIGIJAH. Vplivi teh mehanizmov so povsod, kjer imamo opravka z 
zasvojenimi ljudmi s škodljivimi BIOenergijami.  
 

Skušal bom, do skrajnosti poenostaviti opredelitev nove znanosti in njeno merilno 
BIOtehnologije G-ALFA v okviru podatkov, ki so opredeljene kot mejne vrednosti. 
 
 
Merilni sistem za večdimenzionalni prostor, v katerem živimo 
 
 
1. Delovanje tega vrhunskega in sila enostavnega merilnega sistema spada po strokovni 
definiciji na področje BIOkibernetike.  
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2. Terminologija nove slovenske znanosti, ki sem jo imenoval BIOFIZIKA VDP je opisana v 
datoteki, glej..... 

3. V kopici, za vse BIOsisteme izjemno pomembnih podatkov, ki jih sodobna fizikalna merilna 
tehnologija še ne zna izmeriti in opredeliti (glej merilni list za dimenziji D13 in D33), si bomo 
ogledali enostavno metodo čitanja merilnih podatkov in njihovo razumevanje. 

4. Vsi podatki o razvoju življenja na Zemlji so zbrani v bazah podatkov večdimenzionalnega 
prostora, v katerem živimo. 

5. Podatki se zbirajo preko BIOkibernetskih (BK) senzorjev. To so BETA, ALFA in S-ALFA 
žarki, ki delujejo v 7. 13. in 33. dimenziji. Glej njihov opis. 

6. Razumevanje delovanja merilnega sistema bomo najlažje razumeli, če si ogledamo 
njegove sestavne dele. Ti so: 

 
A: Možgani s svojimi žlezami (hipofiza, hipotalamus...) in vse naše celice, virusi in bakterije, 
delujejo v večdimenzionalnem prostoru. Omogočajo telepatsko komunikacijo z 
večdimenzionalnim prostorom, ki s pomočjo vida, tipa, sluha, vonja in BK makrokodnega 
sistema omogočajo telepatsko digitalno pretvorbo in videnje vsega, kar se v 
večdimenzionalnem prostoru dogaja. Videnje omogoča slovenska metoda SGBKD za 
diagnostiko vsega, kar je vezano na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. Zanesljivost 
in natančnost merjenja in videnja omogočajo referenčni etaloni in barvni vzorci. Referenčne 
vzorce lahko dobite na seminarju ali naročite pri naši firmi, bazo barvnih vzorcev pa si 
pridobimo v času izobraževanja. 
 
B: Tako dobljene podatke lahko vizuelno opazujemo ali jih prečitamo na merilnih skalah 
BIOšablon, katerih število ni omejeno in je odvisno za kakšno vrsto tehnologije jih 
potrebujemo. V BIOšablonah so vpisane kode in makro kode, ki omogočajo dostop do 
večdimenzionalnega prostora, do baz podatkov, do uporabe metod, ki omogočajo telepatsko 
digitalno pretvorbo v našem BIOsistemu in do metod, ki omogočajo materializacijo in 
dematerializacijo znotraj statičnih ali dinamičnih ALFA in S-ALFA žarkov, ki jih lahko 
generiramo z našim BIOsistemom. Temeljni problem je razumevanje delovanja 
večdimenzionalnega prostora. Do sedaj znano problematiko mojega, več kot 25 letnega 
raziskovalnega dela, sem strnil v okviru nove znanosti, ki sem jo opredelil, kot BIOfiziko VDP, 
v katerem živimo, odkar se zavedamo. 
 
C: Razumevanje delovanja večdimenzionalnega prostora se začne z opredelitvijo, kaj je 7. 
13. in 33. dimenzija, kako deluje večdimenzionalni prostor in njegov merilni sistem. 
Pomembno je razumevanje absolutne etike in morale. Vse, kar počnemo mora biti v korist 
BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. Skrbeti moramo za pravilno rojstvo, zdravo 
življenje in pravilno smrt ter pravilno skrb za okolje in prostor, ki je z vidika BIF VDP naša 
najpomebnejša aktivnost. Ker se tega ne zavedamo, nastajajo vsi problemi zaradi nepravilne 
gradnje objektov in infrastrukture. 
 
D: Večdimenzionalni prostor sem opredelil z merilnimi polji MP. Sedmo dimenzijo sem 
opredelil z MP1, trinajsto z MP2, triintrideseto z MP3. Naslednja dimenzija je vsota 
predhodnih dimenzij. MP4 je 7+13+33 = D53, vsako naslednjo dimenzijo dobimo tako, da 
predhodno dimenzijo pomnožimo z 2. MP5 = D106, MP6= D212 itd. Dimenzija 
MP33=D28.454.158.336, je za ljudi, za zdravo življenje na Zemlji, za vso aktivno in pasivno 
inteligenco (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali) najbolj pomembna. 
 
E: V MP33 nastopa baza vzorcev BIOsistemov pravilno umrlih BIOsistemov aktivne in 
pasivne inteligence, ki jih S-ALFA uporablja za reinkarnacijo in za dostop do vse znanosti, ki 
jo potrebujemo na Zemlji in v vesolju. Vse, kar se raziskuje in dogaja na zemlji, na vseh 
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področjih našega dela in ustvarjanja, je prenešeno k nam TELEPATSKO. Kar je slabega 
izvira iz 7. dimenzije, kar je dobrega izvira preko 33. dimenzije. 
  
F: Superinteligenca S-ALFA nadzoruje celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah deluje do 
dimenzije neskončno. Nadzoruje tako D7 (MP1), D13 (MP2), D33 (MP3) in naprej do MP33. 
Pomembno je omeniti, da se ljudje sicer svobodno odločamo, kako bomo živeli. Zavedati pa 
se moramo, da svobodno odločanje ne sme povzročati škodo drugim BIOsistemom, kar se 
neprestano dogaja, neprestano kršimo ustavo in načela zdravega življenja, ki smo si jih 
določili. Človeštvo se mora le zavedati, kako težke posledice povzročajo vsem BIOsistemom 
aktivne in pasivne inteligence ljudje, BETA generirani BIOsistemi, zaradi svojega 
nepravilnega življenja in smrti, ki jih je vse polno, v vseh strukturah človekovega dela in 
ustvarjanja. Ekstremno BETA generirani BIOsistemi so v bistvu BIO odpadki, ki jih sami 
generiramo. Delajo nam neprecenljivo posredno in neposredno gospodarsko škodo na vseh 
področjih našega dela in ustvarjanja, od religije do znanosti in umetnosti. 
 
G: Pomembno je omeniti, da je D7 koš za smeti, koš za BIOodpadke, ki ga nadzoruje BETA 
inteligenca. Ta generira in vodi BIOparazite, škodljiv telepatski vpliv na vse BIOsisteme in 
aktivnosti črne magije. Črno magijo lahko povzročajo le BETA generirani BIOsistemi s 
pomočjo lokacij BETA smrtnih žarkov in telepatsko s slabimi mislimi, sovraštvom itd. V D7 se 
nahajajo vzorci vseh BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence, ki so umrli v sedmi 
dimenziji kjer se tudi nahajajo. To sem konfigurativno opredelil kot PEKEL, kar v bistvu tudi 
je. Lokacija BETA smrtnih žarkov je v bistvu neke vrste naravna selekcija, ki pa je žal za vse 
žive BIOsisteme zelo moteča in dostikrat povzroča zelo nevarno problematiko. Povzroča 
namreč infarkt, možgansko kap, brez pravega vzroka zapeljemo na levo stran cestišča 
zaradi napačnega videnja situacije na cesti itd. Povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse 
probleme našega časa. Povzroča bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu. To je 
najbolj nevaren profil človeka, ki onemogoča zdravo življenje na zemlji ter hiter in učinkovit 
gospodarski in raziskovalni razvoj. 
 
Toliko za prvo fazo uvoda, da bomo lažje razumeli izjemno pomembne informacije v 
nadaljevaju. 
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Osnova za opis BIOparametrov so podatki v merilnem listu datoteke:  
 
110113_ALFA_ALFA smrt_BETA_BETA smrt.pdf , list D13 in D33, ki je v prilogi. 
 
Čitanje merilnih podatkov je sila enostavno. Skoraj ničesar nam ni potrebno preračunavati iz 
BK merilnih enot. Vse je opredeljeno v %. Zdravilno je pozitivno, škodljivo oz. bolno je 
negativno. Vse je absolutno jasno.  
 
Za hitro kontrolo pogledamo sledeče BIOparametre: 
 

1. Dostop in vpliv na naš BIOsistem s strani  Superinteligenc ALFA, BETA in P (to je S-
ALFA). Merilna skala za ALFA in P je od A001 do B096, to je od 4% do +100%. A0 je 
smrt. Za BETA je merilna skala A0 do L384, to je od 0% do -100%. 

2. Status BIOsistema v škodljivem področju MP1 je od A0 do L384, to je od 0% do -
100%. To je pomemben podatek, ki pokaže zadnji stadij BK propada našega 
BIOsistema. Ko so vsi BIOparametri na minimumu je to zadnji indikator o popolnem 
nasičenju BIOsistema s škodljivimi BIOenergijami. Ali drugače, ko izbiramo osebo za 
kakršno koli dejavnost, če boljših BIOsistemov ni, pride v poštev oseba, ki ima ta BP 
najmanj negativen. 

3. Koliko smo BK zaščiteni s strani najvišje Superinteligence S-ALFA nam pove globalni 
BIOparameter OGBP, ki ima skalo od 33 do -28, to je od 100% do -100%. To je zelo 
pomemben podatek. S-ALFA nas lahko BK zaščiti tako, da nam dvigne ta 
BIOparameter povsem neodvisno od drugih BIOparametrov v našem BIOsistemu. To 
stori namensko. Merilni rezultati nekaterih znanih oseb kažejo, da so razlogi za tak 
poseg lahko zelo različni. Tiste, ki lahko več doprinesejo k normalizaciji zdravega 
življenja na Zemlji, S-ALFA bolje ščiti od škodljivega vpliva in delovnja BETA 
generiranih BIOsistemov. Vseeno pa hitreje propada BIOsistem, ki vnaša na telo in v 
telo proizvode, ki povzročajo BIOterorizem, ki je pod vplivom BK kriminala, 
BIOparazitov in črne magije. Zato nam je S-ALFA posredovala briljanten in 
enostaven, lahko razumljiv merilni sistem za VDP, ki razkriva popolnoma vse zablode 
naše zgodovine in sedanjosti. Omogoča tudi prognozo za našo prihodnost. 

4. Globalni vpliv vsega kar se dogaja okoli nas in kar vnašamo v telo in na telo, lahko 
izmerimo kot merilni rezultat izmerjen v merilnih sektorjih S1¸do S33. Njegova merilna 
skala je od 33 do -28, to je od 100% do -100%. S pomočjo Š8 lahko ugotovimo vse 
podrobnosti v MO S1 do S33 in naprej v odvisnosti od uporabe BK kod in njihovih 
kombinacij. Možnosti za BIOanalize so izredno velike in daleč presegajo vse znane 
vrhunske fizikalne instrumente in metode merjenja, tako po uporabnosti, zanesljivosti 
meritve, hitrosti merjenja in izjemno nizki ceni na enoto izmerjenega rezultata. Glej 
navodila za uporabo merilnega sistema G-ALFA za VDP. 

 
Še kratko pojasnilo, ki je pomembno za razumevanje delovanja Superinteligenc BETA 
(D7), ALFA  (D13) in S-ALFA, ki je v merilnem sistemu opredeljena kot BIOparameter 
P11 ( D33), ki deluje naprej v višje dimenzije in limitira proti dimenziji neskončno. 
  

1. Ko se rodimo, dobi naš BIOsistem ustrezno doto, ki je odvisna od kakovosti 
BIOsistemov staršev in njihovih prednikov ter od kakovosti življenja bodočih staršev 
pred oploditvijo in v času nosečnosti. 

 
2. V času nepravilnega življenja začne ALFA in P padati, BETA pa narašča. Če P hitreje 

pada kot ALFA, BIOsistem propada, BETA pa narašča. Če je P večji kot ALFA je 
BIOsistem v fazi zdravljenja. BETA pa temu primerno pada.  
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3. Dota, ki smo jo dobili ob rojstvu, se lahko še oplemeniti ali pa jo počasi izgubljamo in 
propademo v sedmi dimenziji, v peklu, kar se dogaja večini Zemeljske civilizacije 
zaradi nerazumevanja delovanja BIOFIZIKE VDP s strani religij in civilne družbe. 

4. Kakovost našega življenja je odvisna v začetku življenja od kakovosti BIOsistema 
naših staršev, naše okolice in kasneje od kakovosti BIOsistemov vzgojiteljev in 
celotne okolice, v kateri se gibljemo in zadržujemo. Izjemno velik škodljiv vpliv na naš 
BIOsistem ima izredno slaba kakovost hrane, vode, pijače, zdravil, kozmetike, 
pesticidov, gensko spremenjene hrane in vsega blaga, ki ga uporabljamo in se ga 
dotaknemo. Izmenjava BIOenergij neprestano teče. Najbolj nevaren je BK kriminal, ki 
ga povzroča sevanje oblik. Velikost in material nista pomembna. Glej elaborat z 
naslovom: Gradnja poslovnega objekta z vidika BIOtehnologije G-ALFA z dne 
13.4.2002, ki sem ga posredoval Državnemu zboru, varuhu človekovih pravic, državni 
tožilki RS ter Škofijskemu ordinariatu v Ljubljani. Po moji presoji je napisan tako 
enostavno, da ga lahko razume vsak povprečno inteligenten Zemljan. Nekaj prilog 
tega elaborata je objavljenih na spletni strani www.ati-e-import.si   

ORODJA merilne tehnologije G-ALFA 
 
Za opravljanje meritev imamo na razpolago 5 osnovnih BIOšablon, v katerih so vpisane 
ustrezne BK kode, ki omogočajo dostop do baze podatkov VDP in uporabo metod BIOfizike 
VDP. BIOšabloni Š6 in Š8 omogočata nadgradnjo osnovnega merilnega sistema G-ALFA, 
glej navodila za uporabo. 
 
Š1: aktivacija dinamičnega ALFA žarka in BK zaščite,  
Š2: BIOtransfer (BT) do MP6 in uporaba projektov materializacije in dematerializacije AP01 
do AP33,  
Š3: meritev BK temperature in BK zasvojenosti,  
Š4: vzdrževanje D13,  
Š5: meritev statusa BIOsistemov, kakovosti blaga ter vzdrževanje D33. 
 
Za nadaljevanje del na področju BIOfizike VDP (BIF) imamo še dve BIOšabloni: 
 
Š6: meritev BIOenergij, BIOparametrov, vrste globalnih BIOparametrov, uporaba AP01 do 
AP33 in BT do MP12, 
 
Š8: BT od MP13 do MP33 ter meritev ogromne količine globalnih BIOparametrov in njihovih 
podrobnosti. 
 
Za podrobnosti glej opise BIOšablon in navodila za uporabo.  
 
Osnovno usposabljanje za opravljanje meritev izvršimo najbolj enostavno z BIOšablonami 
A3. Zanesljivo lahko opravljamo meritve z merilnim BIOlaserjem BC33. To nam koristi tudi pri 
vremensko slabših pogojih za delo na terenu. Ko si pridobimo izkušnje pri merjenju 
BIOsistemov, lahko za merilni BIOlaser uporabimo kar BC2, GG3 ali GG4 na vrvici, ki služi 
istočasno tudi kot BK osebna zaščita proti delovanju BETA smrtnih žarkov, ko ga obesimo 
okoli vratu. Postopoma, za pridobitev grobih informativnih podatkov, lahko začnemo 
uporabljati za meritve tudi BIOšablone A4 in manjše. 
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Podrobnosti in pojasnila glede BIOenergij BE, BIOparametrov BP, merilnih skal itd 
 
A: Skupina GLOBALNIH BIOPARAMETROV (glej merilni list, kjer so navedene vse 
potrebne podrobnosti v %): 
 
P15: Kakovost in ustreznost BIOsistema za dolgoročno ustrezne odločitve. Ta BIOparameter 
se izmeri s Š5 v D33. Njegova vrednost (K) se giblje od minimalne vrednosti –12 do 
maksimalne vrednosti +8.  

P1 Status BIOsistema od rojstva do smrti se nahaja v enemu od 23 merilnih oken. Ko 
nastopi smrt pa v enem od 9 MO D33. Če nastopi smrt v BETA smrtnem žarku pa v MO S25. 
Zaradi lažje predstave poglejte merilno stran Š5.  

Ko se rodimo se BIOsistem novorojenčka lahko nahaja na dveh merilnih lokacijah.  

Najboljša je MO 11, najslabša je MO 24.  
Ko BIOsistem aktivne inteligence umre, preide njegov vzorec v S25 ali S19, S20 ali S21. 
Odvisno od kakovosti BIOsistema v času življenja in njegovega dela v korist BIOsistemov 
aktivne in pasivne inteligence in v odvisnosti od statusa lokacije, kjer se smrt zgodi.  

Če BIOsistem aktivne inteligence (ljudje) umre v BETA smrtnem žarku, izmerimo njegov BIO 
vzorec v S25 in postane izredno nevaren BIOparazit D7. 

Če BIOsistem aktivne inteligence umre v ALFA življenjskem žarku, izmerimo njegov 
BIOvzorec v MP33 S19, S20 ali S21. Vsaka od teh merilnih lokacij je razdeljena na 33 delov. 
Torej naravni BT, ki ga izvrši v tem primeru S-ALFA je bil izvršen v 19/1 do 19/33, 20/1 do 
20/33 ali v 21/1 do 21/33. Lokacija v MP33 je odvisna od tega, kaj je umrla oseba naredila 
dobrega za BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence, ki jih je srečala v svojem življenju ali 
so bili odvisni od njenih ukrepov, vodenja RELIGIJ, držav, priprave zakonov, firm, družine, 
medicine, znanosti in umetnosti, kulture, tehnologije, nevladnih organizacij itd.  

To izredno zahtevno in za vse žive BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence nadvse 
pomembno problematiko lahko rešujemo tudi z umetnim BIOtransferom na osnovi fotografije 
umrlega. To izvršimo tako, da sprožimo ustrezen BIO tehnološki postopek, ki ga omogoča 
BIF VDP, S-ALFA pa izvrši vse potrebno. S-ALFA izvrši dematerializacijo iz naše fizikalne 
dimenzije in teleprenos vzorca BIOsistema iz S25 v MP33. Začetek tega ekstremno 
kompleksnega BIO tehnološkega postopka omogočajo BK makro KODE, ki so vpisane na 
BIOšablonah. Glej navodilo za uporabo metode BT. Kako ta postopek poteka, lahko 
natančno opazujemo s pomočjo metode SGBKD. To je videnjem vsega pomembnega, kar se 
v večdimenzionalnem prostoru v danem trenutku dogaja. 

Če BIOsistem pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi itd, rastline, živali itd) 
umre v BETA smrtnem žarku, izmerimo njegov BIO vzorec v S25 in postane izredno nevaren 
BIOparazit D7. 

Če žival, ki je BIOsistem pasivne inteligence, umre v ALFA življenjskem žarku, izmerimo 
njegov BIOvzorec v MP33 S18/33. Tu ni delitve na dobre in slabe. Pasivna inteligenca je 
neposredno odvisna od neumnosti, ki jih počne aktivna inteligenca. To se izmeri pri 
BIOparametrih ALFA in P, ki imajo vseskozi maksimalno vrednost B096, to je 100%. Pasivna 
inteligenca sama ne more nič narediti dobrega ali slabega, kot se to dogaja pri ljudeh. Pri 
živalih se zgodi le to, da zdrave živali včasih pravočasno pobegnejo BETA lovcem. Zmoti jih 
lahko le škodljivo sevanje, ki ga je na žalost povsod dovolj. Poglejte razne dokumentarne 
filme iz Afrike. Kako n.pr levinja odvleče plen na ALFA življenjski žarek, počaka, da se izvrši 
naravni BIOtransfer in nahrani svoje mladiče. S pomočjo SGBKD se to izredno elegantno 
vidi, pa tudi izmeriti se vse to da. 

Povsem enako to velja za vse rastline, viruse, bakterije, mikroorganizme itd. Če je n.pr. 
solata utrgana v BETA smrtnem žarku, postane njen vzorec BIOparazit, enako kot pri ljudeh 
in se teletrasportira v S25.  
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Če solata in drugi BIOsistemi pasivne inteligence preminijo na lokacijah ALFA življenjskih 
žarkov za profesionano uporabo, na urejenem zemljišču, se njihov BIOtransfer, ki se izvrši 
avtomatično s strani S-ALFA, izvrši na lokacije MP33 od S12 do S17. 

Novo slovensko kmetijstvo edino na svetu omogoča pridelavo prave BIOhrane, BIOzdravil in 
BIO zdravilnih zelišč vrhunske kakovosti.  

Umetno je tehnološko povsem nemogoče izdelati BIOzdravila. Prava BIOzdravila in 
BIOprehrana mora imeti ustrezne BIOparametre, ki lahko nastanejo le z uporabo BIF VDP.  

S tem je odkrita še ena velika prevara s strani farmacevtskih družb, ki za zelo visoke zneske 
varajo bolnike s povsem neustreznimi zdravili in povsem nepotrebno trošijo davkoplačevalski 
denar. Glej merilne rezltate zdravil. 

Zakaj je BIOtransfer tako pomemben za zdravo življenje in zdravo prehrano na Zemlji? 
Zato, ker so vse živali, ki jih uporabljamo za prehrano, v klavnicah napačno ubite. Ubite so v 
BETA smrtnih žarkih in postanejo ektremno nevarni BIOparaziti, meso pa maksimalno 
nasičeno s škodljivimi BIOenergijami.  

Če je bila žival še nepravilno hranjena, kar je v Evropi skoraj zakon!!!, vsebuje meso še 
polno kemikalij in genetske problematike, ki jo sprejmemo v naše telo. S tem si sistematično 
uničujemo psiho in telo, kar je zakonsko odobreno in podprto. Posledice na sledeči generaciji 
so neizpodbitne in merljive pri dojenčkih, živalih in rastlinah.  

No, da ne bo pomote. Enako velja to tudi za vso zelenjavo, sadje in druge poljščine. Če 
poljščine zalivamo z vodo iz pipe, ali vodotoka polnega fekalij, ki se jih mehansko v nobenem 
primeru ne da prečistiti ali jih uvažamo iz n.pr PADOVE, kjer n.pr nepravilno rastejo v 
umetnih pogojih ob prisotnosti kemikalij, je to še toliko slabše za vse BIOsisteme 
uporabnikov take hrane.  

Če uporabljamo pesticide, za katere stroka zmotno trdi, da karenca vse reši, je to mlatenje 
prazne slame. Vse to ostane v hrani, samo odgovorni za kakovost hrane  tega z obstoječo 
merilno tehnologijo zaenkrat ne znajo izmeriti ali pa morda še skrivajo podatke.  

Politika pa je slepa in gluha ter ujetnik znanosti in religij. 

Manj kot minuto potrebujemo z uporabo nove merilne tehnologije za VDP, da ugotovimo 
kakovost hrane in vsega blaga, ki je v prodaji. Glej navodila za uporabo BIOšablon A4, 
metode G-ALFA 1,2,3,4. in navodila, kako enostavno izmerimo. 

 
OPREDELITEV BIOPARAMETROV IN BIOENERGIJ BE v merilnem listu D13. 
 

Povzetek za P1 prvi del: Status BIOsistema v 33. dimenziji. Merilno področje obsega 
celotno merilno skalo. To je S1 do S33. Merilna skala obsega celotno diagnostično 
problematiko pasivnih in aktivnih BIOsistemov. BK okno za reinkarnacije pasivne inteligence 
(virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, sadje, zelenjava itd) se nahaja v MO D33, S12 do 
S17. BK okno za reinkarnacijo živali (pasivna inteligenca) je MO D33 S18. Za ljudi kot 
aktivno inteligenco pa poteka reinkarnacija neposredno v MO D33 S19, S20 ali S21. Velika 
večina reinkarnacije poteka na žalost iz BIOsistemov živali iz baze S18 in po smrti pristane v 
S25 ali v S19/1 do S19/33. Glej informativne podatke na www.ati-e-import.si   

Povzetek za P1 drugi del: Status povprečnega BIOsistema BIOfizikalno neukega človeka in 
njegova pot od rojstva do smrti je neposredno odvisna od BIOkibernetskega kriminala, 
BIOterorizma, BIOparazitov in črne magije. V večini primerov je neposredno odvisna od 
vpliva G-BETA superinteligence. Po rojstvu postaja človek vse bolj BETA generiran 
BIOsistem. Krivdo nosi znanost in umetnost ter tehnologija in RELIGIJE. 
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Štiri skupine BIOsistemov sem opredelil, to so: 

1. Zdrav duh v zdravem telesu. To je ALFA generiran BIOsistem. To so pravi voditelji!!! 

2. Zdrav duh v bolnem telesu.  Za okolico tak BIOsistem ni tako nevaren, ker ne počne 
neumnosti v škodo drugih BIOsistemov. Škodo dela sebi in svojim najbližjim, ki pa se 
kasneje lahko prenaša na njegovo okolico. Potrebno je določiti mejne vrednosti, ki so 
še sprejemljive za določena delovna mesta. Vsaka taka oseba lahko dosti hitro uredi 
svoj BIOsistem. Bolnik ni kriv, da je zbolel, kriva je stroka, ki do mojega odkritja ni 
znala ugotoviti pravega izvora bolezni telesa in psihe. Vse bolezni telesa in psihe 
imajo svoj izvor v večdimenzionalnem prostoru. Medicina, ki je ujetnik farmacije, 
skuša s svojo doktrino reševati le posledice, izvora pa noče spoznati, ker se ga ne da 
fizikalno opredeliti.  

3. Bolan duh v zdravem telesu. To so najbolj nevarni ljudje za pravilen razvoj vsega, kar 
potrebujemo v državi, službi, družbi v družinah in religijah. Vse, kar počno, se slej ko 
prej pokaže v pravi luči. Preprosto si izmišljajo napačno zasnovane projekte in 
rešitve, legende in neumnosti, ki jih telepatsko posreduje superinteligenca G-BETA. 
Osebno jim ne zamerim, ker niso sami krivi, da so taki. Kriva je stroka, religije in 
politika, ki stroki naseda. 

4. Bolan duh v bolnem telesu. To so ekstremno BETA generirani BIOsistemi, ki delajo 
sebi in svoji okolici, državi in družbi neprecenljivo posredno in neposredno 
gospodarsko škodo. Medicina in farmacija je povsem padla na izpitu. Z zdravili in 
kemikalijami sistematično uničujejo vse živo, vse zdravo. Glej BIOanalize zdravil, 
kozmetike in drugega blaga, ki je v prodaji in BIOanalize tistih, ki take proizvode 
snujejo in jih spravljajo na trg. Vse bolezni telesa in psihe imajo svoj izvor v 
večdimenzionalnem prostoru. S fizikalnimi sredstvi, s kemijo in farmacijo izvora 
bolezni ne moremo uspešno reševati. Obstoječa doktrina povzroča ogromno 
gospodarsko škodo in težke posledice za vse BIOsisteme. Glej BIOanalize zdravil. 

 

BK status po rojstvu je S11, če so starši BK zdravi. Potem pa začne dosti hitro padati proti 
D33=S30, kjer se nahaja razpotje. Status BIOsistema gre proti smrti D33=S25 po poti 
psihične problematike, to je D33 = S28 do S26 ali po poti fizične problematike to je D33=S22 
do S24. Običajno pa gre po obeh poteh istočasno zaradi zelo kompleksnega mehanizma 
večdimenzionalnega prostora, ki vpliva na nas zaradi neznanja medicine in farmacije, 
znanosti in umetnosti ter tehnologije in RELIGIJ. Vsemu temu pa botrujejo zakoni za 
kakovost, ki s pravo problematiko nimajo nobene zveze. So samo brezkoristna črka na 
papirju, ki jo slepo in gluho uporabljamo. Vsi smo vpleteni v naše propadanje. BETA 
inteligenca ima neverjeten škodljiv vpliv na vse BIOsisteme. 

P1 tretji del: Status BIOfizikalno osveščenega človeka, ALFA generiranega BIOsistema. Vsi 
ALFA generirani BIOsistemi imajo upočasnjeno staranje in visoko stopnjo zdravja telesa in 
psihe. Upočasnjeno staranje se kaže kot status BIOsistema v MO D33=S4 do S11 in pri 
BIOparametru D13 P14, ki ima minimalno vrednost -1,8%. Zaradi ekstremno škodljive hrane, 
pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov in vsega blaga, ki je v prodaji, ima ta BIOparameter 
velika večina ljudi -100%. Najbolj nevarna je genetsko spremenjena hrana, zdravila in 
pesticidi. 

P2: BK T: Merilna skala za BIOkibernetsko temperaturo se giblje od 35 do 42 
BIOkibernetskih stopinj in pove, kakšen je status telesa. P2 je globalni podatek celotne slike 
BIOsistema, ki je posledica vnosa v telo in na telo vsega kar je škodljivo za BIOsistem.  

P3: BK Z: Merilna skala za BIOkibernetsko zasvojenost se giblje od 36 do 42 
BIOkibernetskih stopinj in pove kakšen je status psihe. P3 je globalni podatek, ki je posledica 
sevanja, ki ga povzročamo sami z uporabo škodljivega nakita, raznih obeskov ali je 
posledica škodljive gradnje objektov in infrastrukture, v kateri se gibljemo. To sem opredelil 
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kot BK kriminal, ki je najbolj nevaren. Ko je poškodovana psiha, gre potem vse narobe. 
Bolnika samo objamete, pa ta podatek že naraste. Za meritev tega BIOparametra 
potrebujete le nekaj sekund. Glej navodilo za opravljane te meritve. 

KOMENTAR: 
P2 in P3 imata pri meritvah kakovosti hrane in vsega blaga, ki je v prodaji zelo koristno 
nalogo. Velika večina hrane ima BK T je 42 in BK Z je 42. Ko BIO blago prečistimo po 
osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4, postane BK T 35, BK Z pa A024 do L384, to je od 0% 
škodljivosti do 100% škodljivosti. V merilnem listu je škodljivost označena s predznakom 
minus ( - ). P5 po pokaže vrednost 24. To pomeni, da moramo uporabiti zahtevnejše metode 
BK čiščenja in oplemenitenja, to je AP01 do AP33 in BT. S to metodologijo spremenimo 
kakovost vse hrane in vsega blaga iz maksimalne škodljivosti -100% do zdravilnosti cca 
+3%. 

Pri zdravilih, umetnih vitaminih, umetni hrani, pri genetsko spremenjeni hrani, pesticidih, 
kemikalijah, ki jih dajejo v hrano itd, pa po osnovnem čiščenju škodljivih BIOenergij po 
metodi G-ALFA 1,2,3,4, postane BK T 35, BK Z pa ostane 42. Vsi zdravilni BIOparametri so 
na A0 in ostanejo na A0 vse dotlej, dokljer ne uporabimo vseh metod AP01 do AP33 in BT. 
S-ALFA torej z metodami materije in antimaterije, ki se ob uporabi projektov AP01 do AP33 
in BT odvijejo znotraj aktiviranega ALFA žarka ustrezno spremeni molekularno in atomsko 
strukturo blaga. S to metodologijo S-ALFA lahko vpiše maksimalne zdravilne BIOenergije 
L384, to je 100%. S tem spremenimo maksimalno škodljiva zdravila -100% v rahlo zdravilna  
zdravila +3%.  

Vsako hrano, pijače, zdravila, kozmetiko, vse kar gre v telo in na telo, pesticide pred uporabo 
v kmetijstvu in vse blago, ki je v prodaji moramo pred uporabo obvezno prečistiti in 
oplemenititi. V nasprotnem si poškodujemo psiho in telo. Vse to lahko izvrši vsak Zemljan 
zelo enostavno, ko uporabi BIOšalone A4. Glej navodila za uporabo. Pol ure potrebujemo, 
da se naučimo njihove osnovne uporabe. 

Temeljni problem so škodljiva sevanja. Meritev sevanja zelo enostavno ugotovimo. 
Odstranitev sevanja pa lahko preprečimo le z pravilno gradnjo objektov in infrastrukture, 
pravilno oblikovanimi vozili ter s pravilno oblikovanimi predmeti. Ničesar ne sme na trg kar 
nima BK atesta. Atest lahko izvrši le naša firma in vse osebe, ki so končali moj 6 mesečni 
seminar v Ljubljani. 

P4: BIOkibernetski nivo zdravja. To je globalni podatek o trenutnem BK zdravju telesa. 
Merilna skala je od 1/33 do 33/33 oziroma od 1 do 33. 0/33 je nivo smrti.  

P5: BIOkibernetski nivo kriminala. Globalni podatek nam pove, kako daleč smo že nasičeni s 
škodljivimi BIOenergijami, ki pridejo v telo po različnih poteh. Izvori BK kriminala so zelo 
kompleksni, zaradi visoke škodljive statične ali dinamične BIOkibernetske transformacije, 
zaradi sevanja škodljivo oblikovanih predmetov, vozil, zgradb, naprav, notranje opreme, 
svetil, skratka vseh predmetov, ki se nahajajo v naši bližnji in daljni okolici. Najbolj nevarne 
so avtoceste, zgornji deli cestišča, reklamni panoji, ograja, prometni znaki itd. Neposredno 
škodljivo sevanje za nas je zadrževanje v BETA smrtnih žarkih, ki povzročajo poškodbe vseh 
celic v našem telesu, mutacije virusov, generirajo patogene bakterije itd. Merilne vrednosti se 
gibljejo od 0 do 28. Mnogi lokacijo BETA žarkov zaznavajo z občutki. Stegnite roko nad 
lokacijo delovnega mesta ali postelje na treh delih (glava, trup, udi) in ugotavljajte občutek 
(brez nakita in drugih obeskov in z njimi). Boljše rezultate boste dosegli, če pri tem uporabite 
BK zaslonke za levo in desno sence. P5, ko uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4, dobi 
vrednost 24. To je status, ki pove, da moramo hrano očistiti z uporabo  vseh metod BIF. To 
so projekti AP01 do AP33 in BT. 

Prvi del globalnih podatkov smo s tem obdelali. 
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Ostale podrobnosti, ki so navedene v merilnem listu D13: 
  
V merilnem listu so opredeljene BIOenergije BE in njihov predznak. Ene so negativne ali nič, 
druge so negativne, nič ali pozitivne, tretje so 0 ali pozitivne. BIOparametri so sestavljeni iz 
ene ali več BIOenergij. V BIOparametrih nastopajo BIOenergije, ki po delovanju spadajo v 
isto skupino. Te skupine so: 
 
BIOparameter P12: Sestavljajo ga štiri BIOenergije BE1 do BE4. Nastopa kot posledica 
delovanja škodljivih BETA smrtnih žarkov. Merilni obseg je A0 do L384. Glej merilno skalo na 
BIOšabloni št.:3 (BŠ3). Če smo pravilno BK zaščiteni, ostane ta BIOparameter na BK nivoju 
A0. To omogoča BIOlaser GG4 ( glej tabelo BK zaščite v odvisnosti od tipa BIOlaserja). 
 
BIOparameter P16: Sestavljata ga BE5 in BE6. Če smo BK nezaščiteni, nastajata njegova 
BK nivoja enako kot pri P12. Najprej nastopa kot posledica neposrednege delovanja BETA 
smrtnih žarkov na naše telo. Ko se BK zaščitimo začne P16 padati do BK nivoja A0, potem 
pa začne počasi naraščati v pozitivno smer. S tem je prešel BIOsistem v fazo reanimacije. 
Po domače povedano, v BIOsistemu nastopi faza zdravljenja telesa. Merimo z BŠ3. 
 
BIOparameter P6: To je skupina BIO, BIOenergij našega telesa, vsakega BIOsistema, tudi 
virusov, bakterij, mikroorganizmov, rastlin in živali. Te BIOenergije predstavljajo del našega  
osebnega ALFA življenjskega žarka, ki ga predstavlja naše telo. Njegov BIOkibernetski (BK) 
nivo je odvisen od: 
 

1. naše BIO etike in morale, o kateri nimamo pojma, saj dosedaj nismo pravilno 
razumeli delovanje več dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se 
zavedamo. Zato mora nova znanost, to je BIOfizika večdimenzionalnega prostora 
(BIF), takoj in brezkompromisno v redni izobraževalni sistem Slovenije in vsega 
sveta, tudi v vse RELIGIJE. Za RELIGIJE je to še mnogo bolj pomembno. V naši 
zgodovini so bile  izvor vsega zla na našem planetu. Celotno Zemeljsko problematiko 
moramo zato začeti čimprej sanirati. Tudi sodobne religije tega zla niso na novo in 
pravilno opredelile.  

2. sevanja okolice. Z vidika merilne tehnologije je to BK kakovost okolice, v kateri se 
nahajamo, prebivamo, delamo in se zabavamo. Vsako sevanje se zažira v naše telo 
in psiho, če BK nismo zaščiteni ( zaslonke, BIOlaser, verižica T5, BŠ A4 itd).  

3. nasičenosti našega BIOsistema s škodljivimi BIOenergijami povzroča v pretežni meri 
SEVANJE ( glej članek). Ta, v veliki večini škodljiva sevanja okoli zgradb in v njih, 
neprestano vplivajo iz naše okolice na naše telo in psiho. To sem opredelil kot BK 
kriminal, ki ga generira BK bolan človek, BETA generiran BIOsistem, s svojimi deli 
(zdravnik, medicinska sestra, arhitekt, gradbenik, oblikovalec, projektant, 
raziskovalec, svetovalec, politik, večina vernikov, kjer posebej izstopa ISLAM itd). 
Krivdo za škodljiva sevanja nosi vsaka oseba, ki odloča o dejavnosti in tehnoloških 
rešitvah, ki bi lahko kot posledica škodljivo vplivala, posredno ali neposredno, na 
BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. 

4. BK kakovosti vode, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, kemičnih preparatov, 
umetnih vitaminov, umetnih napitkov in dodatkov hrani, gensko spremenjenih 
organizmov in od BIOkakovosti vsega, kar je v prodaji. Celotna prehrambena veriga 
predstavlja izredno visoko stopnjo tveganje za zdravje telesa in psihe, ki je posledica 
povsem neustreznih zakonov, ki določajo kakovost vseh izdelkov. To sem opredelil 
kot BIOterorizem. Nič hudega sluteči potrošniki so neposredno izpostavljeni 
BIOterorizmu, ki je eden od izredno pomembnih dejavnikov izvora vseh bolezni telesa 
in psihe. 
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5. Generiranja BIOparazitov. To je poleg škodljivega nakita najbolj nevarni vpliv sedme 
dimenzije na našo psiho, ki je posledica napačno umrlih BIOsistemov aktivne in 
pasivne inteligence (n.pr. odmiranje celic v našem telesu). To je smrt v BETA smrtnih 
žarkih. Ta izjemno pomemben fenomen lahko zdaj enostavno izmerimo in vidimo s 
pomočjo slovenske metode SGBKD. Rešitev pa predstavlja uporaba metod BIF VDP. 

6. Jakost vpliva črne magije, ki je ena od temeljnih dejavnosti škodljive G-BETA 
inteligence, ki jo sproži, zavestno ali podzavestno BETA generiran BIOsistem, je zelo 
različna. To so tehnologije VUDU, slabo razmišljanje v BETA smrtnih žarkih, pohlep 
in druge zablode, ki jih je povsod več kot dovolj.  

 
BIOparameter P9, P10 in P11: to je skupina BIOenergij, ki vse povedo o našem 
razmišljanju in naši opravilni sposobnosti v dobro vseh nas. BK nivo bolezni ni nevaren za 
našo okolico, če se je ne dotikamo, pač prej umremo. Nevaren je BK nivo psihe. Ta pokoplje 
vsako vlado, vsako firmo in družino, vsako državo in njeno generacijo. To je generator 
revščine, bolezni telesa in psihe, nasilja, terorizma, pohlepa, vseh barabij, kriminala in vojn, 
ki se pojavljajo na našem planetu. 
 
Zelo pomembna opredelitev, na katero boste naleteli ob branju merilnih podatkov, ki nam jih 
posreduje Superinteligenca S-ALFA, ki deluje do dimenzije neskončno je sledeča: 
 
V bistvu imamo, kot sem že omenil, štiri skupine BIOsistemov: 
 

1. Zdrav duh v zdravem telesu. To sem opredelil kot najboljši, ALFA generiran 
BIOsistem. 

2. Zdrav duh v bolnem BIOsistemu. 
3. Bolan duh v zdravem BIOsistemu. To so najbolj nevarni ljudje za razvoj naše 

civilizacije 
4. Bolan duh v bolnem BIOsistemu. To so BETA generirani BIOsistemu, ki povzročajo 

vsaki državi, vsakemiu sistemu, največje finančno breme in največje problema za 
hitro in učinkovito gospodarsko rast države. Tu se skriva največji in povsem 
nepotreben odliv davkoplačevalskega denarja.  

 
Vse te podrobnosti lahko zelo enostavno razberemo iz merilnega lista, ko podrobno 
analiziramo vse merilne podatke.   
 
Najbolj enostavna in dovolj natančna metoda je, da si ogledamo samo te tri BIOparametre v 
D13 ter BK nivo v merilnem polju MP1 ter v D33 globalna BIOparametra OGBP in vpliv na 
S1 do S33 v keterem se nahajajo BIOparametri (BP) za genetski, imunski in hormonskli 
sistem. To je S21, S26 in S28. S tem pridobimo že kar dosti dobre informacije o opazovanem 
BIOsistemu.  
 
Podrobna opredelitev merilnih rezultatov za P9, P10 in P11:  
 
Ko propadamo, ima P 11 (P) nižji BK nivo, P 9 (ALFA) ima višji BK nivo, P 10 (BETA) pa 
hitro narašča proti maksimalni škodljivi  vrednosti L384, to je proti 100% merilne vrednosti. 
Nevtralni status BIOsistema (zatečeno stanje) nastopi, ko so vsi trije BP približno enaki. To je 
status mirovanja stanja BIOsistema. 
Ko se telo in psihe revitalizirata, P11 (P) narašča hitreje kot P9 (ALFA), P10 (BETA) pa hitro 
pada proti vrednosti A0. 
Celotena revitalizacija BIOsistema je odvisna od uporabe metod BIF. To so metode GA, BT, 
AP01 do AP33 in BT (BIOtransfer). 
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BIOparameter P13: pove, kakšen je neposreden vpliv škodljivega sevanja na našo PSIHO. 
Nakit, oblika zgradb, oblika notranje opreme, embalaže, vozil in vsega blaga, ki je v prodaji. 
Glej metodo merjenja, ki je izjemno enostavna za uporabo. Merilno področje je od A0 do 
L384, to je od 0 do -100% 
 
BIOparameter P7: Pokaže status našega možganskega sistema, ki upravlja z našo 
podzavestjo in njenimi funkcijami, z razumevanjem in upravljanjem telepatskih informacij iz 
vseh dimenzij v naš živčni in vidni sistem, uresničuje telepatsko digitalne pretvorbe, ki 
omogočajo pravilno določanje merilnih podatkov s pomočjo BIOšablon, v katerih so vpisane 
BK kode, ki omogočajo pravilno transformacijo telepatskih informacij v realni, nam enostavno 
razumljiv fizikalni svet. Merilno področje je od A0 do L384, to je od 0 do +100%. 
 
BIOparameter P14: V tem sklopu informacij je viden celoten BK terorizem, ki ga izvajamo 
sami nad seboj zaradi povsem neustrezne vode, hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega 
blaga, ki je v prodaji in ki pride v stik s telesom tako, da prodira v našo kožo in telo. Merilno 
področje je od A0 do L384, to je od 0 do -100%. Za žive BIOsisteme je merilno področje od 
A003 do L384, to je od -1,8% do -100%, Za vodo od A002 do L384. 
 
BIOparameter P8: Pove kakšen je globalni status našega telesa v D13. merilno področje je 
od A0 (najboljše) do L384 (najslabše). Merilno področje je od A0 do L384, to je od 0 do -
100%. 
 
 
Še na kratko o merilnih podatkih v D33: 
  

1. S5 in S6 v D33 imata podobno vlogo kot P16 v D13. 
2. S11 pove vpliv BETA inteligence na naš BIOsistem 
3. S14 pove kako daleč so že narastle BK poškodbe telesa. 
4. S15 pove kako daleč so narastle BK poškodbe psihe. 
5. S21 pove status BK poškodb našega genetskega sistema. 
6. S26 pove status BK poškodb našega homonskega sistema. 
7. S28 pove status BK poškodb našega imunskega sistema. 
8. S29, 30, 31 in 33 pove globalni status BIOsistema v D33 
9. S32 pove škodljiv vpliv BETA BIOparametrov na naš BIOsistem. Če je ta vrednost 

manjša od S11, se stanje BIOsistema izboljšuje in nasprotno. 
10. Če so BK vrednosti S29, 30, 31 in 33 manjše od zdravilnih BK nivojev BIOparametrov 

S7 do S10 je BIOsistem v fazi regeneracije. Če so enaki je stanje mirovanja, če so 
BK nivoji višji propadamo. Večja je razlika v BK nivojih, hitrejše se odvija proces v eni 
ali drugi smeri.  

 
Vse to sodobna medicina slej ko prej ugotovi, običajno takrat, ko je že vse dostikrat 
prepozno. Pomembno je, da lahko vse posege medicine z merilnim sistemom za 
večdimenzionalni prostor takoj verificiramo, če so ustrezni ali ne, za katero koli bolezen 
telesa in psihe. 
 
Prav tako nadvse pomembno je, da moramo popolnoma vsa zdravila, hrano, pijače itd., pred 
uporabo obvezno prečistiti in oplemenititi s pomočjo metod BIOfizike (GA, BT, GA, AP01 do 
AP33, GA, BT, GA). Če tega ne storimo delamo vsakemu bolniku neprecenljivo škodo. 
Bolezen se razvija naprej, bolnik tega ne opazi takoj, zaradi poškodb možganov. Zdravila 
poškodujejo naš alarmni sistem, ki povzroča bolečino. V večini primerov pa nič ne 
pozdravijo.   
 
Vse to je zdaj materialno dokazljivo.  
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Zdaj pa k podrobnostim OPISA MERILNEGA LISTA D13 in D33,  
datoteka: 110113_ALFA_ALFA smrt_BETA_BETA smrt. pdf. 
 
Merilni list v D13: 
 

1. Stolpci (S) so označeni od A do K. 
2. Vrstice (V) so označene od 1 do 61. 
3. V1 do V6: Tekstualni opis  
4. V10: Glava za globalne BIOparametre 
5. V11 do V16: Podatki o globalnih BIOparametrih. 
6. V19: Glava za merilne podatke o BIOenergijah v osnovnem merilnem polju. 
7. V20 do V52: Merilni podatki v osnovnem merilnem polju. 
8. V54 do V61: Merilni podatki o globalnih BIOparametrih v MP1, MP4, in naprej do 

MP33, OGBP in vpliv na S1 do S33 v D33. 
 
Opredelitev BIOenergij BE, BIOparametrov P, MP, OGBP in S1 do S33. 
 
1. Stolpec A (SA): 
 
V19: Navedeni so možni predznaki merilnih podatkov. Na levem delu SA so navedeni  
BIOparametri P, ki imajo lahko samo negativno vrednost ali vrednost 0. V sredini SA so 
navedeni P, ki imajo lahko negativno ali pozitivno vrednost. Na desnem delu SA, so 
navedeni P, ki imajo lahko samo pozitivno vrednost ali vrednost 0.  
Ta opredelitev velja tudi za SA V11 do V16 in V20 do V52. 
Ta opredelitev ne velja za vrstice V54 do V61. To so BIOparametri ki opredelujejo 
globalni status BIOsistema. 
 
2. SB (stolpec B) 
 
V11 do V16: Opis P1 do P5 in P15. 
V20 do V52: Števika BIOenergije BE1 do BE33. 
V54 do V61: Opis MP1 do MP33, OGBP in S1 do S33. 
 
3. SC 
 
V11: merilno področje za parameter P15 od -12 do +8 
V20 do V52: Ime BIOenergije ali funkcije več BIOenergij. 
V54 do V61: Opis globalnih BIOparametrov 
 
4. SD 
 
Izmerjena vrednost po merilni skali, ki se nahaja na BIOšablonah. 
V11: merilno področje za splošno BIO kakovost: od -12 do +8. 
V12: merilno področje za STATUS BIOsistema od rojstva do smrti in po smrti v MP1 ali v 
MP33.  
V13: BK temperatura, od 35 do 42. Pove kakšen je status telesa  
V14: BK zasvojenost od 36 do 42, ki pove kakšen je status psihe in od A024 do L384, ki 
pove, nivo škodljivosti blaga, hrane, pijače itd po uporabi osnovne metode G-ALFA 
1,2,3,4.  
V15: BK zdravje, od 1 do 33, smrt je 0. 
V16: BK nivo kriminala, ki smo mu izpostavljeni. Merilna skala je od 0 do 28. Smrt v 
ALFA žarku je 0, v BETA žarku pa 28 
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V20 do V23: BIOenergije BE1 do BE4 sem opredelil kot BIOparameter P12. Naraščanje 
teh BK nivojev je posledica neposrednega delovanja BETA žarkov na naše telo. BK nivoji 
počasi naraščajo od A0 do maksimalne vrednosti L384. 
 
V24 in V25: BE5 in BE6 s skupnim imenom P16. Ti dve BE imata lahko dva pomena. Ko 
jima BK nivo narašča v negativni smeri, podobno kot BE1 do BE4 je telo v stanju 
naraščanja bolezni. Ko jima BK nivo pada proti A0 in začne naraščati v pozitivni smeri 
proti L384 to pomeni, da se je začel proces zmanjševanje bolezni telesa: 
 
V26 do V28: To so prave BIOenergije. Opredelil sem jih kot P6. Njihova BK vrednost za 
žive BIOsisteme je A001 do L384. Za mrtve pa A0 ali A001 za BIOparazite. 
 
V29, V30 in V31: To so najbolj pomembni BIOparametri, ki nam povedo kakšen 
imamo dostop do pomembnih treh Superinteligenc. 
 
V29 pove naš BK nivo, ki nam omogoča dostop in razumevanje Superinteligence G-
ALFA, ki upravlja z ALFA življenjskimi žarki. 
 
V30 pove naš BK nivo, ki nam omogoča dostop in razumevanje Superinteligence G-
BETA, ki upravlja z BETA smrtnimi žarki. 
 
V31 pove naš BK nivo, ki nam omogoča dostop in razumevanje Superinteligence S-
ALFA, ki upravlja z žarki spremenljive dimenzije in najvišje prioriteto v 
večdimenzionalnem prostoru. Omogoča materializacijo in dematerializacijo ter skrbi za 
pravilen razvoj vseh BIOsistemov aktivne inteligence na Zemlji v skladu z njihovo etiko in 
moralo. 
 
Kdor narobe živi in dela, to je dela škodo sebi in svojim najbližjim ter drugim 
BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence je prepuščen delovanju G-BETA škodljive 
inteligence in v bolezni telesa in psihe propade. 
 
Delovanje tega nadvse briljantnega mehanizma pa lahko zelo enostavno spremljamo s 
pomočjo merilne tehnologije, ki nam jo je posredovala S-ALFA. 
Ko propadamo začne najprej padati BIOenergija P, za njim pada BIOenergija ALFA, 
BIOenergija BETA pa začne naraščati proti maksimalni vrednosti na merilni skali 
BIOšablon, to je proti L384 to je proti 100%. 
 
V32 do V35, to je BIOparameter P13 nam pove, kako deluje škodljivo sevanje na naš 
BIOsistem. 
 
V36 do V40, to je BIOparameter P7 nam pove, kakšni so naši možganski BK nivoji, ki s 
pomočjo še drugih BIOparametrov, ki se nahajajo v našem BIOsistemu, vodijo našo 
podzavest in vse potrebne funkcije našega BIOsistema. 
 
V41 do V47, to je BIOparameter P14 nam pove vse kar je potrebno vedeti o našem 
transportnem sistemu, prebavila, kri in vse kar je v tej zvezi. S pomočjo P14 ugotovimo 
kako slabo hrano uživamo in vse kar gre v naše telo skozi usta. Minimalna vrednost je 
A003, to je -1,8 %, to pomeni tudi minimalno staranje našega BIOsistema. 
 
V48 do V52, to je BIOparameter P8 nam pove globalni status BIOsistema v osnovnem 
merilnem polju MP2 to je v dimenziji D13. Slabši je BIOsistem, bolj narašča merilna 
vrednost proti L384, to je proti -100% 
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Posebej moram opredeliti stanje BIOsistema v času rojstva in smrti: 
 
Če umremo v BETA smrtnem žarku, STOLPEC J: 
 
BETA = B096, ALFA =A0, P= A0, vse BE postanejo A0 razen P6 in P7 ki postanejo 
A001. Postanemo BIOparazit, naš BIOvzorec se nahaja v PEKLU. To je merilno okno 
S25 in merilno polje MP1, kjer izmerimo BK nivo L384. Naš BIOvzorec sedme dimenzije 
postane velika motnja psihe vseh živih BIOsistemov. Vse to vodi superinteligenca G-
BETA, ki vodi mehanizme sedme dimenzije in aktivnosti BETA smrtnih žarkov.  
Z vidika SGBK diagnostike postanejo živi BIOsistemi vse bolj črni, generira se negativna 
AURA, napadeni so najbolj vitalni deli telesa in psihe. Generirajo se vse bolezni telesa in 
psihe in dosti prej propademo, kot bi sicer.  
To je najbolj nevarni mehanizem za vse naše probleme, za nenadne smrti kot so infarkt, 
možganska kap, prometne in vse druge nesreče pri delu in drugje.  
V bistvu je to eden od izvorov, ki generira BETA BIOsisteme. To je bolan duh v zdravem 
ali že bolnem BIOsistemu. To so najslabši ljudje z vidika kakovosti BIOsistema. 
Povzročajo probleme, napačne rešitve, motnje drugim ljudem, saj jim neprestano jemljejo 
zdravilne BIOenergije.  
Taki ljudje so zelo nevarni za vodenje politike, stranke, občine, firme, gospodarstva, 
vlade, pa tudi družine, spol ni pomemben.  
Merilni rezultati BIOsistemov v drugih državah to potrjujejo. Glej poročila o stanju 
BIOsistemov. BETA generirane BIOsisteme je potrebno čimprej odstraniti iz vseh 
pomembnih položajev v državi, če si v določenem roku ne popravijo svojega BIOsistema. 
Le tako bomo hitro in učinkovito reševali gospodarstvo, našo bodočnost in bodočnost 
naših otrok.   
Izvor vsega zla je škodljivo sevanje, ki si ga generiramo sami. Vse kar BETA generirani 
BIOsistemi naredijo se slej ko prej pokaže kot slaba odločitev. BETA generirani 
BIOsistemi vodijo sistemski propad naše civilizacije. Vse polno jih je in so v vseh 
strukturah našega dela in ustvarjanja. 
 
Če umremo v ALFA življenjskem žarku, STOLPEC F: 
 
BETA =A0, ALFA= A0, P= B096. Vse BE postanejo A0 razen BE12, ki postane B096. 
Torej BIOvzorec in vse znanje, ki ga je BIOvzorec pridobil je bil trasportiran v višje 
dimenzije, v področje za reinkarnacijo, to je v merilno polje MP33, kjer je shranjen za 
novo rojstvo. Medtem lahko opravi veliko dela, ki je pomembno za pravilno življenje na 
Zemlji. V bistvu deluje kot ANGEL VARUH in diskretno telepatsko vpliva preko naše 
intuicuje v našem vsakdanjem življenju. Koristi bazo podatkov ki sega do neskončnosti, 
čas, kapaciteta in hitrost pa sta povsem nepomembna parametra. 
Pomembno je pravilno razumeti te, za življenje na Zemlji izjemno pomembne telepatske 
informacije, ki nam omogočajo pravilno razumeti našo zgodovino, sedanjost in prognozo 
za prihodnost.  
Optimalno koriščenje vseh teh informacij je dano le ALFA generiranim BIOsistemom. 
BETA generirani BIOsistemi pa so na svetu za samo zgago in povzročajo vse naše 
probleme v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. 
Ob vsakem rojstvu se BIOvzorec, ki ga izbere S-ALFA prenese, materializira v telo 
novorojenčka s pomočjo S-ALFA žarka in metod BIOfizike več dimenzionalnega prostora, 
v katerem živimo, odkar se zavedamo. To se lahko izmeri (glej podatke v merilnem listu 
D13 in D33), se lahko vidi barvni spekter in seveda opazuje celoten potek rojstva ali smrti  
s pomočjo metode SGBKD. 
 
Če umremo v BETA smrtnem žarku, pride do nas BETA žarek (črne barve), prevzame 
BIOvzorec in ga transportira v sedmo dimenzijo v PEKEL, to je v merilno polje MP1. 
BIOvzorec postane BIOparazit, ki sistematično uničuje vse živo. Telepatsko, vsiljivo 
vpliva na ustrezne žive BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence ter povzroča vse 
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probleme na Zemlji. Črnina sedme dimenzije vse bolj prodira v naše telo, v vitalne dele 
telesa, in ga slej ko prej uniči. 
V fizikalnem svetu je to opazno pri ljudeh, ki si kar naprej izmišljajo obtožbe, ki nimajo 
nobene realne podlage. 
 
Če umremo v ALFA življenjskem žarku pride do nas S-ALFA žarek 33. dimenzije (zlate 
barve) prevzame BIOvzorec in ga transportira preko 33. dimenzije (MP3), v merilno polje 
MP33, to je dimenzija 28.454.158.336, kjer se nahaja baza podatkov za reinkarnacijo. 
BIOvzorec postane ANGEL VARUH, ki sistematično in diskretno rešuje vse živo. 
Telepatsko, nevsiljivo vpliva na ustrezne BIOsisteme, ki to lahko razumejo. Gre za 
neprecenljivo bogastvo informacijske tehnologije o vsem kar potrebujemo, ki nam je 
dostopna, ko se usposobimo za njeno razumevanje.  
To je temeljna BIOtehnologija, ki bi jo morala takoj obvladati sodobna cerkev in vsa 
napredna družba. 
 
Kako delujeta ALFA in BETA generirana BIOsistema, si lahko najbolj enostavno 
predstavljamo z delovanjem enostavne tehtnice z utežmi. 
 
DRUGI GLOBALNI BIOPARAMETRI: 
 
Stolpec A: 
 
V54: MP1, to je status BIOsistema v merilnem polju MP1, to je v sedmi dimenziji. 
Najslabša vrednost je L384, to je -100%. To je BK nivo škodljivosti 
 
V55: MP4, to je status BIOsistema v merilnem polju MP4, to je v D53. Ta podatek že 
kaže kakovost BIOsistema, hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pasticidov in drugega blaga. 
V tem MP ju dosežemo kakovost, ko uporabimo vse metode BIOfizike že relativno 
vrednost L0 do L384. Absolutna kakovost glede na celotno skalo (vsi MPji) je torej 
MP4L384=3% 
 
V56 do V58, je BK status za višjo kakovost. 
 
V59, pa je BK status za BIOtransfer. 
 
Ostaneta še dva globalna BIOparametra, ki nam dovolj povesta in sta zelo enostavna za 
izvršitev meritve: 
 
OGBP, ki ima skalo od 33 do -28 in  
vpliv na S1 do S33 z enako skalo. 

 
Merilni list v D33, nekatere podrobnosti: 
 
Nadaljevanje sledi ! 
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