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BIOfizika 7, 13, 33, 53, 106, 212, 424 dimenzionalnega prostora in 
naprej, v katerem živimo. 
 
Povzetek BIO tehnologije G-ALFA    
 

Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala celotno BIOtehnologijo, ki omogoča uporabo 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo in sicer: 

1. Merilno tehnologijo, ki omogoča dostop do baze podatkov večdimenzionalnega prostora. 
BIOšablone A3 in kodni sistem ter tehnologijo telepatsko digitalne pretvorbe, ki omogoča 
ugotavljanje analitične vrednosti za informacije, ki jih S-ALFA zbira o vseh BIOsistemih na 
Zemlji v večdimenzionalnem prostoru. Zbrani podatki so potrebni za pravilno usmerjen razvoj 
življenja na Zemlji. Ta se odvija skozi metode reinkarnacije, materializacije in dematerializacije, 
ki se neprestano odvijajo v večdimenzionalnem prostoru, tako za pasivno, kot za aktivno 
inteligenco.  

2. Tehnologijo ki omogoča lokalno aktivacijo statičnih ALFA življenjskih žarkov za osebno, 
domačo in profesionalno uporabo. 

3. Tehnologijo, ki omogoča daljinsko aktivacijo ALFA življenjskih žarkov za osebno, domačo in 
profesionalno uporabo. 

4. Tehnologijo, ki omogoča aktivacijo dinamičnega ALFA življenjskega žarka za osebno 
uporabo s pomočjo BIOšablon A4 v katerih so vpisane MAKRO KODE, ki to aktivnost 
omogočajo. 

5. Tehnologijo, ki omogoča uporabo statičnih ALFA življenjskih žarkov po osnovni metodi G-
ALFA 1,2,3,4. 

6. Tehnologijo, ki omogoča uporabo statičnih ALFA žarkov za profesionalno uporabo tako, da 
jih preklopimo v S-ALFA regeneracijske žarke v okviru katerih lahko uporabimo vrhunsko 
tehnologijo materije in antimaterije po dinamičnih metodah G-ALFA 1,2,3,4, projektih AP01 do 
AP33 in BIOtransfer do D33. Uporabimo pa jo tako, da se nahajamo v statičnem ALFA žarku za 
profesionalno uporabo, ki mu lahko spreminjamo velikost do 4,24 metra in vsebino poljubne 
znane BIOenergije ali ustreznega mehanizma materije in antimaterije, ki prekrije celotno 
lokacijo v času uporabe. Nam ni potrebno početi nič drugega, kot pravilno uporabiti kodni 
sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A3 in vedeti kaj lahko telepatsko počnemo. Da telepatija 
med BIOsistemom uporabnika in Superinteligenco S-ALFA deluje, omogoči S-ALFA, saj se 
nahajamo znotraj povsem zaščitenega področja premera 4,24 metra. Po domače povedano, 
nahajamo se znotraj zlatega žarka, do katerega nima dostopa noben zunanji BIOsistem pasivne 
ali aktivne inteligence. Dostop je onemogočen tudi Superinteligencah nižjih dimenzij, to je D13 
in D7, razen po nalogu S-ALFA. D7 je izjemno nevarna, saj generira in distribuira BIOparazite 
pasivne in aktivne inteligence, ki so za vse BIOsisteme fizikalno neposredno nevidni in izjemno 
nevarni. S-ALFA omogoča, da BIOparazite in delovanje večdimenzionalnega prostora vidimo, 
ko se usposobimo za uporabo Slovenske Globalne BioKibernetske Diagnostike (SGBKD). To 
pa je tipična potencialna sposobnost vseh deklet in žena, in življenjskega pomena za vse nas, 
ko se pravilno usposobijo za videnje večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Le tako je 
lahko zagotovljen zdrav rod, zdrava slovenska zemlja in zdravje ter blagostanje kateregakoli 
naroda. 

To pa lahko zagotovi le ALFA generiran BIOsistem, to je zdrav duh v zdravem telesu.  

7. Tehnologijo, ki omogoča vzdrževanje aktiviranih ALFA življenjskih žarkov za osebno, domačo 
in profesionalno uporabo. 
8. Tehnologijo za proizvodnjo ustrezne BIOkibernetske zaščite in tehnoloških pripomočkov za 
uporabo večdimenzionalnega prostora.   
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Celotno tehnologijo in informacije sem opredelil kot novo znanost, to je BIOfiziko 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
 
Dostop do teh informacij sem omogočil s pomočjo literature za samouke, ki jo tekoče 
dopolnjujem na spletni strani www.ati-e-import.si ter preko izobraževanja v okviru programa 6 
mesečnih seminarjev v Ljubljani, vsak četrtek, ki potekajo od leta 2000 naprej, ter preko 
enodnevnih in individualnih seminarjev po naročilu.   
 
Temeljne naloge seminarja so: 
 

1. Regeneracija BIOsistemov obiskovalcev seminarja za zdravo življenje, vrhunsko 
psihofizično kondicijo in za vrhunski šport. 

2. Podrobna opredelitev in uporaba merilne tehnologije. 
3. Aktivacija dinamičnega ALFA žarka, uporaba metod G-ALFA 1,2,3,4, (GA) projektov 

AP01 do AP33 (AP) in BIOtransfer (BT). 
4. Uporaba dinamičnega mehanizma na statičnem BKP-zdravilnem gaju za profesionalno 

uporabo, za revitalizacijo genetskega, imunskega in hormonskega sistema. 
5. Pomen določitve ASG-ALFA mreže žarkov za pravilno gradnjo objektov in infrastrukture. 
6. Pomen določitve ASG-ALFA mreže žarkov za uporabo v novem, pravem, BIO 

kmetijstvu. 
7. Pravilna gradnja objektov in infrastrukture.  
8. Vaje in utrjevanje znanja potekajo vsako zadnjo uro seminarja (merilna tehnologija, 

reanimacija in SGBKD, kot opcija). 
 
Slovenski merilni sistem  za večdimenzionalni prostor G-ALFA omogoča: 
 
1. Ugotavljanje celotne problematike življenja na Zemlji. Z njim lahko izmerimo vsebino 
BIOparametrov ter njihov vpliv, ki ga povzroča oblika materiala, predmeta, vozila, zgradbe in 
infrastrukture na BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence. 
 
2. Meritev 1129 osnovnih BIOparametrov ter vrsto globalnih BIOparametrov. Ti nam omogočajo 
ugotoviti stanja BIOsistemov celotne aktivne in pasivne inteligence v času od rojstva do smrti in 
po njej. BIOkibernetska diagnostika nam vsak trenutek pove stanje opazovanega BIOsistema in 
njegovo prognozo. Predstavlja namreč nepogrešljiv kompas našega življenja. 
 
3.  Zelo enostavno ugotavljanja stanja genetskega, hormonskega in imunskega sistema. Trende 
naraščanja in padanja kakovosti BIOsistema ter vpliv na BIOsisteme aktivne in pasivne 
inteligence vseh metod, ki jih uporabljamo in vsega blaga, ki ga proizvajamo. 
 
4. Meritev opravilne sposobnosti. To je izjemno pomemben podatek, da lahko pravočasno 
preprečimo vse probleme našega časa, da se pravilno odločamo, zdravo živimo ter da 
omogočamo hitro in učinkovito osebno duhovno in gospodarsko rast države, Evrope in sveta v 
celoti. 
 
5. Ugotavljanje kakovosti hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, skratka vsega blaga, ki 
ga proizvaja človek. 
 
6. Zelo enostavno ugotavljanje kakovosti okolja in prostora, v katerem živimo. 
 
7. Podrobno opredeljevanje celotne pasivne inteligence, to so virusi, bakterije, mikroorganizmi, 
rastline in živali ter njihov vpliv na aktivno inteligenco - na ljudi, in na naš pravilni nadaljnji 
razvoj. Vsi skupaj smo namreč povezani v enovit neločljiv BIOsistem, ki se regenerira skozi 
reinkarnacijo. Dolgoročno se posledice poškodb pasivne inteligence prenašajo po določenem 
času reinkarnacije na celotno aktivno inteligenco. Razvoj celotne pasivne inteligence se zaključi 
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v merilnem oknu S18, rezultati pa se uporabijo naprej v razvoju aktivne inteligence. Razvoj 
aktivne inteligence se nadaljuje v treh fazah reinkarnacije. To je opredeljeno v merilnih sektorjih 
D33 S19, S20 in S21. 
 
8. Obravnavo oblike materiala in predmetov ter njihovo vsebino in posreden ali neposreden 
vpliv na celotno aktivno in pasivno inteligenco, ki sem ga opredelil kot BIOkibernetski kriminal. 
 
9. Merilni sistem BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora in naprej, obravnava vse, 
kar človek proizvaja in uporablja, vse s čimer se človek ukvarja in snuje, vse, kar vpliva na 
BIOsisteme in na njihovo kakovost, življenjsko dobo in  njihov sistemsko pravilno usmerjen 
nadaljni duhovni in fizikalni razvoj. 
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