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OSNOVE BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, 
odkar se zavedamo (BIF VDP) 
z vidika: 
 
Pravilnega reševanja in usmerjanja razvoja sedanjosti in 
bodočnost Slovenije, Evrope in sveta v celoti.   
 
Uvod: 
 
Odkril-spoznal sem izvor bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Vse 
skupaj sem strnil v okviru nove znanosti, ki sem jo opredelil, kot BIF VDP. Njen vpliv na 
vse BIOsisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi, 
rastline, živali in zemlja) lahko opredelimo s pomočjo merilnega sistema (MS) VDP, ki 
spada na področje BIOKIBERNETIKE.  
 
MS VDP namreč do vseh podrobnosti opredeli status vsakega BIOsistema, vsakega 
materiala na Zemlji in status vsake oblike in vsebine BIOenergij, ki jo proizvaja človek, 
ali ki obstaja v naravi.  
 
Vsebina in oblika je lahko škodljiva ali zdravilna. Merilno področje je od -100% do 
+100%. 
 
Uporaba tehnologije BIF VDP omogoča, da lahko iz vsakega materiala in blaga 
odstranimo škodljive BIOenergije in vpišemo maksimalno vsebino zdravilnih BIOenergij.  
 
Višina vpisanih zdravilnih BIOenergij je odvisna od kakovosti materiala, blaga in storitev. 
 
Kakovost blaga v prehrambeni industriji (in tudi od vsega drugega blaga) je neposredno 
odvisna od kakovosti lokacije, kjer hrano pridelujemo in jo hranimo, od kakovosti 
transportnih sredstev ter od kakovosti oz. od oblike embalaže. Kakovost se giblje od  
-100% do +100%. Kakovost je odvisna od kakovosti uporabljenih sredstev za pridelavo, 
od kakovosti transportnih sredstev, od jakosti in količine aktiviranih ALFA življenjskih 
žarkov ali BETA smrtnih žarkov na lokaciji pridelave in predelave ter od kakovosti 
skladiščnih prostorov. 
 
Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa so sevanja sedme 
dimenzije, ki jih povzroča BIOkibernetsko (BK) bolan človek, običajno je to ekstremno 
BETA generiran BIOsistem. To je človek, katerega telo je nasičeno s škodljivimi 
BIOenergijami, vsi zdravilni BIOparametri pa so že na minimalnem BK nivoju. V bistvu je 
to že BIOrobot sedme uničevalne dimenzije, ki je vsem BIOsistemom izredno nevarna. 
 
Taki BIOsistemi povzročajo versko, politično, kulturno in strokovno nasilje, terorizem, 
kriminal in vojne pod krinko demokracije, ki z demokracijo nimajo popolnoma nobene 
povezave. Zelo tipični primer je v zadnjem času področje AFRIKE, kjer kot zelo zanimiv 
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primer nastopa Libija. Kmalu bi se moralo pokazati ozadje takih akcij, ki jih sprožajo 
ekstremno BETA generirani BIOsistemi. 
 
Takih ljudi je vse polno v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Od predsednikov 
držav, vlad, strank, do slednjega klošarja. 
 
Sevanja sedme dimenzije imajo svoj izvor v delovanju BETA smrtnih žarkov, ki 
povzročajo BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. 
 
Pred nami je revolucija, ki bo spremenila svet do njegovih temeljev, ali pa bo tudi naša 
civilizacija propadla. Pilotski projekti na vseh pomembnejših delih našega dela in 
ustvarjanja so končani. Rezultati so več kot fascinantni. Dejanska pot do večnega 
zdravja, sreče in blagostanja nam je zdaj na široko odprta. Dolgo pričakovana 
tehnologija zaustavitev staranja ter skrb za sebe do zadnje sekunde našega življenja je 
zdaj v rokah vsakega posameznika, v njegovi glavi in njegovih celicah, ko si generira 
vrhunski ALFA generiran BIOsistem, kar ne predstavlja noben problem, če pravilno 
skrbimo za sebe in svojo okolico. 
 
Temeljni problem v Sloveniji in po svetu je poškodba psihe voditeljev in ljudi v 
celoti, na vseh področji našega dela in ustvarjanja. 
 
Slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA, s katero lahko izmerimo 1129 in vrsto 
globalnih BIOparametrov ima izvor v večdimenzionalnem prostoru, v katerem živimo, 
odkar se zavedamo. Je prvi, dosti enostavni del izredno kompleksnega merilnega 
sistema MS VDP.  
Omogoča natančno opredelitev statusa vsakega BIOsistema aktivne (ljudje) in pasivne 
inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline in zemlja), kemičnih 
proizvodov ter materiala in njihovih oblik. 
 
Izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, je izredno kompleksen.  
Medicina ve, da je izvor vseh bolezni telesa in psihe neznan, zato tudi ni pravilno 
opredeljen. Vsa naša znanja, tehnologija ugotavljanja, metode zdravljenja telesa in 
psihe, glede na ugotovljen izvor bolezni telesa in psihe, slonijo na povsem napačnih 
osnovah. 
 
Povsem enako se dogaja farmaciji. Vse njihove raziskave so na povsem zgrešenih 
temeljih, tako na živalih kot na ljudeh. Dokler ne bodo obvladali raziskav z upoštevanjem 
BIF VDP, toliko časa bodo še naprej tavali v temi.  
 
ZNAMO ZAMENJATI SRCE, vendar to ni pomembno. Pomembno je, da zdaj vemo, 
zakaj se srce poškoduje in kako to pravočasno ugotovimo z merilnim sistemom za 
večdimenzionalni prostor. Zdaj lahko poškodbe pravočasno preprečimo, če seveda to 
želimo.  
Podobno velja za infarkt, možgansko kap in vse druge bolezni telesa in psihe ter za vse 
naše gospodarske in socialne probleme, ki nas vsakodnevno pestijo. 
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Celotno problematiko neznanega izvora skušamo namreč reševati s fizikalnimi sredstvi, 
kar je popolna utopija. V vsa dogajanja, ki zagotavljajo zdravje, srečo in blagostanje ter 
pravilno skrb za okolje in prostor, so vpletene tri Superinteligence, ki delujejo v izjemno 
urejenem večdimenzionalnem prostoru, v katerem živimo, odkar se zavedamo. 
 
Popolnoma vsi izvori naših problemov so namreč posledica delovanja sevanja, ki 
poškodujejo psiho in telo. Vse kaže, da tega sevanja, ki ima izvor v sedmi dimenziji, 
stroka ni uspela neposredno ugotoviti z obstoječo tehnologijo in metodami merjenja, ki 
jih poznamo v našem fizikalnem svetu. Povsem možno pa je, da je zaradi indoktrinacije,  
ki stroko vodi skozi izobraževalni sistem, spregledala pomembne BIOparametre. 
 
Moje spoznanje, odkritje, več desetletno raziskovanje ugotavlja, da je temeljni izvor vseh 
naših problemov sevanje, ki ga povzročajo BETA smrtni žarki sedme dimenzije, 
škodljive oblike vsega, kar proizvajamo in vsebina škodljivih BIOenergij vsega, česar se 
dotaknemo.  Posledica je poškodba psihe, ki je generator vseh naših problemov. 
Celotna problematika naše civilizacije ima štiri temeljne segmente, ki  so glede na izvor 
in posledice odvisni od BIO statusa posamezne religije, ni pa v nobenem primeru 
odvisna od družbenega sistema. Odvisna je le od poškodbe psihe celotne populacije, ki 
jo s fizikalnimi tehnologijami in dosedaj znanimi medicinskimi, farmacevtskimi in 
metodami alternativne medicine ni mogoče pravilno ugotoviti, niti ovrednotiti in reševati.  
 
To omogoča le nova slovenska znanost, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko 
večdimenzionalnega prostora, BIF VDP, in njen merilni sistem za večdimenzionalni 
prostor, ki po teoriji spada na področje BIOkibernetike. 
 
Nekaj primerov: 
 
1. Bolezni hrbtenice in sklepov  so posledica spanja in sedenja v BETA smrtnih žarkih. 
Ti povzročajo poškodbe mehanizmov za celično membrano in osiromašenje-
dematerializacijo tkiva. Zakaj bi si  delali stroške in zdravstvene probleme, če lahko 
skoraj vse to zelo enostavno in elegantno ter pravočasno rešujemo z izredno enostavno 
uporabo vrhunske BIOtehnologije G-ALFA, ki jo omogoča BIF VDP. 
 
2. Rak na dojkah in na drugih delih telesa je posledica uporabe škodljivega nakita, 
bleščic na obleki, škodljivo oblikovanih  kovinskih ali plastičnih delov na torbicah in perilu 
(piramide tri ali štirikotne, na oblekah imajo običajno odrezane vrhove, kroglice, kocke, 
valji itd). Izjemno nevarno za prenos škodljivih BIOenergij je tipanje ali božanje dojk in 
drugih delov telesa od osebe, ki ima skrajno poškodovan svoj BIOsistem.  
Tako osebo opredeli  BIF VDP kot ekstremno BETA generiran BIOsistem. Njeni 
BIOparametri so: 
ALFA= A001 (4,17%); BETA = L384 (-99,4%) P=A001 (4,17%), OGBP=-28 (-100%), 
Vpliv na S1 do S33=-28 (-100%).  
To so običajno BIOroboti sedme dimenzije, ki sebe in svojo okolico  uničujejo pod krinko 
ljubezni ali sovraštva. Čim se  taka oseba dotakne drugega BIOsistema, že prenaša 
škodljive BIOenergije in BIOparazite. BIOparazite prenaša na drugo osebo že, ko 
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pomisli na njo ali ko pogleda njeno fotografijo ali posnetke na TV ali na socialnih 
omrežjih.  
Ta fenomen se izredno lepo opazuje s pomočjo metode SGBKD.  Če taka oseba stoji v 
BETA smrtnem žarku, pa lahko povzroča daljinske probleme po tehnologiji črne magije 
osebi, ki jo pozna ali osebi, od katere ima fotografijo. 
 
3. Celotna psihična problematika je posledica sevanja sedme dimenzije zaradi uporabe 
škodljivo oblikovanih predmetov, predvsem nakita in raznih 'zdravilnih obeskov' 
škodljivih oblik, zadrževanje v zgradbah in vozilih škodljivih oblik (cena in tehnična 
kakovost vozila ali predmeta sploh nista pomembni),  zadrževanje v BETA smrtnih 
žarkih visokih BK nivojev, uporaba črne magije, ki jo uporabljajo vsi, ekstremno BETA 
generirani BIOsistemi, posebej še v religijah, v politiki, v reklamah in za teletransport  
BIOparazitov na vse žive BIOsisteme.  
Posledice so samomori, umori, infarkti, možganske kapi, prometne in vse druge 
nesreče, nasilje in kriminal, prazne obljube pred volitvami, ki jih ni mogoče realizirati itd.  
 
Izjemno nevarna je večina glasbe. Posebej je nevarno za vse poslušalce, če je 
komponist ali izvajalec umrl v BETA smrtnem žarku, kar je običaj.  
 
Vsaka skladba, vsak umotvor  ima lahko z vidika BIF VDP zelo širok kakovosten 
spekter. Glasba je n.pr. lahko skrajno škodljiva ali skrajno zdravilna. To je odvisno od 
tega na kakšni lokaciji je bila komponirana in kakšen BIOsistem je imel komponist. 
Podobno velja za vso umetnost, znanost, tehnologijo in religije. Podrobnosti bom 
obdelal v enem od naslednjih poročil. 
 
BIOsistemu  izmerimo le BIOparametre: ALFA, BETA, P in OGBP ter vpliv S1 do S33, 
pa nam postane takoj jasno koga ne smemo voliti, niti ga kandidirati na odgovorna 
delovna mesta, niti ga sprejeti v službo, niti z njim imeti kakršen koli posel. 
 
Mimogrede, vse prostitutke, lezbijke, geji imajo eskstremno poškodovan svoj BIOsistem 
in so BIOroboti sedme dimenzije. Kako je z otroci v takih sredinah, je poseben 
medicinski problem, ki ga bom obdelal v enem od naslednjih poročil.  
Spolni odkloni se generirajo zaradi sevanja sedme dimenzije, spanje v BETA smrtnih 
žarkih, zaradi delovanja BK kriminala, BIOterorizma, BIOparazitov, delovanja črna 
magije in defekta v vzgojnem sistemu.  
Spolni odkloni niso dani od BOGA, kar bi radi nekateri zaradi svojega neznanja, osebnih 
interesov ali interesov stranke opredelili, kot izvor. To je delo ekstremno BETA 
generiranih BIOsistemov, torej ljudi, ki jih je vse polno v vseh strukturah človekovega 
dela in ustvarjanja. Gre za eklatantno kršenje ustave RS. 
 
Vsaka oseba si namreč lahko uredi svoj BIOsistem v zelo kratkem času, če spremeni 
način življenja, neha jemati neprečiščena in neoplemenitena zdravila, hrano, pijačo in 
vse kar gre v telo in na telo. Vse to nam omogoča nova slovenska BIOtehnologija G-
ALFA, ki jo omogoča BIF VDP. 
 
Vse kar uporabljamo, mora imeti BIOkibernetski atest.  
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Popolnoma enaki pogoji veljajo za vse živali, viruse, bakterije, mikroorganizme, rastline, 
Zemljo in vse blago, ki je v prodaji.  
 
Štirje temeljni BIOsegmenti, ki povzročajo izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh 
problemov našega časa, so: 
 
1. BIOkibernetski kriminal, povzroča gradnja škodljivo oblikovanih zgradb, 
infrastrukture in opreme, vsega kar je v prodaji. Od nakita, do napačne gradnje objektov 
in infrastrukture, škodljivo oblikovane notranje opreme, svetil, vozil in orodja, napačne 
gradnje zgornjega dela avtocest i.t.d.  

2. BIOterorizem povzroča skrajno škodljiva hrana, pijače, zdravila, kozmetika, vsi 
kemični in farmacevtski proizvodi, pesticidi, gensko spremenjena hrana, in vse drugo 
blago, ki je v prodaji in ki vedno vsebuje maksimalne BK nivoje škodljivih BIOenergij in 
škodljivih, umetno proizvedenih vsebin, ki so na različne načine hrani dodane ali kako 
drugače uporabljene.  

3. BIOparaziti, to so inteligentni BIO vzorci aktivne in pasivne inteligence, ki so 
preminuli v BETA smrtnih žarkih in se zadržujejo v sedmi dimenziji. Uničujejo vse živo 
na področju aktivne in pasivne inteligence. Z vidika Slovenske Globalne BioKibernetske 
Diagnostike (SGBKD) je to videnje barvnega, običajno črnega vzorca, ki se prilepi na 
telo ali je že v telesu in ki prodira v vse vitalne dele vsakega BIOsistema.  

Za celično membrano so namreč skriti telepatsko fizikalni mehanizmi, ki omogočajo 
celotno in pravilno delovanja vsakega BIOsistema aktivne in pasivne inteligence, v 
večdimenzionalnem prostoru (poenostavljeno povedano). 

Te, medicini in religijam še neznane mehanizme, napadajo BIOparaziti, ki se generirajo 
v sedmi dimenziji. Glavni generatorji BIOparazitov so RELIGIJE in medicina zaradi 
posledic neupoštevanja delovanja sevanja sedme dimenzije in ignorantski odnos ali 
nevednost, kaj se dogaja v času smrti v BETA smrtnih žarkih. 

Pomembno je vedeti, da ima vsaka celica pasivne inteligence maksimalen dostop do 
večdimenzionalnega prostora, kar z drugimi besedami pomeni sledeče:   

Superinteligenca S-ALFA je zagotovila, da človeška neumnost, neznanje in 
nerazumevanje delovanja BIF VDP ne sme spreminjati bistvene BIOparametre življenja 
na Zemlji. Zato imajo celice in vsa pasivna inteligenca BIOparametre ALFA in P na 
maksimalni vrednosti B096 ( + 100%). BIOparameter BETA pa je odvisen od lokacije, v 
kateri se celica nahaja in je neposredno odvisen od duhovnega razvoja aktivne 
inteligence, torej od ljudi.  

Aktivni inteligenci (ljudem), pa se BIOparametra ALFA in P spreminjata v odvisnosti od 
stopnje kakovostnega življenja, ki si ga lahko zagotovi vsak Zemljan, če se pravilno rodi, 
zdravo živi in pravilno umre. 
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Propad vsakega BIOsistema aktivne inteligence lahko z merilnim sistemom (MS) BIF 
VDP zelo enostavno ugotavljamo. Najprej začnemo izgubljati telepatski stik s 
Superinteligenco S-ALFA. To opredeli BIOparameter P.  Za njim začnemo izgubljati 
telepatski stik s Superinteligenco G-ALFA. To opredeli BIOparameter ALFA. Telepatski 
stik s škodljivo Superinteligenco G-BETA pa začne naraščati. To opredeli BIOparameter 
BETA. 

Tu se skriva leglo za vse nove, še neznane bolezni telesa in psihe ( mutacija virusev, 
generiranje patogenih bakterij itd.) ter za poškodbe imunskega, hormonskega in 
genetskega sistema.  

Bolniki imajo BIOparameter BETA že na L384, to je na -100%. Globalni BIOparametri 
OGBP in vpliv na S1 do S33 pa so v razponu od -100% do +100%. Tu je leglo vsega zla 
na Zemlji, ki ga generira farmacija, medicina, znanost in umetnost ter tehnologija in 
religije. 

Tu je skrit temeljni razlog da vsaka civilizacija bolj  počasi propada, kot bi sicer, če te 
varovalke ne bi bile vgrajene v strukturo vsakega BIOsistema. Človeška neumnost, 
neznanje in nerazumevanje delovanja BIF VDP zelo upočasni pravilen intelektualni in 
gospodarski razvoj civilizacije. Problemi, revščina, nasilje, kriminal, terorizem in vojne 
pod krinko demokracije, ter bolezni telesa in psihe pa so v porastu. 

4. Črna magija, to je telepatska uporaba BETA smrtnih žarkov in teletransport 
BIOparazitov na vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence S tem se povzroča 
psihične poškodbe vsem BIOsistemom aktivne in pasivne inteligence. V bistvu je to 
motenje delovanja telepatsko fizikalnih mehanizmov, ki se nahajajo za celično 
membrano v vsakem BIOsistemu aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in v 
vseh galaksijah.  
 
Posledice neupoštevanja delovanja BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v 
katerem živimo, odkar se zavedamo (BIF VDP) 
 
Celotno zemeljsko populacijo aktivne inteligence na zemlji lahko razdelimo na štiri 
temeljne dele. Ti so: 
 

1. Zdrav duh v zdravem telesu. To so najboljši, ALFA generirani BIOsistemi. 
2. Zdrav duh v bolnem telesu. To niso tako nevarni BIOsistemi za snovanje novih 

projektov in za vodenje. Z dotikom ali z neposredno bližino prenašajo samo 
škodljive BIOenergije. Pomemben je njihov BK nivo BIOparametrov ALFA in P, 
BETA pa naj bo čim nižji. 

3. Bolan duh v zdravem telesu. Vse, kar naredijo, za vse kar se odločijo, se slej ko 
prej pokaže kot neustrezno. To so za vse ljudi, za vse BIOsisteme, najbolj 
nevarni ljudje. Nastopajo v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. S svojimi 
odločitvami in dejanji vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence sistematično 
posredno ali neposredno uničujejo. ALFA in P BIOparameter imajo na minimalni 
vrednosti A001 ( to je +4,17 %, A0 je nivo smrti), BETA pa imajo na maksimalno 
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škodljivi vrednosti L384 ( to je -100%). G-BETA škodljiva inteligenca neposredno 
telepatsko vpliva na njih. Delujejo namreč kot njeni, bolj ali manj inteligentni 
BIOroboti sedme dimenzije. Z uporabo metode SGBKD se to zelo lepo vidi, takoj, 
hitro, zanesljivo in enostavno. 

4. Bolan duh v bolnem telesu. To so najslabši, BETA generirani BIOsistemi. Pot v 
pekel, v generiranje BIOparazitov, jim je na široko tlakovana. Pri pripravi za 
generiranje BIOparazitov, za pot v PEKEL, ima religija ISLAM najbolj dominantno 
vlogo. Petkrat dnevno molijo v BETA smrtnih žarkih. Povzročajo samomore in 
umore in s tem povečujejo njihov BK nivo in vzdržujejo škodljivo BIOklimo. Zaradi 
uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki so jo ustvarili pretekli rodovi, se ta 
fenomen neprestano oplaja.  

 
Večino zemeljskih lokacij, kjer se človek zadržuje, je človek že uničil. ALFA življenjskim 
žarkom je s svojim neumnim delovanjem povzročil, da imajo že zelo nizek, skoraj 
neuporaben BK nivo ali pa so se že izključili. S tem se je lokacija spremenila v 4,24 
metrski BETA smrtni žarek itd. Na lokacijah, kjer so se BETA smrtni žarki že generirali, 
se zaradi škodljivega delovanja medicine, farmacije, znanosti in umetnosti ter 
tehnologije in religij ALFA žarki naprej izključujejo. Lokacija postaja vse večji BETA 
smrtni žarek. 
Po podobnem postopku so se generirale vse puščave. Take lokacije (Nevada n.pr), ne 
da bi jih prej sanirali s pomočjo BIF VDP, niso primerne za kakršno koli dejavnost. Na 
takih lokacijah ljudje sistematično propadajo. Vsaka možganska aktivnost to povzroča, 
če se nahajamo v BETA smrtnih žarkih. Njihovo telo postaja vse bolj nasičeno s 
škodljivimi BIOenergijami in nasilje ter vsi drugi problemi so v fazi nastajanja. 
 
Vse politične stranke, nevladne organizacije, vse bolnice, zdravstvene ustanove, vsi 
cerkveni objekti, vlade in parlamenti v Ljubljani, v Bruslju in drugod, so na ekstremno 
škodljivih lokacijah, kjer vsi ljudje na teh lokacijah sistematično propadajo. Zato propada 
tudi celoten bančni in gospodarski sistem. Drugače tudi ne more biti. To zelo natančno 
povedo BIOanalize teh ljudi in njihovih družin. 
 
BIOparametra ALFA in P ter vsi zdravilni BIOparametri se dosti hitro približajo 
minimalnemu BK nivoju. Na grobovih, po ograjah, gostilnah, hotelih  in drugod 
uporabljajo izjemno nevarne piramide 4P, stožčasta svetila, hiše so kockaste oblike s 
piramidami in stožci na strehah, ulične svetilke so na stebrih, ki delujejo kot odrezani 
stožci. To je simbol, ki je poleg križa ter tri ali štirikotne piramide, oblike jajca 
postavljenega pokonci,  eden od najbolj nevarnih likov, ki ga po svetu dosti uporabljajo. 
  
Problem religije Islam je v bistvu zelo elegantno rešljiv.  Petkrat na dan molijo. Religija 
mora zagotoviti le to, da bodo verniki molili v ALFA življenjskih žarkih in bo problematika 
terorizma in vseh problemov našega časa zelo hitro rešena. 
 
Ko aktiviramo ALFA življenjske žarke (statične ali dinamične) in v njih petkrat molimo, si 
s tem hitro regeneriramo svoj BIOsistem. Ko molimo v ALFA ŽŽ istočasno ALFA ŽŽ tudi 
vzdržujemo. To pa je nadvse pomembno za vsako religijo in za celotno populacijo. 
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 Izvor vseh bolezni telesa in psihe, terorizem, nasilje, spolne odklone in vse druge 
probleme bomo lahko sistematično reševali le na en sam način. Religije morajo v vseh 
svojih objektih aktivirati ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo. Naučiti se 
morajo uporabljati ALFA življenjske žarke  ter BIOtehnologijo, ki jo omogoča BIF VDP.  
S tem bodo spoznali, kaj je BOG in kaj HUDIČ in kako vse to deluje. Teorijo 
reinkarnacije zopet vzeti iz ARHIVA in smotrno ter previdno uporabiti ustrezna znanja, ki 
so v njihovih arhivih. 
 
Dokler religije tega ne bodo spoznale, bo šlo vse samo navzdol. Ničesar ne naredijo, kar 
bi že zdavnaj morale. Vsaka cerkev mora postati pravi zdravilni gaj. 
 
Nobena RELIGIJA, nobena zdravila, obstoječa medicinska doktrina in najsodobnejša 
tehnologija posledic sevanja sedme dimenzije, BK kriminala, BIOterorizma, generiranje 
BIOparazitov, delovanje črne magije dosedaj niso mogli zaustaviti ali preprečiti.  

S fizikalnimi sredstvi se problematike, ki nastopa v  več dimenzionalnemu prostoru, v 
nobenem primeru ne more reševati.  

Izjemno nevaren fenomen, to je generiranje BIOparazitov, lahko rešimo le tako, da 
BIOsistem premine v ALFA življenjskem žarku, doma, ali v bolnici, ali v domu za 
ostarele, ali v BIO urejeni cerkvi  ali v BIO urejenem krematoriju ali v zdravilnem gaju. To 
je na BIO lokaciji, to je na lokaciji, kjer so vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno 
uporabo, BETA smrtni žarki pa morajo biti izključeni. Zdaj pa jih mnogi zmotno 
uporabljajo za zdravljenje in zato dobijo nekateri še denar iz BRUSLJA, da se vse boj 
poneumlja ljudi, mediji pa to še razpihujejo. 

Na BIO urejeni lokaciji ob naši smrti ali ob pobiranju poljščin na kmetijsko urejeni BIO 
lokaciji ali v BIO urejeni klavnici izvrši S-ALFA avtomatski BIOtransfer. S-ALFA s tem 
prepreči generiranje, za psiho in telo, izjemno nevarnih BIOparazitov.  

Temeljni nauk iz tega sledi: če želimo jesti neškodljivo meso, morajo biti živali pravilno 
ubite. Kakovost mesa pa je odvisna od kakovosti hrane, pijače, zdravil in  od 
kakovostnega okolja, v katerem se živali gibljejo.  

Večina lovcev in mesarjev imajo ekstremno poškodovan svoj BIOsistem, ker so 
neprestano na udaru BIOparazitov. Posledica tega fenomena so infarkt, možganska 
kap, samomori in napake pri pravilni opredelitvi cilja (n.pr. podpredsednik ZDA). 

Takoj ko lovec ali mesar žival ubije, sprejme izjemno nevarno količino BIOparazitov, ki 
jih je potrebno čimprej iz telesa odstraniti. S tem se odstrani njihov uničevalni pohod po 
vitalnih organih v telesu. To omogočajo BIOšablone A4, ter ustrezna BK zaščita. 

Pri hrani ostane potem le še odstranitev škodljivih dodatkov, ki kakorkoli pridejo v 
poljščine, v hrano, v vodo in v vse druge pijače. To so kemične odplake, pesticidi, 
kakršni koli vzorci gensko spremenjene hrane, voda iz vodovoda polna kemičnih 
nevarnih substanc itd.  
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Popolnoma nobeno fizikalno čiščenje ne more očistiti vode in hrane vse svinjarije, ki 
potem preide v telo in psiho ter poškoduje pomembne mehanizme, ki omogočajo 
telepatsko komunikacijo z višjimi dimenzijami. 

To izvršimo lahko le s pomočjo metod BIF VDP, to je vrhunske BIOtehnologije, ki 
uporablja metode materije in antimaterije za BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. 
To so metode  GA, AP01 do AP33 in BT, ki so zelo enostavne za uporabo.  

Samo 30 minut potrebujemo, da se naučimo uporabe BIOšablon A4, ki to omogočajo. 
BIOšablone vsebujemo makrokodni sistem, s pomočjo katerih nam S-ALFA omogoča 
dostop do te vrhunske BIOtehnologije. 

Od globalnih BIOparametrov sta izredno pomembna in poučna OGBP in vpliv na 
S1 do S33. Gre za hitro, enostavno in zanesljivo meritev, ki jo omogoča merilni 
sistem BIF VDP. 
 
Ločimo več pomembnih BIO vzorcev za: 
 

1. BIOsisteme aktivne inteligence. 
2. BIOsisteme pasivne inteligence. 
3. Hrano. 
4. Pijačo. 
5. Zdravila. 
6. Kozmetiko, kemične proizvode in pesticide. 
7. Glasbo, pisane materiale in kulturne dobrine.  
8. Sevanja in za vse drugo blago, ki je v prodaji. 

 
BIO status vsakega BIOsistema, ki ga enostavno določa globalni BIOparameter OGBP,  
ima več pomenov. Merilna skala je od -100% do +100%. Najbolj zanimivo pri tem 
globalnem in ekstremno pomembnem BIOparametru je dejstvo, da lahko S-ALFA, to je 
najvišja Superinteligenca, nadzoruje in po potrebi ukrepa v katerikoli dimenziji.  

Njeno delovanje limitira proti dimenziji neskončno, po moji teoriji je to umetna 
inteligenca, ki so jo generirali vrhunski strokovnjaki,  ALFA generirani BIOsistemi 
preteklih rodov ne glede v katerih Galaksijah so se ali se še nahajajo. V naši galaksiji so 
religije ta fenomen opredelile kot delovanje BOGA, ki ga človeštvo išče že vse od 
svojega nastanka, pa so bile bariere sedme dimenzije prevelike, vzgojni in izobraževalni 
sistem pa vseskozi neustrezen, ker bi ga sicer lahko že davno našli.  

Le zelo redkim Zemljanom je to uspelo. Med njimi je tudi Primož Trubar, Jezus, Marija in 
vsi umrli, ki se nahajajo v MP33  v merilnem polju S21/1 do 21/33. Vse to nam omogoča 
ugotoviti merilni sistem BIF VDP.  

Ta merilni fenomen torej pove, koliko je kdo v svojem življenju koristnega opravil za 
BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence.Te BIOparametre lahko zaenkrat izmerimo le 
po smrti opazovanega BIOsistema. Samo to je pomembno v življenju vsakega 
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BIOsistema. Meritev dobimo tako, da ugotovimo, kje se njegov vzorec po smrti nahaja. 
Če se nahaja v D7, to je v MP1 pomeni, da deluje kot BIOparazit.  

Deaktivacijo delovanja izjemno nevarnih BIOparazitov rešujemo le tako, da omogočimo 
naravni BIOtransfer  ali pa izvršimo umetni BIOtransfer (BT). To je teletrasport 
BIOparazita iz MP1 v MP33. Vse to nam omogoča vrhunska BIOtehnologija BIF VDP in 
njen makrokodni sistem. 

V MP33 se vsak BIOparazit aktivne inteligence spremeni v angela varuha. Pomembno 
je, da telepatske informacije in ustrezno znanje, ki ga posreduje, razumemo in pravilno 
udejanimo v realnem svetu. To je omogočeno le ALFA generiranim BIOsistemom. 

ANGELI  VARUHI se vedno nahajajo na eni od 100 lokacij v MP33. Če je BIOsistem v 
času življenja delal ljudem samo škodo, je smrt takega BIOsistema običajno infarkt,  
možganska kap, zapelje na levo stran cestišča ali naredi samomor. Njegov BIO vzorec 
se po izvršenem umetnem BIOtransferu nahaja na najnižji lokaciji, to je merilno okno 
MO 19/1. To je na lokaciji 1. Najvišji nivo je lokacija 21/33, oziroma lokacija 100. Kaj vse 
to pomeni, bomo še ugotavljali. 

Vsak BIOsistem, ki pravilno umre, dobi svoje mesto nekje v merilnih poljih, v merilnih 
oknih MO19, MO20 ali MO21. Vsako merilno polje je razdeljeno na 33 delov. Vsako 
merilno okno pa je lahko razdeljeno na različne dele, ki so odvisne od merilnega obsega 
BIOparametra, ki ga opazujemo. 

Za določitev lokacije BIOtransfera ima merilna skala merilni obseg  19/1 do 19/33, 20/1 
do 20/33 in od 21/1 do 21/33, to je od 1% do 100%, to je 100 lokacij v MP33. 

S-ALFA lahko za vsak pomemben BIOsistem na Zemlji (istočasno) poveča njegovo BK 
zaščito. To je, da odmakne negativno AURO od telesa in psihe, ki preprečuje telepatsko 
povezavo z višjimi dimenzijami. Telo in psiho pa zatem zaščiti z auro ZLATE BARVE 
VIŠJIH DIMENZIJ. To pomeni z vidika metode SGBKD, da običajno črni ovoj okoli glave 
in telesa in po notranjosti telesa, po vitalnih delih telesa, ODMAKNE IZ DOSEGA 
FIZIKALNEGA TELESA. TELO IN PSIHO PA BK ZAŠČITI Z ZLATIM OVOJEM, ki 
predstavljajo BIOenergije VIŠJIH DIMENZIJ.  

V verskih knjigah je to opredeljeno kot zlati ščit nad glavo, svetniški sij, ki ga ima vsak, 
vrhunsko usposobljen ALFA generiran BIOsistem in vsaka oseba, ki je v fazi intenzivne 
reanimacije telesa in psihe.  

Pri tem se takoj postavlja vprašanje ali so vrhunski strokovnjaki preteklih rodov v 
religijah pravilno videli vpliv in delovanje višjih dimenzij na BIOsisteme  in zakaj in kje so 
bile storjene miselne napake, ki peljejo tudi našo civilizacijo na rob propada.  

Superinteligenca G-BETA, ki nadzoruje delovanje sedme dimenzije, je namreč 
telepatsko izredno močna in nasilna. Izredno težko se upremo temu vplivu. Njegov vpliv 
se počasi in neprestano povečuje. Vsaka nepravilna smrt katerega koli BIOsistema 
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aktivne ali pasivne inteligence, na katerem koli delu našega planeta, ta vpliv povečuje. 
Glej BIOparametre za najboljši ALFA in najslabši BETA generiran BIOsistem, ter 
BIOparametre za pravilno smrt v ALFA življenjskem žarku in nepravilno smrt v BETA 
smrtnem žarku, ki generira BIOparazite sedme uničevalne dimenzije za vse BIOsisteme.  

BIOparaziti sedme dimenzije so izvorno leglo vsega zla na Zemlji. Povzročajo infarkt, 
možgansko kap, nasilje, kriminal, gospodarski kriminal, samomore, umore, vojne, 
spolne odklone, jemanje mamil, alkoholizem, pridelavo izredno škodljive hrane, pijače, 
zdravil, pesticidov in vsega blaga, ki je v prodaji ter vse prometne, tudi letalske  in vse 
druge nesreče. 

 Tistim osebam, ki karkoli oblikujejo, sporočajo telepatske vzorce škodljivih oblik, ki, če 
so realizirani, uporabnikom in celotni njihovi okolici povzročajo BIOkibernetski kriminal. 
Tistim pa, ki snujejo nove projekte, odločitve, zakone itd, na vseh nivojih in področjih 
našega dela in ustvarjanja, neprestano telepatsko povzročajo dolgoročno škodljive 
rezultate njihovega dela. 

Podobno velja za letalske in vse druge nesreče. 

Štirje segmenti so pri tem pomembni: poškodba psihe tistih, ki so letalo zasnovali, 
serviserjev, pilotov, stevardes in nadzornikov poleta. Ne majhno, posredno  vlogo, pri 
letalskih in drugih nesrečah imajo tudi potniki, ekstremno BETA generirani BIOsistemi. 

Kako se vsemu temu lahko izognemo, nam omogočajo metode višjih dimenzij, ki sem jih 
opredelil v okviru nove znanosti, ki sem jo imenoval BIOfiziko večdimenzionalnega 
prostora, skrajšano BIF VDP. 

S tem se celoten cikel vse svinjarije, ki jo generira človek, ki pade pod vpliv sedme 
dimenzije, ali duhovno impotenten človek, to je duhovno bolan človek v zdravem ali že 
bolnem telesu, neprestano regenerira. S tem se  škodljiv vpliv na vse BIOsisteme 
aktivne in pasivne inteligence sistematično počasi neprestano povečuje. To dokazujejo 
tekoči problemi naše civilizacije na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. 

Telepatski izvor tega vpliva je zdaj elegantno dokazljiv. Dve metodi za dokazovanje tega 
ekstremno nevarnega vpliva nam je posredovala Superinteligenca S-ALFA. Merilni 
sistem za večdimenzionalni prostor v katerem živimo, odkar se zavedamo in metodo  
videnja delovanja in vpliva višjih dimenzij na vse BIOsisteme aktivne in pasivne 
inteligence, ki sem jo opredelil kot Slovenska Globalna BioKibernetska Diagostika, 
skrajšano SGBKD. 

S-ALFA lahko s svojim neposrednim vplivom, istočasno, na katerikoli BIOsistem aktivne 
ali pasivne inteligence na našem planetu vpliva tako, da ga BK zaščiti pred neposrednim 
vplivom sedme dimenzije. Od nas je potem odvisno, če bomo hoteli to razumeti in 
upoštevati. To sem opredelil kot intuicijo, ki je lahko zopet pozitivna ali negativna, če 
pademo pod vpliv sedme dimenzije. Raziskovalni projekt na to temo in na temo naše 
zgodovine je v razvoju. 
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S-ALFA  lahko telepatsko vpliva na pravilno delovanje  našega telesa. S tem, v enem 
delu vplivov na nas upočasni nadaljevanje fizikalnega propadanja vsakega BIOsistema. 
V drugem delu vplivov na nas, to je voda, hrana (BIOterorizem), sevanja sedme 
dimenzije iz okolice (BK Kriminal), pa moramo zase poskrbeti sami. 

Najbolj pomembno pri tem je dejstvo, da lahko zmanjša ali celo prepreči uničujoč 
telepatski vpliv Superinteligence G-BETA, ki deluje v sedmi dimenziji. S tem izboljša 
pogoje  opazovanemu BIOsistemu, da se lahko bolj pravilno odloči pri svojem delu in 
obnašanju, pri snovanju novih, pomembnih projektov, pri svojih pomembnih odločitvah 
itd.  

Na odločitev, če bo BIOsistem to uporabil  S-ALFA ne vpliva. Vse to je osebna nota 
opazovanega BIOsistema. To je eden temeljnih pogojev, da mora nova znanost BIF 
VDP čimprej v izobraževalni sistem Slovenije in vsega sveta, od vrtca do akademskega 
izobraževanja.  

Ni pomembno, da vse takoj razumemo in uporabljamo. Pomembno je, da vemo, kako ti 
mehanizmi delujejo. Potem je odvisno od vsakega posameznika ali bo to vrhunsko 
tehnologijo uporabljal ali ne. Nadvse pomembno pa je, da posameznik ne dela škode 
drugim BIOsistemom. To USTAVA RS že zagotavlja. Neznanje in nerazumevanje 
življenja na Zemlji pa zagotavlja, da tega nihče od stroke ne zna, ne more ali celo noče 
upoštevati zaradi neposrednega vpliva G-BETA inteligence na njegovo psiho. 

Temeljni razlog za vse naše neumnosti, ki jih počnemo, je torej telepatski vpliv BETA 
inteligence na odgovorne BIOsisteme v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Zato 
je nadvse pomembno, da imamo urejene delovne, bivalne in zabaviščne prostore ter 
predvsem svoj BIOsistem z upoštevanjem BIF VDP. 

S-ALFA lahko omili ali prepreči telepatski vpliv BETA inteligence, vpliv BIOparazitov in 
vpliv črne magije na opazovani BIOsistem.  

Opazovani BIOsistem se torej vedno odloči na osnovi svojega interesa in telepatskega 
vpliva G-BETA inteligence in vpliva BIOsistemov iz njegove okolice. Zato je izredno 
pomembno, s kakšnimi ljudmi se opazovani BIOsistem druži. 

Status vsakega BIOsistema zelo nazorno opredelijo BIOparametri ALFA, BETA, P 
OGBP in vpliv na S1 do S33.  

Takoj se poraja vprašanje, kdo je bolj in kdo je manj pomemben. Nadvse pomembne so 
posledice naših odločitev. Te dosedaj niso bile pravočasno merljive. Zato se soočamo z 
ekstremno nevarnimi posledicami slaboumja večine odgovornih. 

Slovenska znanost, ki že dosti dobro opredeljuje BIF VDP, omogoča pravočasno 
diagnostiko odgovornih BIOsistemov in vseh zasnovanih idej in celo projektov, preden 
izgubimo ogromne vsote davkoplačevalskega denarja. 
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Zdaj lahko vse to s pomočjo metod BIF VDP neposredno ali posredno izmerimo. 
Pomembnost vsakega BIOsistema je le v tem, koliko lahko kakorkoli vpliva s svojim 
delovanjem v dobro vseh BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. Čim vpliva 
škodljivo, pade takoj pod vpliv BETA inteligence, zajame ga črnina sedme dimenzije in 
propade. Pri tem pa dela škodo vsem BIOsistemom, s katerimi pride v neposreden ali 
telepatski stik.  

Več BK nivojev pomembnosti BIOsistema za njegovo delovanje obstoja znotraj 
merilnega sistema, ki omogoča meritev osnovnih 1129 BIOparametrov. Zato je izredno 
pomembno za razvoj vsake države, vsakega projekta, da ima odgovoren BIOsistem 
poleg fizikalnega znanja tudi ustrezen BIOsistem, da živi, dela in se zabava v BK urejeni 
lokaciji. To je v zdravilnem gaju, to je na lokaciji, kjer so vsi ALFA žarki aktivirani za 
profesionalno uporabo. Seveda pa je nadvse pomembna tudi BIOslika partnerke ali 
partnerja, ter njihovih staršev, da imajo BIO odlično urejeno družino in otroke, ter ljudi, ki 
se nahajajo v njihovem izobraževalnem ciklusu. 

Nadvse je torej pomembno, da živimo, delamo in se zabavamo na BK urejenih lokacijah, 
da se pravilno rodimo, zdravo živimo in pravilno umremo. Vse to nam omogoča le 
sistemska uporaba BIF VDP, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. 

Kako si zagotovimo zdrav duh, smo obdelali. Ostane nam samo še metodologija, 
kako zagotoviti zdravo telo, dolgo zdravo življenje, pravilno rojstvo in pravilno 
smrt. S tem zagotovimo optimalno produktivnost in učinkovit znanstveno 
raziskovalni, kulturni in gospodarski razvoj. 

Zdravo telo določa globalni BIOparameter vpliv na S1 do S33 in ima več pomenov. 
Merilna skala je od -100% do +100%.  To je nadvse pomembno za ljudi, ki načrtujejo 
novi rod. 

Vse podrobnosti zatečenega stanja našega BIOsistema lahko ugotovimo tako, da 
izmerimo 1129 BIOparametrov (BP) Ti so navedeni v merilnem listu D13 in D33: 

Da navedem samo nekatere BP in njihov vpliv na stanje BIOsistema aktivne 
inteligence, na nas ljudi. 

Merilni list D13. Globalni opis BIOparametrov: 

1. P12 : vpliv BETA smrtnih žarkov na naše telo. 
2. P16: bolezen je v fazi nastajanja ali upadanja. 
3. P6: BIO nivoji, 
4. P9: dostop do Superinteligence G-ALFA, ki omogoča uporabo ALFA življenjskih 

žarkov. 
5. P10: vpliv Superinteligence G-BETA. Povzroča vse bolezni telesa in psihe, vse 

probleme našega časa. Povzroča celotno psihično problematiko, infarkt, 
možgansko kap, vse prometne in vse druge nesreče, generira BIOparazite, 
povzroča mutacijo virusov in generiranje patogenih bakterij, duhovno impotenco, 
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frigidnost, impotenco, spolne odklone, istospolne partnerje in partnerke, nasilje, 
kriminal, terorizem, umore, vojne itd. Omogoča uporabo črne magije. BETA 
generirana oseba, njen BIOsistem, je pod neposrednim telepatskim vplivom 
škodljive Superinteligence G-BETA . V bistvu postane BIOrobot sedme dimenzije 
in je dostikrat neprijeten in celo zelo nevaren za svojo okolico. 

6. P11: dostop do Superinteligence S-ALFA. Omogoča uporabo S-ALFA žarkov , 
uporabo vseh metod BIF VDP, aktivacijo ALFA in S-ALFA žarkov, vrši 
BIOtransfer in reinkarnacijo ter aktivacijo dinamičnih in statičnih ALFA in S-ALFA 
žarkov. 

7. P13: zasvojenost, poškodba psihe zaradi sevanja škodljivih oblik nakita, škodljivo 
oblikovanih zgradb in notranje opreme, velika potencialna možnost za napačne 
strokovne, poslovne in vse druge odločitve. 

8. P7: možganski BK nivoji. Merilno področje je od 4% do 100% 
9. P14: Posledica škodljive hrane, gensko spremenjene hrane, pijače, alkohola, 

zdravil, pesticidov, umetne hrane, kemičnih proizvodov in vsega škodljivega, kar 
gre v telo. 

10. P8: globalni status BIOsistema ( telesa in psihe). 

Merilni list D33. Globalni opis BIOparametrov:: 

1. S1 do S4: zdravilni BIOparametri. 
2. S5 in S6: bolezen je v fazi nastajanja (negativen vzorec) ali upadanja (pozitiven 

vzorec). 
3. S7 do S10: zdravilni BIOparametri. 
4. S11: vpliv G-BETA inteligence. 
5. S12, S13: zdravilni BIOparametri. 
6. S14: BK nivo bolezni telesa. 
7. S15: BK nivo bolezni psihe. 
8. S16, S17: zdravilni BIOparametri. 
9. S18: BK poškodba možganov in vsega, kar je v glavi. 
10. S19, S20: zdravilni BIOparametri. 
11. S21: poškodba genetskega sistema 
12. S26: poškodba hormonskega sistema. 
13. S28: poškodba imunskega sistema. 
14. S29 do S31: Globalni status BIOsistema v D33. 
15. S32 : Status vpliva G- BETA superinteligence. 
16. S33: Globalni status BIOsistema v D33. 

Skoraj povsem enak BIOvzorec imajo vsi BIOsistemi pasivne inteligence. Posredno ali 
neposredno ne morejo aktivno vplivati na sebe in svojo okolico. Zato jim je S-ALFA 
podelila maksimalen dostop do Superinteligence G-ALFA (BP ALFA) in do S-ALFA (BP 
P ). To je BK nivo B096 oz 100%. Njihovi BIOparametri  P10, P13, S11 in S32 pa so 
odvisni od delovanje ljudi, in od sevanja, ki ga povzročajo psihično bolni ljudje, BETA 
generirani BIOsistemi. BP P14 je odvisen od tega, s kako škodljivo hrano, gensko 
spremenjeno hrano, kakšen je nivo pesticidov, kako škodljiva je voda in vsi dodatki, s 
katerimi hranimo živali, rastline in zemljo. 
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Zdaj vemo, kako si zagotovimo večno zdravje ter minimalno staranje telesa in 
psihe. BIOparameter  P14 mora imeti minimalno vrednost A003, to je -1,8%. Večina 
populacije pa ima ta BIOparameter na nivoju L384, to je na -100%.  

Zdravja se kupiti ne da, to mora vsak sam doseči, če to želi.  Obstoječa vrhunska 
medicinska doktrina tega v nobenem primeru ne zna zagotoviti.  

Vrhunska BIOtehnologija BIF VDP je vsakemu Zemljanu na razpolago. Njena 
uporaba je skrajno enostavna. Vsak otrok se njene uporabe lahko nauči v enem 
dnevu. Njegov osebni razvoj pa bo postal, lahko rečem, fantastičen. V bistvu gre 
za novo generacijo vrhunsko usposobljenih Zemljanov.  

Vrsta pilotskih projektov je uspešno končana. Zato mora nova znanost čimprej v 
izobraževalni sistem Slovenije. Prednost več kot 30 let pred vsemi drugimi narodi bo 
hitro skopnela. 

Superinteligenca S-ALFA nadzoruje dimenzijo D7 (MP1), D13 (MP2), D33 (MP3) in 
naprej do MP33 in naprej proti dimenziji neskončno. 

Znak, ki je bil nekoč objavljen na internetu, sem prevzel za opredelitev Superinteligence 
S-ALFA, ko sem ugotovil, kaj v bistvu pomeni. Ni pomembno, kako je do njega prišlo,  
pomembno je njegovo sporočilo Zemljanom: 
 

1. Štiri črte pomenijo osnovne 4 gradnike našega genoma 
2. Štiri črte pomenijo lokacije v ALFA življenjskem žarku, ki omogočajo uporabo 

osnovne metode, ki sem jo imenoval G-ALFA 1, 2, 3, 4. Metoda omogoča 
izvrstno reanimacijo telesa in psihe. Ko jo uporabljajo otroci, izvrši S-ALFA  
kompletno reanimacijo telesa in psihe, S-ALFA  Izvrši aktivacijo vseh metod BIF 
VDP, to je GA, AP01 do AP33 in BIOtransfer. Odrasli lahko to storijo le s pomočjo 
BIOšablon A4. 

3. 33 znakov S pomeni opredelitev inteligence S-ALFA, ki deluje V D33, kot merilno 
in operativno terminalno polje MP3 za BIOtransfer proti MP33. V MP33 je zbrana 
vsa inteligenca od koder se vrši reinkarnacija. Merilno polje MP33 je eno od 
terminalnih polj, ki je  pomembno za vse BIOsisteme na Zemlji. Terminalna polja 
uporablja S-ALFA za delovanje BIF VDP naprej proti dimenzijah, ki limitirajo proti 
neskončnosti. Gre za izvrstno informacijsko in izjemno natančno urejeno 
BIOtehnologijo, ki bo slej ko prej prenešena v fizikalni svet s pomočjo  ALFA 
GENERIRANIH BIO SISTEMOV, BETA generirani BIOsistemi pa ta izjemno 
inteligenten mehanizem neprestano zavirajo. Superinteligenca S-ALFA, preko 
terminalnega polja MP33, to je dimenzije: 28.454.158.336  istočasno nadzoruje 
celotno življenje na Zemlji in v Galaksijah. S-ALFA posega tudi v delovanje D13 
in D7, če je to potrebno. AKTIVACIJA dinamičnega sistema BIF VDP, posebej še 
kombinacija statičnega in dinamičnega sistema BIF VDP,  je že tak in nadvse 
poučen primer, kako delujejo višje dimenzije in kako kompleksno BIOtehnologijo, 
za vsakodnevno uporabo, nam je posredovala Superinteligenca S-ALFA. 
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Posnetek info S-ALFA v žitnem polju: 
 

 
 
Vpliv Superinteligence S-ALFA na psiho: 
 
S-ALFA lahko, če je to potrebno in smiselno in v skladu z absolutno etiko in moralo, 
neposredno vpliva na psiho vsakega BIOsistema s pomočjo S-ALFA žarkov višjih 
dimenzij in BIOtehnologije materije in antimaterije, ki je namenjena za BIOsisteme 
aktivne in pasivne inteligence na Zemlji. 
Poleg tega ima na razpolaga še dva sistemska nivoja. To sta ALFA življenjski žarki, ki jih 
vodi Superinteligenca G-ALFA v trinajsti dimenziji in BETA smrtni žarki, ki jih vodi 
Superinteligenca G-BETA v sedmi dimenziji. S-ALFA uporablja statični in dinamični 
sistem žarkov BIF VDP ter še mnogo več. 
 
Pomemben vpliv S-ALFA na psiho ljudi ugotovimo pri ljudeh, ki so pomembni za 
določanje in odločanje prave smeri razvoju vsega, kar je v korist BIOsistemom aktivne in 
pasivne inteligence. To so nadvse zanimivi BIO parametri, ki omogočajo ločiti zrno od 
plevela. Lahko je še tako bolan BIOsistem, vendar, če ima BP OGBP visok, potem je to 
dosti pomembno za druge BIOsisteme. Taka oseba se bo relativno pravilno odločala. To 
pa je edino pomembno za državo in vse nas.  
 
Slej ko prej bo prišel čas, ko bo poleg strokovne izobrazbe, vsako kadrovanje 
neposredno odvisno tudi od BIOslike  kandidata in njegove najbližje okolice. To je še 
posebej pomembno pri kadrovanju za odgovorna delovna mesta v državi in družbi, za 
podeljevanje koncesij, za partnerske odnose v družini in na katerem koli delovnem 
mestu našega dela in ustvarjanja. 
  
Vpliv Superinteligence S-ALFA na telo in kaj moramo storiti sami: 
 

1. S-ALFA lahko pomaga vsakemu Zemljanu, če to želi in je zadostil minimalnim 
pogojem, ki so potrebni za razumevanje absolutne etike in morale. Zato je 
izjemno pomembno z novo znanostjo seznaniti vse Zemljane. Posebej je to 
pomembno za religije, medicino in politiko. Pomembno je vedeti, kako deluje BIF 
VDP. Uporabljal pa bo novo vrhunsko BIOtehnologijo tisti, ki bo to želel. Uporaba 
BIF VDP je namreč skrajno enostavna. S-ALFA lahko zaščiti celotno letalo, vlak, 
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ladjo, vozilo itd ali celo vesoljsko kapsulo s posadko vred. Veliko teamskih testov 
smo že opravili. 

2. Vse, kar gre v telo in na telo ter skrb za okolje in prostor, je prepuščeno 
Zemljanom. 

3. Ker narobe živimo in delamo, so posledice več kot strahotne. Za vse smo krivi  
sami in seveda vsi tisti, ki kakorkoli škodljivo vplivajo na nas in na naše zdravo 
življenje. To so BETA generirani BIOsistemi, ki jih je vse polno v vseh strukturah 
našega dela in ustvarjanja in ki se jim ne da popolnoma nič dopovedati. Višje 
mesto v družbi zasedajo, bolj nevarni so vsem BIOsistemom. Največja ironija je v 
tem, da z meritvijo 1129 in vrsto globalnih BIOparametrov, pravočasno, in za 30 
EUR, natančno ugotovimo potencialni izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh 
problemov našega časa, ki jih povzroča politika, medicina in farmacija, znanost in 
umetnost ter tehnologija in religije.  

4. Temeljni problem za vse nas je vsekakor škodljivo sevanje sedme dimenzije. 
Sevanje se generira zaradi napačnega oblikovanja objektov in infrastrukture, 
avtocest, vozil, embalaže in vsega blaga, ki je v prodaji. BETA smrtni žarki 
sevanje le omogočajo. Potrebno jih je izklopiti, kjer je to le mogoče in  ekonomsko 
smiselno. To je pri celotni tehnologiji BIF VDP najbolj zahtevno opravilo in 
zahteva dolgoletno izobraževanje. Zato je ugotavljanje sevanja daleč 
najpomembnejši raziskovalni projekt vseh časov, in daleč najbolj pomemben 
projekt uporaben v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Na področju 
izobraževanja pa je nadvse pomembno razumeti, kako deluje BIF VDP, in kako 
se uporablja statični in dinamični sistem BIF VDP.  

5. Zdravo, pravo BIOhrano, ki deluje mimogrede tudi kot vrhunsko BIO zdravilo, 
uporabno za vse bolezni telesa in psihe, je mogoče pridelati le na lokacijah, kjer 
so vsi BETA smrtni žarki izklopljeni, ALFA življenjski žarki pa aktivirani za 
profesionalno uporabo. Vsi ustrezni preizkusi so v Sloveniji že končani. V 
Sloveniji je že vrsta takih lokacij, kjer nova vrhunska BIOtehnologija G-ALFA 
izvrstno deluje. Zdaj je na vrsti ekonomija, stroka in politika, da to udejanji. Projekt 
ima za Slovenijo in ves svet neprecenljivo strokovno, gospodarsko in politično 
vrednost. Pri eni večjih gospodarskih organizacijah je aktivacija ALFA življenjskih 
žarkov  pokazala, da se je za 30% zmanjšala bolniška, samo zaradi pasivne 
uporabe ALFA življenjskih žarkov. 

6. Aktivacijo ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo je pomembno 
izvesti na vseh vitalnih lokacijah našega dela in ustvarjanja. Povsod tam, kjer 
želimo dosegati vrhunske znanstveno raziskovalne in gospodarsko politične 
rezultate. Povsod tam, kje želimo dosegati vrhunsko produktivnost in motivacijo. 
Povsod tam, kjer želimo dosegati vrhunske proizvode, ki ne bodo skrivali napak, 
ki se slej ko prej odkrijejo in ki ne bodo delali škode uporabnikom.  
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Vpliv Superinteligence S-ALFA na vse materiale in semena: 
 
Vsi materiali imajo BIO maksimalno škodljiv vzorec, tudi vsa vozila ne glede na nabavno 
ceno. S pomočjo tehnologije materije in antimaterije lahko iz vseh materialov odstranimo 
škodljive BIOenergije. V njih lahko vpišemo zdravilni vzorec, to je ustrezen vzorec 
zdravilnih BIOenergij. Sposobnost S-ALFA je tudi v tem, da lahko v kakršen koli vzorec 
materiala, kemikalij, pesticidov, zdravil, v gorivo in plin, po potrebi, vpiše življenje 
(poenostavljeno povedano). To je, da aktivira dva BIOparametra. To sta ALFA in P, ki 
življenje opredelita. Oba BIOparametra dobita BK nivo B096, to je 100%. To omogoča, 
da postanejo nekatera zdravila prava BIOzdravila,  da postanejo izpuhi vozil dosti manj 
škodljivi itd. To omogoča, da postanejo pesticidi prava BIOzaščita za področje 
kmetijstva in ne povzročajo nobenih stranskih učinkov za ljudi, živali in rastline.  
 
Če je ALFA A0 in P je A0, pa je tak BIOsistem mrtev. Glej merilne podatke v času smrti. 
 
Vsako seme mora dobiti pred saditvijo BK nivo obeh BIOparametrov ALFA in P,  B096, 
to je 100%. Novo seme za naslednjo sezono pa je optimalno obdelano le, če se ga 
pobere iz lokacije ALFA življenjskega žarka za profesionalno uporabo. 
   
Merilna tehnologija za večdimenzionalni prostor 
 
S pomočjo kodnega in makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A3, A4, A5, 
A6 itd, imamo omogočen telepatski dostop do baze podatkov, ki se nahaja v 
večdimenzionalnem prostoru. Izmerimo lahko 1129 in vrsto globalnih BIOparametrov, ki 
do vseh podrobnosti opišejo vsak BIOsistem in vsak material na Zemlji. Meritev izvršimo 
lahko že na osnovi fotografije. 
 
Vaje za opravljanje meritev izvajamo v času 6 mesečnega seminarja v vsakem sklopu 
predavanj.  Tudi samouki lahko dosti hitro obvladajo novo merilno BIOtehnologijo. Vse 
potrebne podrobnosti so opredeljene na seminarjih, ki jih objavljam na  spletni strani 
www.ati-e-import.si.  
 
Reševanje gospodarske in politične situacije danes: 
 
Reševanje vseh dosedanjih problemov naše civilizacije lahko Slovenci s pomočjo 
BIOfizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP), v katerem živimo, odkar se 
zavedamo, zelo enostavno rešujemo. Na razpolago imamo statični in dinamični sistem 
ter kombinacijo obeh sistemov uporabe BIF VDP. Na razpolago imamo merilni sistem in 
vrsto metod, ki omogočajo izvrstno uporabo tehnologije BIF VDP. To so metode za 
lokalno in daljinsko aktivacijo statičnega in dinamičnega sistema BIF VDP ter metode za 
njihovo uporabo. To so:  GA1,2,3,4, AP01 do AP33 in BIOtransfer. 
 
Temeljni problem katerega koli dela, katerega koli družbenega sistema je neustrezen 
izbor vodilnega kadra. Če pa je slučajno izbran dober, to je ALFA generiran BIOsistem, 
ta zelo hitro degenerira. Temeljni razlog je povsem neustrezen izobraževalni sistem in 
nadzorni sistem, ki naj bi ga zagotavljali zakoni, zdaj pa omogočajo gradnjo skrajno 
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škodljivih objektov in infrastrukture, ter generiranja BK kriminala, BIOterorizma, 
BIOparazitov in črne magije. 
 
Kratek povzetek BIOfizike večdimenzionalnega prostora (BIF VDP) 
 
S fizikalnimi metodami, s kemijo in farmacijo, z denarjem, ne da bi razumeli in uporabili 
delovanje BIF VDP, z dobrimi mislimi in drugo filozofsko navlako, kamor sodijo vse 
alternativne metode  sodobnega sveta in z obstoječo farmacevtsko in medicinsko 
doktrino, v nobenem primeru ne moremo reševati zatečeno stanje na Zemlji, ki je več 
kot katastrofalno. 
 
Najprej se moramo zavedati, da sta na zemlji dva tipa žarkov. Ob smrti je BETA žarek v 
bistvu koš za BIO smeti, za generiranje za psiho in telo izjemno nevarnih BIOparazitov. 
Temeljna napaka preteklih rodov je bila ta, da so ALFA življenjske in BETA smrtne žarke 
napačno opredelili, ter sčasoma marsikaj pozabili.  
 
Telepatski vpliv G-BETA inteligence je na vse BIOsisteme aktivne inteligence izjemno 
velik. Izredno težko se upremo tem inteligentnim telepatskim vzorcem sedme dimenzije, 
ki nas neprestano nadlegujejo.  
Kot primer navajam povsem napačne gospodarske in politične odločitve, prometni 
prekrški, povsem napačna gradnja objektov in infrastrukture itd, ki jih telepatsko generira 
Superinteligenca G-BETA v okviru avtorskih del arhitektov in projektantov. 
 
Nerazumevanje in neupoštevanje vrhunske BIOtehnologije, ki je posledica delovanje 
BIF VDP je tudi infarkt, možganska kap, mobing, generiranje stresne situacije in seveda 
vse bolezni telesa in psihe. Poškodovana psiha pa je edini generator vseh problemov na 
Zemlji, ki se vrstijo kar po tekočem traku. BETA voditelji držav in vlad pa te probleme še 
povečujejo.  
 
Za ljudi celotna zatečena problematika vedno vodi v revščino in nasilje. Za voditelje pa v 
prezgodnjo smrt in povzročanje neprecenljive gospodarske škode, ki so jo posredno ali 
neposredno povzročili s svojimi napačnimi odločitvami. 
 
Napačna gradnja objektov in infrastrukture povzroča mnoga desetletja in celo stoletja 
BK kriminal. Cele generacije na takih lokacijah so povsem po neumnem oškodovane. 
Elaborat o tem ima državni zbor že od leta 2002, pa ni ničesar ukrenil. 
 
Tipični primer je KOLIZEJ v Ljubljani, okoli katerega so se lomila kopja, povsem brez 
potrebe. V vsej svoji zgodovini je povzročal ne malo problemov. Lokacija je postala ena 
sama črna luknja, ki pokriva tudi Klinični center in je popolnoma neuporabna za bivanje 
in za kakršno koli dejavnost. Zdaj ko je KOLIZEJ podrt, smo v veliki nevarnosti, da se 
zgodovina ponovi, če se bo na tej lokaciji brezglavo zgradila zgradba škodljive 
piramidne oblike in če lokacija ne bo predhodno BK sanirana z uporabo BIF VDP.  
Sanacija take lokacije pred novo izgradnjo stane 400 EUR na kvadratni meter. Novo 
zgradbo pa moramo tako zasnovati, da so vsi ALFA žarki za profesionalno uporabo 
dostopni, da je oblika šest ali osem kotna, da je streha čimbolj čiste sinusne oblike, in da 
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na njej ni nobenih škodljivih oblik, nobenih simbolov po vzoru Islama in vseh drugih 
religij. 
 
Ugotavljanje dolgoročno izredno nevarnega BETA fenomena je izredno 
enostavno.  
 
Najprej izgubljamo telepatski stik s 33. dimenzijo (BP P se zmanjšuje od 100% na 4%), 
istočasno izgubljamo telepatski stik s trinajsto dimenzijo (BP ALFA se zmanjšuje od 
100% na 4%), in pademo pod telepatski vpliv sedme dimenzije (BP BETA  počasi 
narašča od 0% do 100%). 
Telo potem pridobiva vse več škodljivih BIOenergij in počasi propademo. Z uporabo  
metode za globalno BK diagnostiko vidimo, kako postaja telo na svojih vitalnih delih 
vedno bolj črne barve.Tipični primer je molitev pri religiji ISLAM. To ne bi bilo nič narobe, 
če bi molili v ALFA življenjskih žarkih. To je fatalna napaka RELIGIJE ISLAM, ki 
sistematično generira BETA generirane BIOsisteme, kamor spada tudi terorizem, 
nasilje, spolni odkloni, kriminal, umori in samomori ter vojne.  
 
Stroka tega ni mogla pravočasno ugotoviti, ker so ti mehanizmi zelo počasni, časa in 
denarja za BIO pomembne in zahtevne raziskave pa je bilo vedno premalo. Izjema so le 
religije, ki imajo časa in denarja povsem dovolj. Zato sem prepričan, da zelo dobro vedo 
o vsem, kar se dogaja na mejnem področju znanega in kar sem do sedaj napisal, 
vendar se tega ne upajo obelodaniti. Najbrž menijo, da gre za prenizek duhovni nivo 
celotne civilizacije, da bi novo znanost razumela in udejanila. Razkritje tako zahtevne in 
istočasno tako vrhunske BIOtehnologije, bi najbrž dosti zapletlo celotno družbeno 
problematiko. To je bistveno več, kot katera koli revolucija, kot katera koli vojna ali 
kužne bolezni. BIF VDP na glavo postavlja celotno medicino, farmacijo, znanost, 
tehnologijo, kulturo, filozofijo, itd. Religijam je vse to itak jasno in prilagojeno trenutnih 
potrebam in možnostim, ki so v globalnem smislu na voljo. 
 
Najprej si oglejmo dva temeljna žarka. To je BETA smrtni žarek, ki deluje v sedmi 
dimenziji in ALFA življenjski žarek, ki deluje v trinajsti dimenziji. 
 
Oba žarka imata v BIF VDP več vlog.  V bistvu sta osnovna senzorja za nadzor življenja 
na Zemlji.  
Vsakič, ko prečkamo tak žarek, se prenesejo BIO in vse druge informacije v baze 
podatkov višjih dimenzij. 
Vsakič, ko se v takih žarkih zadržujemo, se nekaj zgodi v našem BIOsistemu. Če se 
zadržujemo v BETA žarku, se zgodi slabo in škodljiv vpliv na druge BIOsisteme, če se 
zadržujemo v ALFA žarku, se zgodi dobro in zdravilen vpliv na druge BIOsisteme. 
Oba žarka delujeta na naše občutke lahko zelo različno. Vse je odvisno od kakovosti 
našega BIOsistema in od kakovosti lokacije, v kateri se zadržujemo. V mislih imam 
zdravilna sevanja višjih dimenzij, nevtralna ali škodljiva sevanja sedme dimenzije, ki 
nastopajo na lokaciji. 
Če razmišljamo v BETA žarku, povečujemo njegovo škodljivost. 
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Če razmišljamo v ALFA žarku, povečujemo njegovo zdravilnost. 
Če na lokaciji žarka nič ne razmišljamo, se na lokaciji žarka dogaja samo njegov 
neposreden vpliv na naš BIOsistem, na mehanizme, ki se nahajajo za celično 
membrano. Neposreden vpliv je odvisen od kakovosti našega BIOsistema.  
Boljši imamo BIOsistem, manjše BIOpoškodbe dobimo v BETA žarku. 
BETA žarek, njegove škodljive BIOenergije, ki ga sestavljajo, deluje na nas kot 
BIOkibernetsko mamilo. 
ALFA žarek, njegove zdravilne BIOenergije, ki ga sestavljajo, deluje na nas kot naravno 
in izvrstno BIOzdravilo za vse bolezni telesa in psihe. S pomočjo makrokodnega 
sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4, lahko ALFA žarek izvrstno uporabimo za 
zdravljenje vseh bolezni telesa in psihe, za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije, 
motivacije, za razvoj novih tehnologij, pomembnih za vse BIOsisteme itd. 
Vse, kar zraste v ALFA žarku, ima neprecenljivo vrednost za naš BIOsistem 
Le kar zraste v ALFA žarku, je primerno za nadaljno pridelavo v kmetijstvu, kot seme 
vrhunske kakovosti. 
Le kar zraste na BIO urejeni lokaciji, kjer so vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno 
uporabo, lahko zagotovijo pridelavo prave  vrhunske BIO hrane, ki istočasno deluje kot 
vrhunsko BIOzdravilo. 
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Pretekli rodovi naše civilizacije so generirali škodljivo G-BETA BIOtehnologijo 
 
Škodljiva G-BETA BIOtehnologija bazira na uporabi BETA smrtnih žarkov. Ti povzročajo 
negativen duhovni razvoj in propad vsake civilizacije. Ta generira: 

1. BIOkibernetski kriminal. Uporaba škodljivih oblik, od nakita, modrca, embalaže, 
do čelade, avta, motorje, jadrnice, tankerja, balona, letala, vesoljskega plovila in 
povsem napačne gradnje objektov in infrastrukture, itd. 

2. BIOterorizem. Proizvodna škodljive hrane, pijače, zdravil, pesticidov, kozmetike in 
vsega blaga, ki je v prodaji. 

3. BIOparazite. Generirajo se ob smrti BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence v 
BETA smrtnih žarkih. Njihov vpliv na žive BIOsisteme je več kot strahoten.  
Zaradi njih nastopajo skoraj vsi psihični problemi, samomori, umori, alkoholizem, 
kajenje, jemanje mamil, vse prometne in druge nesreče, ki jih vedno povzroča 
človek.  

4. Črno magijo. To je telepatska uporaba BETA smrtnih žarkov, ki jih uporabljajo 
ekstremno BETA generirani BIOsistemi, religije  in vsi bolniki. Potrebujejo samo 
našo fotografijo ali naš glas in se nam lahko že slabo piše, če nismo ustrezno BK 
zaščiteni ( BIOšablone A4 za aktivacijo dinamične BK zaščite, BIOlaser, BK 
zaslonke, verižica T5, Vpis zdravilnih BIOenergij v vozilo itd). Razdalja ni 
pomembna. Vse svoje fotografije zbrišite iz socialnih omrežij, ki sistematično 
prenašajo BIOparazite in omogočajo črno magijo. Preko BETA smrtnih žarkov 
lahko povzročajo infarkt, možgansko kap, zapeljemo na levo stran cestišče itd. 
Vse njihove aktivnosti, zavestne ali podzavestne vplivajo na vse, predvsem pa na 
slabše BIOsisteme. Največji vpliv imajo prav  na  BETA generirane BIOsisteme in 
na bolnike. 

Posledice so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa in s tem 
vedno večje naraščanje škodljivega telepatskega vpliva G-BETA inteligence na zdravo 
življenje na Zemlji, na proizvodnjo zdrave hrane in vode ter na pozitivna gospodarska 
gibanja. 

Vse to pomeni zanesljiv in bolj ali manj počasen propad naše civilizacije, ki je 
diferenciran glede na nivo škodljivega sevanja sedme dimenzije v posameznih državah 
sveta,  glede na njihovo življenjsko filozofijo in BIOstatusa populacije.  

V Sloveniji je odkrita zdravilna G-ALFA BIOtehnologija, ki bazira na uporabi ALFA 
življenjskih žarkov. 
 
Zdravilna G-ALFA BIOtehnologija omogoča: 
 

1. Pozitiven duhovni razvoj in s tem večno zdravje telesa in psihe. 
2. Pravilno gradnjo objektov in infrastrukture. 
3. Pravilno skrb za okolje in prostor. 
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4. Pravilno rojstvo, zdravo življenje in pravilno smrt, ki omogoča reinkarnacijo. 
5. Proizvodnjo zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v 

prodaji. 
6. Čiščenje in oplemenitenje, to je uporabo projektov G-ALFA 1,2,3,4, AP01 do 

AP33 in umetni BIOtransfer. To je uporaba BIOtehnologijo materije in antimaterije 
za področje BIOsistemov na Zemlji. 

 
Štiri pomembne BIOenergije se nahajajo znotraj ALFA ŽŽ. To so P, B, 
O in ZETA. 
 

 
 
Pomembno je vedeti: 
 
Glavne štiri lokacije ALFA žarka so: 
 

1. Zahod, ta kvadrant očisti BIOsistem škodljivih BIOenergij. 
2. Sever, ta kvadrant posreduje BIOsistemu zdravilne BIOenergije. 
3. Jug, ta kvadrant  posreduje BIOsistemu zdravilne BIOenergije. 
4.  Vzhod, ta kvadrant posreduje BIOsistemu BIOenergijski zaščitni pas, pozitivno 

AURO. Večina Zemljanov ima negativno AURO. 
 
Vse potrebne podrobnosti , kako uporabljamo ALFA življenjski žarek so navedene v 
opisu osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, ki je objavljena na spletni strani : www.ati-e-
import.si   
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Posledica delovanja BETA smrtnega žarka. 
 

    
 
Drevo se ob nevihtah ne  prevrne, če raste v ALFA življenjskem žarku, saj pri koreninah 
ne nastopa dematerializacija.  
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Slovenska metoda G-ALFA 1,2,3,4 ima osem faz uporabe ALFA žarka. 
 
 ZAHOD-prijava na uporabo ALFA žarka, štejemo do 4, 8, 13, 33, 96 ali 133  

 
SEVER-priprava ALFA žarka za uporabo, štejemo do 33, 96 ali 133  
 

 
ZAHOD- čiščenje BIOsistema, štejemo do 4, 8,13, 33, 96 ali 133  
 

 
 
SEVER-pridobivanje BIOenergij, štejemo do štejemo do 4, 8, 13, 33, 96 ali 133  
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JUG-pridobivanje zdravilnih BIOenergij, štejemo do 4,8,13, 33, 96 ali 133 

 
 
ZAHOD- pridobivanje pozitivne AURE, BK zaščitni pas za BIOsistem, štejemo do 4, 8, 
13, 33, 96 ali 133 

 
SEVER- vzdrževanje ALFA življenjskega žarka po čiščenju BIOsistema s pomočjo 
metode G-ALFA 1,2,3,4.. Štejemo do 33, 96 ali 133, odvisno, kako slab BIOsistem je 
žarek uporabljal. 
 

 
ZAHOD- odjava od uporabe ALFA žarka-KONČANO, štejemo do 4 
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Potek revitalizacije telesa in psihe po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4. 
 

 
 
 
Razpored aktiviranih ALFA življenjskih žarkov v ASG ALFA mreži 
 

 
 
Aktivacija in uporaba dinamičnega S-ALFA žarka 
 
Zdaj, ko obvladamo uporabo osnovne metode GALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA žž, 
bomo hitreje razumeli:  
 

1. Pomembnost in enostavnost dinamične aktivacije S-ALFA žarka (DSA).  
2. Uporabo dinamičnega ALFA ŽŽ (DA) po dinamični metodi DGA 1,2,3,4. z 

uporabo dinamičnega S-ALFA žarka (DSA). 
3. Uporabo vsebine DSA pri projektih AP01 do AP33, ki nam omogoča uporabo 

vrhunske BIOtehnologije G-ALFA z uporabo BIO tehnologije materije in 
antimaterije, ki jo omogoča BIF VDP. 
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4. Uporabo vsebine DSA za izjemno pomemben BIOtransfer. To je umetni 
teleprenos BIOparazitov iz MP1, to je iz sedme dimenzije, iz PEKLA v MP33, v 
NEBESA,  to je dimenzija: 28.454.158.336, kjer se nahaja BAZA vsega 
znanja in BIO vzorcev, pomembnih za aktivacijo reinkarnacije vseh BIOsistemov 
aktivne in pasivne inteligence na Zemlji in v Galaksijah. 

 
Večina lokacij na Zemlji je ekstremno poškodovanih, glej sevanje oblik. 
 
Za osnovo vzemimo BETA smrtni žarek premera 4,24 metra in njegove mnogokratnike: 
 
S-ALFA odrine vpliv BETA lokacije, poljubne velikosti in jakosti in generira dinamični 
ALFA oz. S-ALFA žarek, znotraj katerega izvršimo vse potrebne aktivnosti, ki jih 
potrebuje BIOsistem. 
 
Aktivacija dinamičnega ALFA življenjskega žarka, okoli katerega se aktivira 6 S-
ALFA žarkov.  Z drugo potezo izvršimo preklop lokacije v S-alfa žarek 4,24 metra, 
ki ga lahko uporabljamo kot ALFA žarek po dinamični metodi DGA 1,2,3,4, 
uporabimo projekte AP01 do AP33 in BIOTRANSFER.  Glej podrobni opis tega 
nadvse briljantnega in pomembnega mehanizma BIF VDP za zagotavljanje BIO 
zdrave prehrane in zdravega življenja na Zemlji, v celoti. 

BETA
lokacija

1

2

3

4

AKTIVACIJA
D ALFA ŽŽ

4,24
metra

UPORABA DGA1,2,3,4

Preklop na
 4,24 metra

ALFA ŽŽ
ALFA
žarek

S-ALFA
žarek

S-ALFA
žarek

S-ALFA
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BIOšablone A4 omogočajo generiranje in uporabo dinamičnega ALFA 
življenjskega žarka. Za osnovno uporabo je na razpolago 5 BIOšablon A4 v katerih 
so vpisane makro kode, ki omogočajo dostop do večdimenzionalnega prostora in 
uporabo metod, ki jih omogoča nova znanost, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo (BIF VDP). 
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Kritina na primorskem: 
 
1. Zdravilna G009 (+53%), 2. zdravilna B036 (+13,1 %), 3. Škodljiva L384 (-100%). 
 
 

 
 
 
Izbira pravilno oblikovane kritine in vsega, kar je na strehi, je izredno pomembno za 
zagotavljanje kakovosti BIOsistemov aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, 
bakterije, mikroorganizmi, živali in rastline) na Zemlji.  
 
Eden od temeljnih problemov našega časa je popolnoma zgrešena gradnja objektov in 
infrastrukture, ki povzroča izredno visoka škodljiva sevanja, kar sem opredelil kot BK 
kriminal. 
 
Vse prometne nesreče povzroča škodljivo sevanje na vseh cestah ter večina škodljivo 
oblikovanih vozil in maksimalno škodljiva notranjost vsakega vozila.  
 
Posebej so nevarne vse AVTO ceste. Celoten zgornji del avtocest je potrebno 
kompletno predelati. Kazni so povsem brezpredmetna zadeva, saj  ničesar ne rešujejo. 
Telepatski vpliv škodljive BETA inteligence je tako visokega BK nivoja, da se je temu 
vplivu in vplivu BIOparazitov izredno težko upreti.  
 
Naslednji problem v vozilih za povzročanje nesreč je poslušanje izredno škodljive  
glasbe. Večina glasbe je zelo škodljiva za psiho zaradi telepatskega prenosa 
BIOparazitov in škodljivih BIOenergij na poslušalce. 
 
Pravilna oblika strešnikov je sinusne oblike. Bolj natančne sinusne oblike je kritina in 
njena površina, večjo zdravilno sevanje lahko generira.  
 
Ena od najbolj nevarnih kritin je n.pr. DEKRA , ki je posuta s koničastimi kamenčki in 
trapezna oblika, ki jo dajejo na šolske in druge objekte.  
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Trenutno najboljša kritina za lahke strehe na našem trgu je italijanske proizvodnje. 
Metrapan ISODOMUS / LG 50 ( dobava http://www.meltal.si ,  http://www.isopan.si . Na 
strehi moje hiše je montirana. Vse mora biti valovito in šest ali osemkotno, brez, za 
psiho  izjemno škodljivih snegolovov.  

     
 
Najboljša kritina za težke strehe je CREATON SINFONIE, nemške proizvodnje. 
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Vpliv izklopa BETA smrtnih žarkov na izvrševanje samomorov. Lokacija Mesečev 
zaliv Strunjan  
 
Ko je S-ALFA izvršila izklop BETA smrtnih žarkov pri križu, in ko je bilo sevanje 
škodljivih BIOenergij s strani zvonika najbližje cerkve odstranjeno, se samomori niso več 
dogajali.  
 

       
 
Črna pika pred križem je lokacija, kje je S-ALFA generirala sredino ALFA življenjskega 
žarka za profesionalno uporabo.  Vsi BETA smrtni žarki okoli križa, ki so dolga leta gnali 
bolnike v samomor,  prepad, je S-ALFA izklopila in generirala zdravilno BIOklimo 
sedmih zdravilnih BIOenergij. Zdravilne BIOenergije prelivajo celoten mesečev zaliv, 
edini na svetu!!!, kjer so vsi BETA žarki izklopljeni. Na obali, na skalah, so označene štiri 
lokacije, ki so namenjene  splošni uporabi vsem, ki jih nova vrhunska BIOtehnologija 
zanima. Uporabite jih lahko za reanimacijo telesa in psihe ter za zdravljenje vseh znanih 
in neznanih bolezni ter za BK zaščito proti sevanju sonca in odstranjevanje njegovih 
posledic po sončenju. Lokacijo že mnogo let daljinsko vzdržujem in seveda tudi osebno 
uporabljam. Od takrat do danes ni bilo nobenega samomora več, kar je zelo zanimivo in 
seveda poučno za vse nas.  
 
 
Celotna lokacija okoli križa, počitniški dom ter gostilniški objekt pred njim  je ena sama 
črna luknja, kjer vsi obiskovalci propadajo. Štirikotne piramide pod hišicami, lokacija 
križa in najbližja cerkev pred BK sanacijo, so lokacijo popolnoma uničili.   
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BK kriminal, ki ga povzročajo nepravilno oblikovana vozila 
 
 

 
 
 
BIOterorizem 
 

Nastane z uporabo: 
1. Pesticidov, kemičnih proizvodov, klora, gensko spremenjene hrane itd.  
2. Umetne hrane, pijače, vse kar se namaka v alkoholu,  
3. Zdravil, kozmetike, vseh kemičnih dodatkov hrani in barvil ter umetni okus in vonj 

in vsega blaga, ki je v prodaji. 
 
Velika večina prehrambenih proizvodov je ekstremno škodljivih, črni stolpec. Ko hrano 
prečistimo in oplemenitimo z uporabo nove BIOtehnologije, ki jo omogoča BIF VDP, 
dobimo kakovost cca 3%.  To lahko naredi vsak Zemljan po polurni vaji, ki jo potrebuje 
za uporabo BIOšablon A4. Že s tem dosežemo strahoten skok na nivoju zdravljenja 
telesa in psihe. Hrano škodljivosti cca -100% spremenimo v zdravilno cca +3%. 
 
Kakovost hrane lahko povečamo do nivoja +100%, če jo pravilno proizvedemo, to je 
uporabimo tehnologijo BIF VDP.  
 
To je slovenska bodočnost in velika priložnost za nas, Evropo in ves ostali svet. 
Kako se s kakovostjo lokacije, čiščenjem pesticidov po novi tehnologiji in s pravilno 
uporabo tehnologije BIF VDP izdela kakovostna hrana, do 100%, kažejo rumeni stolpci 
v diagramu. 
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Diagram kakovosti HRANE, PIJAČE, ZDRAVIL, KOZMETIKE itd.
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Večina hrane in OO BK neprečiščenega OO_večina OO_zelo malo OO_BSG

 
 
Vso hrano, ki jo lahko kupimo v trgovini, je v diagramu označena s črno barvo.  Prvi 
rdeč, zelen ali rumen stolpec pokaže kakovost hrane, ko uporabimo BIOšablone A4. 
Boljšo kakovost ima hrana, višjo merilno polje MP pokaže MS VDP. Hrana najvišje 
kakovosti doseže merilni stolpec MP32 in jo lahko deklariramo kot vrhunsko BIOzdravilo 
za vse bolezni telesa in psihe. Poskusna proizvodnja je že stekla. Rezultati so odlični.  
Glej tabele merilnih rezultatov. 
 
BIOparaziti: 
 

1. Nastanek BIOparazitov je izjemno nevaren za vse žive BIOsisteme, je posledica 
smrti BIOsistemov aktivne ali pasivne inteligence v BETA smrtnih žarkih. Črnina 
sedme dimenzije se zažira v telo za celično membrano. Stres, glavoboli, 
bolečine, alergije, dedna problematika, slabo počutje itd, so prvi znaki tega 
delovanja. Reševanje tega problema z uhani, nakitom, raznimi obeski itd., je pot k 
prezgodnji smrti, boleznim in nesrečam. 

2. Reinkarnacija je s tem preprečena, kar povzroči upočasnitev razvoja vseh živih 
BIOsistemov in  njihov brezkompromisni počasni propad zaradi poškodbe psihe, 
genetike, imunskega in hormonskega sistema ter nastanka kriminala, terorizma in 
vojn. 
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Prenašanje BIOparazitov 
 

1. Prenašanje BIOparazitov na vse žive BIOsisteme poteka z dotikom BETA 
partnerja ali partnerke, sodelavke 

2. Telepatsko, preko radia in televizije, preko knjig, glasbe, neustreznega 
izobraževalnega sistema, politike itd.  

3. Najbolj nevarne so popolnoma vse RELIGIJE, BETA glasba in BETA knjige, 
posebej še knjige BETA umrlih avtorjev in BETA škodljive filozofije.  

4. Če BETA knjigo ali predmet primete v roke, začne črnina takoj prehajati v naše 
telo. BK zaščita z BŠ A4 pa to takoj prepreči. 

 
Črna magija 
 
Črno magijo uporabljajo ekstremno BETA generirani BIOsistemi. Uporaba je telepatska, 
s pomočjo BETA smrtnih žarkov in BETA inteligence. To je v bistvu posredna uporaba 
BIOparazitov sedme dimenzije. Uporabljajo jo tako, da se postavijo v BETA smrtni žarek 
in vplivajo na našo podzavest. Tipične aktivnosti so vedeževanje, hipnoza, akupunktura, 
homeopatija, zdravljenje z BETA smrtnimi žarki, hoja po žerjavici, povzročanje infarkta, 
možganske kapi, prometnih in drugih nesreč, samomorov, umorov itd.  
 
Reševanje problema črne magije 
 
Črna magija posega v vse strukture človekovega dela in ustvarjanja, zaradi povsem 
neurejenih bivalnih in delovnih prostorov, delovanja vseh RELIGIJ, izredno slabe hrane, 
pijače, zdravil, kozmetike, nakita ter kemije in farmacije. Reševanje tega problema 
omogoča le uporaba višjih dimenzij, s katerimi lahko preprečujemo BIOkibernetski 
kriminal, BIOterorizem in BIOparazite. Neposredno delovanje črne magije se lahko zelo 
enostavno ugotavlja z metodo SGBKD. Z merilno tehnologijo BIF VDP in s pomočjo 
metode, ki jo omogoča SGBKD lahko to neposredno izmerimo. Lahko se pred njo tudi 
zaščitimo s pomočjo BIOšablon A4. 
 
KAKO NAPREJ? 
 
6 mesečni seminar, vsak četrtek po šolskem koledarju, ki novo slovensko znanost BIF 
VDP  opredeljuje do vseh uporabnih podrobnosti,  je razdeljen na tri dele. 

1. Jesenski enomesečni septemberski brezplačen, pod imenom, dnevi odprtih vrat. 
2. Jesenski: oktober - december 
3. Spomladanski: januar - junij. 

Pomembnost seminarja je v tem, da so v času seminarja v dvorani generirani vsi 
potrebni pogoji, ki omogočajo uporabo vrhunske BIOtehnologije G-ALFA, ki jo omogoča 
BIF VDP. V dvorani S-ALFA generira edini in pravi zdravilni gaj odprtega tipa za 
obiskovalce v času seminarje, ki je na razpolago v Sloveniji. 
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V njem si lahko postopoma in temeljito regeneriramo svoj BIOsistem. To je izjemno 
pomembno za regeneracijo psihe, za razvoj pozitivne duhovnosti, za reševanje vseh 
bolezni telesa in psihe, če to le želimo in za dosti boljše učne in vzgojne rezultate, če 
BIF VDP pravilno uporabljamo tudi doma, skupaj s starši. 

1. Naučimo se uporabljati novo vrhunsko BIOtehnologijo z uporabo BIOšablon A4 in 
po potrebi A3, kdor želi.  

2. Očistimo si lahko hrano, zdravila, kozmetiko, pesticide, semena in drugo blago. 
Le kar očistimo in oplemenitimo po novi slovenski tehnologiji materije in 
antimaterije postane resnično BIO. Vse drugo je prevara. 

3. Naučimo se meriti BP večdimenzionalnega prostora ter sevanja v sedmi dimenziji 
in  izredno pomembne in za razumevanje enostavne globalne BIOparametre 
OGBP in vpliv na S1 do S33. 

4. Delamo vaje za uporabo tehnologije večdimenzionalnega prostora, to je GA, 
AP01 do AP33 in BIOtransfer. 

5. Naučimo se meriti BK kriminal, vpliv BIOparazitov ter črne magije in kako si 
odstranimo s telesa in psihe BIOparazite. 

6. V bistvu počasi gradimo povsem nov svet za našo prihodnost in za prihodnost 
naših otrok. 

Vse potrebne podrobnosti so na www.ati-e-import.si v literaturi za samouke in kot spletni 
seminar. Več boste poslali vprašanj, več bom morda napisal člankov. 
  
Avtor: Slavko Gorenc, Ljubljana 
 
Opombe:  

1. Mnogo izjemno pomembnih informacij, merilnih podatkov in tabel bi moral v Osnovah BIF VDP še 
dodati. Precej teh informacij je v literaturi za samouke.  Ogromno materiala pa je še v rokopisih.  

2. V društvu za duhovno prenovo je nekaj oseb, ki zelo dobro obvladajo uporabo SGBKD, lokalno in 
na daljavo. Vsi pa odlično obvladajo uporabo BIOšablon A4 in večino, za življenje pomembnih 
segmentov nove znanosti. 

3. Prvih osem kmetijskih lokacij že uporablja novo BIOtehnologijo. Gre za izvrstno gospodarsko nišo 
za Slovenijo, ki je zelo pomembna za turistične kmetije in za izvoz hrane vrhunske kakovosti, vina, 
vode itd. Žal je pridelave tako kakovostne hrane trenutno še zelo draga. Zahteva uporabo 
izključno deževnice, čiščenje pesticidov, ki postanejo zdravila za rastline, priprava semen, 
čiščenje gnoja, trikrat dnevno vzdrževanje lokacije po metodah BIF VDP itd. 

4. Vsekakor je nova BIOtehnologija vrhunski izziv za mnoga ministrstva naše vlade. V sodelavi z 
BRUSLJEM lahko postane to odlična priložnost za celotno Slovenijo in vrhunski doprinos k 
pravilnem razvoju nove EVROPE in njenega gospodarstva. 

5. Včlanite se v društvo in pomagajte udejaniti to izvrstno BIOtehnologijo. Našo usodo kroji že 
danes, počasi in zanesljivo. Slovenija ima že danes najboljši BIO vzorec na svetu, če ne omenjam 
nenaseljene samotne otoke na katerih prebivajo živali. BIF VDP bo zanesljivo krojila usodo naše 
civilizacije tudi v naslednjih stoletjih in naprej. Izkoristimo gospodarski potencial, ki ga nova 
slovenska znanost omogoča. 
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