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Temeljni problemi naše civilizacije in vse potrebne rešitve na vseh področjih 
našega dela in ustvarjanja. Povzetek BK merilne BIO tehnologije G-ALFA za 
večdimenzionalni prostor 
 
UVOD 
 
Streznitev je pred nami in zajema vsa področja našega dela in ustvarjanja. Imenuje se 
merilni sistem za večdimenzionalni prostor v katerem živimo. Z obstoječo merilno tehnologijo 
in z uporabo standardov za kakovost, lahko samo v zelo majhnem delu ugotavljamo 
posledice škodljivega ali zdravilnega delovanja BIOfizike večdimenzionalnega prostora. To je 
temeljna zabloda pri sprejemanju standardov in zakonov, ki opredeljujejo kaj je za 
BIOsisteme dobro in kaj je slabo, kaj je za BIOsisteme škodljivo in kaj zdravilno. Posledice 
tega neznanja so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, ter 
povsem napačno reševanje celotne zemeljske problematike, na vseh področjih našega dela 
in ustvarjanja. Vse, kar počnemo, pomeni sistematično uničevanje vseh BIOsistemov aktivne 
in pasivne inteligence. Vse skupaj je povsem skregano s pravo filozofijo ekonomije. Povsem 
po nepotrebnem zapravljamo davkoplačevalski denar za zgrešene projekte in neumnosti, ki 
si jih sami povzročamo. Prihaja končno čas, da lahko denar oplemenitimo za naložbe v korist 
zdravja, sreče in blagostanja. Slovenska BIOtehnologija G-ALFA nam to omogoča. Prave 
ljudi, ALFA generirane BIOsisteme, na odgovorna delovna mesta, pa bo hitro stekel projekt 
revitalizacije svetovnega gospodarstva in s tem proizvodnja zdrave, prave BIOhrane in vseh 
proizvodov ter pravilna gradnja objektov in infrastrukture. 
 
Povsem se strinjam z religijami, ki opozarjajo na neustrezen izobraževalni sistem. Premalo 
poznam problematiko, da bi lahko sodil, kaj natančno imajo s tem v mislih. Prepričan pa sem, 
da vedo, kaj je potrebno storiti, vendar ne najdejo pravih poti zaradi zgodovinskih zmot, ki so 
si jih ustvarili pri svojem več tisočletnem razvoju. To je tudi temeljni razlog, zakaj njihove 
raziskave ne dosežejo ustreznih rešitev, ker to preprosto ni mogoče, saj nimajo nobenih 
pogojev, da ugotovijo resnico o BOGU in HUDIČU. Neprestano so in smo ujetniki BETA 
inteligence, to je  sedme dimenzije in njenih mehanizmov. Takoj, ko si bodo vse RELIGIJE 
uredile raziskovalno, bivalno in delovno okolje po slovenski BIOtehnologiji G-ALFA, ko bodo 
v vseh svojih objektih aktivirali ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo, ne bo več 
spolnih odklonov, pedofije, BIOibernetskega kriminala, črne magije in BIOparazitov. Le tako 
bodo našli pot do pravega BOGA, do Superinteligence S-ALFA, ki deluje v višjih dimenzijah, 
do neskončnosti. Ne samo to. S tem bodo zelo ugodno vplivali na celotno Zemeljsko 
populacijo. Takrat bo dejansko nastopila zlata doba za vse zemljane, to je večno zdravje, 
sreča in blagostanje. Šele takrat bodo ogromne vsote denarja, ki je na razpolago in se troši 
povsem v prazno, pravilno investirane.  
 
Brez zdravih religij življenje nima pravega smisla. Zato sem uvedel termin NOVO 
KRŠČANSTVO. Nekdo pač mora skrbeti tudi za ta, v bistvu najbolj pomemben segment 
našega pravilnega razvoja, ki se imenuje reinkarnacija na področju pasivne in aktivne 
inteligence in s tem za zdrav duh v zdravem telesu.  
 
Pravilno se moramo roditi, zdravo živeti, kjer mora biti temeljna skrb posvečena okolju in 
prostoru in s tem zdravi prehrani, in pravilno umreti. Vsaka cerkev mora postati zdravilni gaj, 
kjer morajo biti vsi ALFA žarki aktivirani za profesionalno uporabo. S tem se bo skoraj v celoti 
zmanjšala generacija BIOparazitov, ki so eden od temeljnih vzrokov za vse naše probleme, 
ker ne ločimo zrno od plevela. Ko bomo umirali na lokacijah ALFA življenjskih žarkov, v 
vzdravilni BIOklimi sedmih zdravilnih BIOenergij in, ko bomo mrliča ali žaro pripeljali v cerkev 
ali v krematorij na lokacijo zdravilnega gaja, bo S-ALFA, za vernike je to BOG, izvršil 
avtomatski BIOtransfer, teletransport BIOvzorca z doseženim znanjem, to je 
dematerializacijo duše v merilno polje MP33, kar za vernike predstavlja nebesa. V nebesa se 
izvrši BIOtransfer aktivne inteligence skozi merilno polje MP3, to je D33 v MP33, kjer so 
merilna okna S19, S20 in S21. Vsako merilno okno S ima 33 lokacij, skupno torej 100%. 
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Lokacija BIOvzorca v MP33, v nebesih, je po smrti odvisna le od tega, kaj je opazovani 
BIOsistem koristnega opravil v času svojega življenja v korist BIOsistemov.  
 
Zato je govoriti o nežnosti in o dobrih delih, ki jih je menda nekdo opravil, povsem 
brezpredmetna zadeva, ko pri tem uničujejo vse, kar pride z njimi tako ali drugače v stik, 
škodljive posledice pa lahko nosi celotna družba. Po smrti lahko z merilno tehnologijo zelo 
enostavno ugotovimo njihova „ dobra dela“ (glej poročila). Merilna skala, kdo je v peklu 
(MP1), lokacija S25, to je sedma dimenzija. Nebesa so v MP33, merina skala pa gre od 19/1 
do 19/33, 20/1 do 20/33 in od 21/1 do 21/33, to je od 1% do 100%. Nebesa, če se smem 
tako izraziti, so za viruse, bakterije, mikroorganizme itd, za rastline in živali v MP33 v 
lokacijah 12/33, 13/33, 14/33, 15/33, 16/33, 17/33 in za živali 18/33.  Pekel pa je prav tako 
lokacija MP1 S25, to je koš za smeti, kjer je vse pomešano, kjer se nahaja vsa aktivna in 
pasivna inteligenca, ki je napačno preminula, ki je preminula v BETA smrtnih žarkih. Tu so 
vsi bolniki, samomorilci, morilci, lovci, mesarji, verski voditelji in verniki ter vsi, ki so v času 
svojega življenja škodovali drugim BIOsistemom aktivne ali pasivne inteligence.  
 
Vem samo to, da mora nova znanost, to je BIOfizika večdimenzionalnega prostora in njen 
merilni sistem, takoj v izobraževalni sistem  Slovenije, Evrope in sveta. Začeti je treba z vrtci 
in nadaljevati izobraževanje na vseh raziskovalnih področjih, v vseh strukturah našega dela 
in ustvarjanja. Dlje bomo oklevali, večje probleme si bomo nakopali in na koncu pokopali tudi 
našo civilizacijo. 
 
Zakaj je to tako pomembno? Na trgu proizvodnje hrane, pijač, zdravil, kozmetike ter drugega 
blaga in storitev, vlada popolna zmeda (glej poročila).  
 
Pravo vrhunsko kakovost, lahko ugotovimo samo na en sam način, to je z uporabo merilnega 
sistema za večdimenzionalni prostor. 
 
Prišli smo do zadnje postaje na poti našega sprenevedanja, prevar, zavajanja in neznanja s 
strani politike, znanosti in umetnosti, izobraževanja na vseh področjih našega dela in 
ustvarjanja ter tehnologije, medijev, pravnega, družbenega in vrednostnega sistema ter religij 
za področje BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence.  
 
Z mojim odkritjem se nam odpira povsem nov svet, nova slovenska BIOtehnologija, v 
pravem pomenu besede, ki omogoča zdravje, srečo in blagostanje za vse nas. Ko bodo 
pilotski projekti v Sloveniji fizikalno verificirani, pa bodo te tehnologije deležni tudi drugi 
narodi sveta (glej predlog projekta vladi RS za pridobitev nepovratih srestev). 
 
Merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča meritev 1129 BIOparametrov za vsak BIOsistem 
aktivne in pasivne inteligence na Zemlji in v Galaksijah, za vsak virus, bakterijo, celico, za 
vsak organ, vsak sestavni del našega telesa. 
 
BIOanalizo lahko izvršimo za vsak predmet, napravo ali sistem. Kompleksnost BIOsistema, 
materiala, njene strukture, velikosti, razdalje in hitrosti premikanja so, tako kaže, povsem 
nepomembni parametri za večdimenzionalni prostor.  
 
Vse to in še mnogo več dosežemo skozi BK okna (BK windovsi, ki delujejo brez napak) 
izjemno kompleksnega informacijskega sistema, ki omogoča dostop do baz podatkov v 
merilnih poljih MP1 do MP33 enostavno in natančno.  
 
Merilna področja so razdeljena na merilna okna (MO) in na merilna polja (MP). Nahajajo se v 
dimenzijah D7 (MP1), D13 (MP2), D33 (MP3), 7+13+33=D53 (MP4), 2x53= D106 (MP5) in 
naprej za vse BIOsisteme do MP33 to je D 28.454.158.336, kjer je baza vzorcev 
BIOsistemov za reinkarnacijo pasivne in aktivne inteligence na Zemlji in v Galaksijah. 
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Informacijski sistem deluje tudi v MP34 in naprej proti neskončnosti, ki pa ni predmet mojih 
raziskav, saj gre za rojevanje, med drugim, tudi novih Galaksij, nove tehnologije na področju 
materije in antimaterije in vrhunsko inteligentnih BIOsistemov. 
 
Človeški rod in njegove neverjetne sposobnosti so bile zatrte zaradi neznanja BETA 
generiranih BIOsistemov (bolan duh v zdravem ali že bolnem BIOsistemu). Zato so se 
mnoge generacije Zemljanov razvijale v povsem napačno-negativno smer svojega razvoja. 
Razlogi so povsem jasni, spoznali so sedmo dimenzijo (vse religije in celotna alternativna 
medicina ter joga, meditacija, homeopatija, akupunktura, hipnoza itd.) in postali njeni ujetniki, 
potem pa so se raziskave večdimenzionalnega prostora v pravo smer skoraj ustavile. 
 
Inkvizicija, ki so jo vodili ekstremno BETA generirani BIOsistemi v religijah, je naredila 
razvoju Zemeljske civilizacije nepopisno škodo. Pobila je veliko ALFA generiranih 
BIOsistemov. Ljudi, ki so imeli na nek način dostop do večdimenzionalnega prostora, ki so 
slutili kaj je prav in kaj je narobe, pa tega še niso znali materialno ovrednotiti in dokazati. Tudi 
pretok informacij je bil relativno skromen in počasen. Danes je to vse drugače.  
Sodobna inkvizicija ima danes drugačno obliko in prijeme. Deluje skozi bančni sistem, preko 
multinacionalk farmacevtske, kemične, prehrambene industrije in industrije blaga in storitev 
ter medijev in nekaterih nepridipravov v politiki, lobistov, skratka BETA generiranih 
BIOsistemov.  
Generirali smo tak gospodarski sistem, ki omogoča, da lahko nekateri obubožajo ali uničijo 
katerokoli državo. Propagirajo demokracijo, ki s pravo demokracijo in svobodo duha in telesa 
nima prav nobene zveze. Temeljni cilj jim je (zavestno ali podzavestno), da čim bolj opeharijo 
večino Zemeljske civilizacije, ne zavedajo pa se, da s tem delajo nepopisno škodo sebi, 
svojim družinam, svojemu rodu in vsem nam.  
V njihovih vodstvih so prav tako skriti, kod nekoč, ekstremno BETA generirani BIOsistemi. 
Vse skupaj pa telepatsko vodi škodljiva superinteligenca G-BETA, ki preko sedme dimenzije 
generira BETA smrtne žarke, BK kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo.  
Sodoben informacijski sistem dokazuje, da je vse to, kar se doma in v svetu dogaja, rezultat 
naše lastne neumnosti, posledice pa se več kot strahotne za našo celotno civilizacijo.  
To povsem naravnost kaže gospodarska recesija in gospodarski kriminal, ki ga omogoča 
povsem neustrezen družbeni, pravni in vrednostni sistem s pomočjo povsem neustreznih 
rešitev filozofije, znanosti in umetnosti ter tehnologije in vseh RELIGIJ.  
Zelo naivno je razmišljati in govoriti, da se bo gospodarska kriza kmalu končala. Priti mora 
najprej do temeljitih sprememb v razumevanju nastanka, razvoja in zdravega življenja 
BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence na Zemlji.  
V vseh strukturah našega dela in ustvarjanja mora priti do temeljitih sprememb. Vse kar 
ustvarjamo, mora biti v korist BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. Če tega ne mislimo 
storiti, potem je najbolje, da ničesar ne počnemo. Tako bo narejeno najmanj škode nam in še 
posebej naslednjim rodovom. 
Začeti moramo s popolno preobrazbo življenja na Zemlji. V nasprotnem se bo problematika 
ciklično ponavljala vse do propada tudi naše civilizacije. Vse gre v to smer in BIOanalize, ki 
jih omogoča briljanten merilni sistem za večdimenzionalni prostor, to zanesljivo potrjujejo. 
 
Nekaj primerov: 
  

1. Steklarsko industrijo hočemo uničiti, zdaj ko vemo, da je potrebno vse steklenice 
zdajšnje oblike (večino njih) vzeti iz prometa in uničiti. Enako je s kovinsko embalažo 
za pivo, mleko itd. Kamorkoli jih postavimo, povzročajo sicer fizikalno neviden, s 
pomočjo metode SGBKD pa lepo viden in zelo produktiven, BIOkibernetski kriminal. 
To je poškodba psihe vseh, ki BIOkibernetsko niso zaščiteni. To pa zahteva uporabo 
BK zaslonk in dnevno uporabo metod BIOfizike s pomočjo makro kodnega sistema, ki 
je vpisan v BIOšablonah A4 po metodah DGA, BT, AP in njihovih pravilnih 
kombinacijah. 
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2. Skoraj vsa vozila so truge, v katerih se prevažamo in propadamo, ne glede na njihovo 
ceno. V vozilih nastopa izmenjava BIOenergij med BIOsistemi in vozilom. Vozila 
namreč vsebujejo maksimalne nivoje škodljivih BIOenergij. Ko z nepravilno 
oblikovanimi vozili prečkamo BETA smrtne žarke, ki jih je povsod vse polno, saj 
človeška neumnost ne pozna meja, nastopa še dinamični BIOkibernetski kriminal in s 
tem poškodba psihe voznika in potnikov. Izvrši se prenos škodljivih BIOenergij in 
BIOparazitov v okolico vozila na sosednja vozila in v BIOsisteme pasivne inteligence 
po poljih in travnikih, na viruse, bakterije in mikroorganizme, na živali in rastline. Vse 
to, slej ko prej, pride v prehrambeno verigo. 

3. Če poslušamo glasbo, poročila ali TV, nastopa še teleprenos BIOparazitov, ki se 
nahajajo v sedmi dimenziji (v košu za smeti, kot to imenujem). Če je voznikov 
BIOsistem že zelo slab, to je ekstremno BETA generiran BIOsistem, se lahko 
mimogrede zgodi prometna nesreča, lahko zavijemo celo na nasprotno stran 
cestišča. Potem pa novinarji modrujejo, kako je voznik zapeljal na levo stan cestišča 
zaradi neznanega vzroka. Vzroki pa so že dolgo znani. Vendar nam nojevska politika 
v medijih, medicini, znanosti in tehnologiji ter politiki dela preveč preglavic. Zato se 
ukvarjamo s problemi, ki s kruto realnostjo nimajo nobene prave povezave. Z 
napačno gradnjo avtocest ter objektov in infrastrukture, reševanja gospodarskih 
subjektov, z domačimi ali tujimi svetovalci, BETA generiranimi BIOsistemi, 
sistematično proizvajamo BK kriminal. Naprej v propadanje BIOsistemov aktivne in 
pasivne inteligence pa gre vse kot po maslu, sicer počasi, vendar zanesljivo. Vse to 
je zdaj natančno merljivo in z metodami slovenske BIOfizike hitro in učinkovito rešljivo 
in seveda materialno dokazljivo. Besedo slovensko dostikrat uporabljam zato, da bo 
kristalno jasno, da ne gre zopet za kakšno kopijo neumnosti, ki jo BETA generirani 
BIOsistemi uvažajo iz vzhoda ali zahoda, kot se to dogaja v arhitekturi in vseh drugih 
panogah, v medicini in farmaciji, v znanosti, umetnosti in tehnologiji ter religijah in v 
alternativni medicini. 

 
 
Z odkritjem te izvrstne informacijske tehnologije prehajamo v dobo, ki bo bistveno spremenila 
naše vedenje in vedenje o nas samih in o vsem, kar se dogaja okrog nas, v svetu, v naši 
galaksiji in drugje. 
 
Merilna BIOtehnologija G-ALFA omogoča, da zelo enostavno ugotovimo stanje BIOsistema v 
preteklosti, sedanjosti, pove tudi prognozo za prihodnost. Od vsakega organa, od vsake 
celice, lahko z uporabo kodnega sistema, ki je vpisan v ustreznih BIOšablonah, izmerimo do 
1129 BIOparametrov. Da vse to lahko izmerimo, potrebujemo ustrezen makro kodni sistem, 
ki nam vse to omogoča. Zdaj vemo, kako do njega pridemo, kako ga preizkusimo in kako ga 
izjemno enostavno uporabljamo, otroci in odrasli.  
 
Posebej moram opozoriti, da smo glede na kompleksnost BIOfizike večdimenzionalnega 
prostora še na zelo zgodnjem začetku, pa imamo za mnoge, skoraj že neverjetne rezultate. 
 
Nekaj primerov: 
  

1. Se pikneš, izmeriš sladkor v krvi, uporabimo osnovno metodo G-ALFA 1,2,3,4 ali 
dinamično osnovno metodo G-ALFA (DGA), BT, DGA, AP1 do AP33, DGA, BT, DGA, 
in meritev sladkorja se v trenutku spremeni. 

2. Glavobol, uporabiš BK zaslonke in glavobol v trenutku izgine. 
3. Uporabiš Slovensko olivno olje (Slovenska Istra) nove generacije, imenoval sem ga 

BSG OO (vzorci so na razpolago) in skoraj vsako bolezen, tudi virusno problematiko, 
začnemo dosti hitreje reševati. Odkritje je izjemno pomembno za dekleta in žene, za 
kozmetiko dojk, in drugih pomembnih delov telesa in notranjih organov. Nadomesti 
skoraj vso kozmetiko (glej poročila) in mnoga, izjemno škodljiva zdravila, ki z novo 
tehnologijo niso prečiščena in oplemenitena.  
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4. S termometrov izmeriš temperaturo, uporabiš DGA, BT, DGA, AP, DGA, BT, DGA in 
temperature se spremeni. 

5. Hrano, pijače, zdravila, pesticide, umetna gnojila, vse kemikalije, dodatke hrani itd 
spremenimo v BIO, brez škodljivih posledic za namen uporabe. 

6. Vse bolezni hrbtenice so posledica BETA smrtnih žarkov na katerih leži večina 
Zemeljske populacije, zaradi napačne gradnje objektov in infrastrukture. Rešitev je 
samo v AKTIVACIJI ALFA življenjskih žarkov na lokaciji postelje. Vse drugo je 
prevara, ki se BIOsistemom slej ko prej maščuje. Meblo BIO je prava rešitev in skoraj 
nič drugega, če ne znate uporabljati metod BIOfizike večdimenzionalnega prostora. 
Ortopedija pa zahteva temeljito rekonstrukcijo. Samo BETA smrtni žarki, na katerih 
spi večina Zemeljske populacije, so izvor vseh problemov hrbtenice. S kemijo in 
farmacijo pa se teh problemov ne more reševati brez težkih posledic.  

7. Aktiviraš ALFA žarke za profesionalno uporabo v operacijskih dvoranah, s tem se 
zanesljivost operacij in verjetnost preživetja pri težkih operacijah bistveno poveča. 
Vse napake pri operacijah nastopijo zaradi skrajno škodljive lokacije in BETA 
inteligence, ki telepatsko vpliva na psiho zdravnikov, ki so večinoma BETA generirani 
BIOsistemi, in s tem na zanesljivost operacije. Vse napake in vse neumnosti, ki jih 
počnemo, kjer koli, tudi na cesti, na železnici, v letalu, pri gradnji zelo škodljivih 
objektov, ki v Sloveniji rastejo kot gobe po dežju, so posledica poškodbe psihe. To se 
zelo enostavno in pravočasno ugotovi, ko izvršimo BIOanalizo 1129 BIOparametrov 
za zanemarljivih od nekaj deset, do nekaj sto EUROV, in s tem bi preprečili 
neverjetno škodo, ki nam jih taki ljudje na vodilnih mestih povzročajo.  

8. S prečiščenjem in oplemenitenjem zdravil, cepiv se odstrani vse stranske učinke in 
omogoči bistveno zmanjšanje potrebnih doz za isti učinek. Predlog nove tehnologije 
sem poslal tovarni zdravil KRKA, vladi RS in Lekarni Ljubljana. 

9. Odstranimo ves nakit in druge obeske črne magije, ki smo jih zmotno kupili za 
osebno zaščito, ki nimajo slovenskega BK atesta. Naročimo aktivacijo ALFA 
življenskega žarka na postelji in frigidnost, rak rana Slovenk (članek v Jani), in 
mnogih žena po svetu, bo zelo hitro izginila. Večina zakonov bo s tem rešena, 
zmanjšala se bo uporaba alkohola in mamil. Tudi nasilje, pedofilija, želja po 
istospolnih partnerjih in umska degeneracija otrok in odraslih, ki jo povzroča škodljiva 
G-BETA inteligenca, BETA smrtni žarki, BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem in črna 
magija, ki deluje v sedmi dimenziji, bo dosti hitro v zatonu (glej poročilo). Kakovost 
otrok se bo potem izjemno hitro povečala. 

10. Temeljni problem pri gradnji je oblika gradb ter izjemno nevarna kritina in snegolovi, 
ki jih dajemo na veliko večino stanovanjskih objektov. Zadnje čase menjavamo strehe 
na osnovnih šolah zdravilne oblike s skrajno škodljivimi oblikami TRIMO in iz uvoza 
(glej poročilo o BK kriminalu). Naslednji problem je razporeditev prostorov tako, da je 
večina ALFA življenjskih žarkov v stenah, zaradi tega se dosti hitro preklopijo v BETA 
smrtne žarke. Nato pride še do problema izbira škodljive oblike notranje opreme in 
vrste predmetov škodljive oblike, ki jih stanovalci postavljajo v BETA smrtne žarke. 

11. Zelo se je razpasla uporaba kontejnerjev, ki povzročajo maksimalen možen BK 
kriminal. 

12. V Ljubljani, ki vse bolj propada, rastejo neverjetno škodljive zgradbe. Na Bavarskem 
dvoru so postavljeni izredno nevarne oblike kamnov, povsod rastejo stebrički 
škodljive oblike za zaščito pešcev, nekatere svetilke in drogovi razsvetljave, ki 
proizvajajo maksimalen možen BK kriminal. Le v Puli sem našel stebre uličnih svetilk 
osemkotne zdravilne oblike. Rešitve so torej povsem jasne. Bolj je arhitekt, 
oblikovalec ali tisti, ki o rešitvi odloča psihično bolan, BETA generiran BIOsistem, več 
BK kriminala v škodo BIOsistemov aktivne in pasivne intelligence se gradi in 
proizvaja. 

13. Podobno se dogaja pri vseh žirijah za MISS te ali one skupine ali sveta. Izbiramo BIO 
najslabša, ekstremno BETA generirana dekleta. Pri izbiri glasbe, pokušini vina, 
hrane, itd je povsem podobna situacija. Čim so v žiriji BETA generirani BIOsistemi, če 
oseba sedi v času svoje odločitve, pa naj bo to kjer koli, tudi na sodišču, v BETA 
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smrtnem žarku, potem je rezultat lahko vedno sporen ali celo napačen, če res ni 
natančnih in zanesljivih dokazov, glede na obravnavano situacijo.  

 
Ko boste odpotovali iz Slovenije, boste zelo hitro ugotovili (vsaj nekateri), da ste odpotovali 
na dosti bolj škodljive lokacije, da o hrani in drugih “lepotah“, ki jih reklamirajo, niti ne 
govorim. Razlog je zelo preprost: 
 

1. V Sloveniji so na zunaj urejene vse cerkve in še nekateri drugi objekti. Škodljive 
BIOenergije se generirajo le še znotraj cerkva, napačno oblikovanih zgradb, napačno 
oblikovane notranje opreme, kritine, snegolovov itd. Pod zvoniki cerkva, natančno v 
sredini, so aktivirani ALFA življenjski žarki za profesionalno uporabo. V njihovo 
okolico se razliva sedem zdravilnih BIOenegij maksimalnega BK nivoja L384, to je + 
100%. Tako je bilo nekoč v davnini že urejeno, pa se je vse skupaj začelo kvariti, 
zaradi razlogov, ki sem jih že omenil in so jih zakrivili BETA generirani BIOsistemi, ki 
jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja. Zgodovinsko izročilo je 
ostalo le pri cerkvah, minaretih in objektih, ki imajo šest ali osemkotno obliko (posneti 
robovi ter pravilno oblikovane kupole in šest ali osem kotne piramidne oblike). Te so 
še do nedavno sevale zdravilne BIOenergije sicer že zelo nizkega BK nivoja. Pri 
nekaterih Cerkvah tudi ni bilo več vseh sedmih zdravilnih BIOenergij, dokler lokacije 
nismo ponovno aktivirali in pravilno vzdrževali ( glej poročilo). 

2. Pri večini grobov v Sloveniji, bitkah med vojno in pobitih po vojni, so zagotovljeni 
pogoji za postopen BIOtransfer v MP33, ki se postopoma izvaja avtomatsko s strani 
Superinteligence S-ALFA, v odvisnosti od duhovne usposobljenosti državljanov in 
državljank Slovenije oziroma od potomcev umrlih. To je nadvse pomembno za 
zmanjšanje vpliva izjemno nevarnih BIOparazitov na psiho in postopnega zmanjšanja 
pritiska Superinteligence G-BETA (ki deluje v sedmi dimenziji) na vse nas. 

3. V Sloveniji je urejeno nekaj lokacij za porode (Štajerska, Gorenjska, Primorska, 
Ljubljana), kjer se že rojevajo morebitni bodoči vrhunski strokovnjaki slovenskega 
naroda (glej poročilo), če bodo starši in pedagogi ustrezno duhovno napredovali po 
novi G-ALFA tehnologiji. Upam, da bodo starši kdaj o tem kaj napisali. 

4. Urejeno je nekaj vrhunskih zdravilnih gajev, BIOkibernetskih poligonov (BKP) za 
vsakodnevno uporabo in za nadaljevanje raziskav v Sloveniji. Največji ima aktiviranih 
600 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo, izgradnja pa se nadaljuje v 
okviru raziskave na področju novega kmetijstva za katero je registrirana firma ATI 
E&I, d.o.o., Ljubljana. 

5. Urejena je lokacija ene od velikih firm, kje sicer uporabljajo novo BIOtehnologijo G-
ALFA le pasivno. Natančne analize so pokazale, da se je bolniška znižala za 30 %. 
Žal lokacija ni v celoti urejena, ljudje pa morajo sami spoznati, kako pomembno bi 
bilo, da bi ALFA ŽŽ aktivno uporabili s pomočjo zelo enostavne tehnologije uporabe 
BIOšablon A4, to je makro kodnega sistema za uporabo metod GA, BT in AP. Pol ure 
potrebujejo, da se naučijo uporabo makro kodnega sistema, nič več. Za njih je 
pripravljena verzija BŠ A5, A6 in za vrhunske športnike BŠ A7. Mnogi vrhunski 
športniki imajo še kar dober BIOsistem, ki pa ga z novo in enostavno tehnologijo 
lahko še bistveno povečajo. V glavnem jim nagaja poškodba psihe in zelo slaba 
hrana, pijača, zdravila, fizioterapevti, nekateri trenerji in voditelji, predvsem pa razni 
dodatki k hrani in pijači, ki zahtevajo obvezno uporabo metod AP01 do AP33 in BT. 
Škoda, da so zamudili še eno veliko priložnost, ki jim je bila pravočasno dana za 
nastop na olimpijskih igrah 2010. No en velik preizkus sem pa kljub temu uspešno 
opravil. Morda bo bolje na naslednjih olimpijskih igrah, ko bodo pravočasno spoznali, 
kakšne prednosti jim lahko nudi nova tehnologija pred vplivom BIOkibernetskega 
kriminala, BIOparazitov, BIOterorizma in črne  magije njihovih nasprotnikov in BETA 
generiranimi BIOsistemi v vrstah navijačev in nepridipravom v nekaterih državah. Ti s 
pomočjo črne magije povzročijo psihične motnje tekmovalcem, da izvršijo napačne 
odločitve. Pomembno je vse tekmovalce BK zaščititi pred vplivi sedme dimenzije. 
Znotraj tekmovalnih prog pa preprečiti delovanje BK kriminala, kot se je to dogajalo 
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na OI 2010. S pomočjo uporabe SGBKD se lahko opazuje vse, kar se je dejansko 
dogajalo na OI. Za vse podrobnosti nekaterih problemov, ki so se zgodili, lahko 
ugotovimo dejanske razloge za njihov izvor tako, da na osnovi opazovanja posnetka 
in (ali) zvoka BK zavrtimo čas nazaj, kar je zelo enostavna metoda in teamsko 
uporabimo metodo SGBKD.  

6. Nekaj pogojev za začetek metode BIOtranfer s strani S-ALFA je aktiviranih tudi v 
drugih državah Evrope in po svetu (koncentraciska taborišča, lokacije preteklih vojn, 
cerkve itd), glej poročila. 

 
Uporaba slovenske G-ALFA BIOtehnologije je postala bistveno bolj enostavna, kot je to bilo 
pred desetimi leti na mojem prvem seminarju v Ljubljani.  
 
Uporaba metod za reanimacijo telesa in psihe je zelo pomembna in skrajno učinkovita za 
mladi rod. Otrokom ni potrebno  izgubljati toliko časa kot nam odraslim. Ugotovili smo, da 
otrokom S-ALFA in G-ALFA izredno pomaga. Ko otrok uporabi osnovno metodo na ALFA 
žarku za profesionalno uporabo, S-ALFA aktivira vse metode, ki sem jih omenil, to je GA, 
AP1 do AP33 in BIOtransfer skoraj istočasno. To potrjuje diagnostična metoda SGBKD, ki 
omogoča videnje večdimenzionalnega prostora in vse podrobnosti, ki se dogajajo znotraj 
lokacije ALFA ŽŽ. 
 
Še nekaj je zelo zanimivo in poučno ter kaže neverjetno kompleksnost večdimenzionalnega 
prostora, ki ga vodi Superinteligence S-ALFA.  
Ko aktiviramo dinamični ALFA življenjski žarek, ki nas spremlja na poti, kjerkoli smo, se v 
času aktivacije generira na naši lokaciji zlati žarek.  
S-ALFA spusti na lokacijo osemkotno ploščo, virtualni BIOprocesni računalnik z ogromno 
lučkami. Ko se dotikamo makro kodnega sistema na BŠ A4, se prižge mnogo različnih lučk 
ali celo cel spekter na komandni plošči virtualnega BIO procesnega računalnika. Ta nam 
omogoča, da enostavno uporabljamo tehnologijo materije in antimaterije, ki omogoča 
čiščenje in oplemenitenje vsega, kar se v krogu 4,24 metra, s sredino v naši glavi na lokaciji 
HIPOTALAMUSA, nahaja.  
Ne brijte si glave in ne barvajte si las, ne da bi barvo predhodno prečistili in oplemenitili, lasje 
so naravna BIOzaščita BIOsistema v glavi pred sedmo dimenzijo.  
Podobno deluje kožuh živali. Ko je žival nepravilno ubita, to je v BETA smrtnem žarku, 
postane kožuh in meso skrajno škodljivo.   
Vsaka žival, ko uporabljamo njeno meso, mora biti ubita v ALFA življenjskem žarku, pravilno 
ALFA hranjena, potem je meso neškodljivo. Jemo pa skrajno škodljivo meso in mesne 
izdelke, tudi solato iz Italije. 
 
Če smo ustrezno BK zaščiteni z GG4 in T5, je delovanje BIF toliko boljše. Če se vozimo v 
vozilu, ki je zaščiteno s 6 kos GG4, v njega pa so vpisane zdravilne BIOenergije, se vozimo 
tako, kot bi bili v zlati kletki (podobno kot je to gluha soba v akustiki in Faradayeva kletka v 
Elektotehniki). Na ta način smo dosti bolj varni kot sicer. Glej poročila o zaščiti letala na 
dolgih progah in rekonstrukcijo nekaterih letalskih nesreč ter vpliv hitrih premikov na naš 
BIOsistem v vesolju, če je telo BK nezaščiteno (http://www.ati-e-
import.si/Novice/070510_ASW_astronavtka.htm )    
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Pogoji za profesionalno izvršitev meritev 1129 BIOparametrov in uporabo metode 
SGBKD: 

 
1. Neprestano moramo biti maksimalno BK zaščiteni, to je uporaba vseh treh BK 

zaslonk, BIOlaserja GG4, verižica T5, ter rahlo šest ali osemkotno oblike kape s BK 
zaščitno podlogo. 

2. A3 merilne BIOšablone (5kos) in merilni BIOlaser, A4 osnovne BIOšablone (5kos), s 
katerimi si generiramo BK zaščitni dinamični ALFA žarek in BIOtransfer do MP3. Po 
določenem času, ko se bolj usposobimo za uporabo BIF, lahko začnemo uporabljati 
BŠ A4, ki omogočajo BT do MP6, kasneje pa še BŠ A3, ki omogoča BIOtransfer do 
MP12 in zanesljiv dostop do celotnega merilnega sistema. BIOtransfer naprej do 
MP33 pa bo slej ko prej možen z makro kodnim sistemom in nekega dne tudi 
telepatsko, čeprav je področje telepatije še dosti neraziskano področje. Zelo hitro se 
nam lahko zgodi, da zavijemo v sedmo dimenzijo, ki onemogoči nadaljno uporabo 
višjih dimenzij. To je bil temeljni razlog za vse zgodovinske zmote RELIGIJ in celotne 
altermativne medicine. Makro kodni sistem za dostop do večdimenzionalnega 
prostora je zaradi tega izredno pomemben, če želimo doseči ustrezno zanesljivost 
našega dela in hitro ter učinkovito nadaljevanje raziskav. 

3. Lokacija, kjer prebivamo in delamo, mora biti BK urejena in vzdrževana. Na njih mora 
biti aktiviranih najmanj 33 ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo. To sem 
opredelil kot BIOkibernetski poligon (BKP) oziroma zdravilni gaj (ZG). Večji je BKP, 
boljši so pogoji za profesionalno delo na področju uporabe BIOfizike. 

4. Vso hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko in druge kemikalije, n.pr. pesticide, umetna 
gnojila, umetne napitke (ki nam dajejo izključno ekstremno škodljive BIOenergije in s 
tem poškodbo psihe), moramo pred uporabo prečistiti in oplemenititi po metodah GA, 
AP, BT (glej merilne rezultate)  

5. Skrbeti za osebno in splošno izobraževanje. 
6. Uvajati novo kmetijstvo (glej merilne rezultate). Le tako bomo proizvajali kakovostno 

hrano. Skoraj vsa hrana iz uvoza, za nekatero pravijo nekateri prodajalci, da je 
domača, če ni prečiščena in oplemenitena po metodah DGA, BT, DGA, AP1 do 
AP33, DGA, BT, DGA,  je ekstremno škodljiva (zelenjava iz Italije, sadje iz Španije, 
popolnoma vse kar je uvoženo iz Kitajske, vsa uvožena vina, žgane pijače itd).  

 
Merilna BIOtehnologija G-ALFA spada na področje BIOKIBERNETIKE. Poenostavljeno 
povedano je to moderna znanstvena panoga, ki proučuje in primerja komunikacijske in 
nadzorne mehanizme v živčnih sistemih živih bitij. 
 
To omogoča dosti lažjo opredelitev in razumevanje tehnologije merilnega sistema, njenega 
delovanja, prikaza merilnih rezultatov in njihove interpretacije v povezavi s fizikalnim svetom.
 
To so temeljni pogoji za profesionalno uporabo nove znanosti, to je BIOfiziko (BIF) 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo. 
 
Za osebno uporabo BIF, kjer natančnost merilnih podatkov ni tako pomembna, pa zadoščajo 
dosti bolj enostavni pogoji. Zadoščajo BK zaslonke, ki takoj in vsakemu generirajo pozitivno 
AURO. Odstranimo ves nakit in druge obeske, ki nimajo BK atesta, ki mora postati obvezen 
pred kakršnokoli prodajo blaga in storitev. Uporabimo enega od BK zaščitnih BIOlaserjev 
(BL), to je  MK1, BC2, GG3 ali GG4, gre pa tudi brez BL in ščepec zdrave pameti, ter 5 kos 
BIOšablon A4 za osnovno uporabo. S pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan v 
BIOšablonah A4 (makro kode ni možno kopirati), lahko naredimo vse, kar potrebujemo, da 
se lahko podamo na pot, ki zanesljivo zagotavlja bistveno zmanjšanje zasvojenosti, hitro 
spremembo našega obnašanja, ter dosti hitro povečanje zdravja, sreče in blagostanja, komur 
pač to predstavlja vrednoto. 
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Z uporabo BIF, kar se opredelil kot uporabo slovenske vrhunske BIOtehnologije G-ALFA, se 
lahko bistveno zmanjšajo bolniške, bistveno se poveča pozitivna motivacija, intuicija, delovna 
storilnost, zmanjšajo se nesreče pri delu itd. 
 
Metoda merjenja BIOenergij in BIOparametrov v BIOsistemih aktivne in pasivne 
inteligence ter blaga in storitev, ki jih omogoča večdimenzionalni prostor, v katerem 
živimo 
 
Uvod: 
Opisi BIOšablon, merilnih listov in BIOparametrov so navedeni v literaturi za samouke. 

Osnovne metode merjenja, ki sem jih predaval pred 10. leti na šestmesečnih seminarjih, tu 
ne bom opisoval. To je bila dosti težka metodologija za mnoge, saj je zahtevala veliko 
miselnih naporov in odrekanja, da smo dosegli dober rezultat meritev ter uporabo merilnega 
BIOlaserja za vzdrževanje. Uporaba merilnega BIOlaserja za vzdrževanje je bila istočasno 
vaja za hitrejšo uporabo merilnega sistema.  

Danes, v letu 2010, so pogoji za opravljanje meritev dosti bolj ugodni (glej poročilo). Spoznali 
smo mnogo novih, pomembnih informacij, ki dosti bolj natančno opredelijo posamezen 
BIOsistem od rojstva do smrti in naprej do MP33.  

Merilna orodja in pribor, ki je na razpolago: 
A3: BIOšablone A3, osnovni komplet: 

A3.1 Velikost žarkov 

A3.2 BKP2 BK Temperatura 

A3.3 BKP S1-S33 

A3.4 BKP1-33; BK diagnostika 33. dimenzije; D33 

A3.5 BKP-11; Vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov. 

A3: BIOšablone A3, dostop do MP12 
      A3.6 BŠ: S1-S33; BT: MP1 do MP12 

A4: BIOšablone A4, osnovni komplet: 
A4.1 Velikost žarkov 

A4.2 BŠ-TZ. 

A4.3 BŠ_S1-S33, ( omogoča BT od MP1 do MP3 in telepatsko do MP4). 

A4.4 BŠ_D33_D53. 

A4.5 BŠ_VD13; Vzdrževanje. 

A4: BIOšablone A4, dostop do MP6 
A4.6 BŠ_S1-S33; MP1 do MP8 (omogoča BT od MP1 do MP6 in telepatsko do MP8) 

B1: Merilni BIOlaser  obešen na vrvici okoli vratu ali BIOlaserji GG4, GG3, BC2 ali MK1, 
obešeni na vrvici, dolžine cca 33 cm. 
C1: merilni listi: 
C1.1 Meritev stanja BIOsistema v času smrti. 
C1.2 Osnovna meritev v D13 in D33 za žive BIOsisteme 
C1.3 Poenostavljena meritev za hrano, pijačo, zdravila itd. z uporabo DGA, AP1 do AP9, 
AP10 do AP12, AP13 do AP33 in BIOtransfer. S tem ugotovimo potek sprememb na 
kakovost proizvoda v odvisnosti od globine čiščenja in oplemenitenja po metodah BIF. S tem 
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ugotovimo kakovost proizvodne lokacije za hrano (zemlje), če je hrana umetna ali ima v sebi 
BIOvzorec, njegov nivo in kakovost, kakšen je vpliv pesticidov, genskih sprememb itd. Glej 
opise BIOparametrov in poročila.    

Tri merilne metode imamo na razpolago: 
1. Meritve izvršimo na statičnem ALFA ŽŽ, sedimo pa v enem od šestih S-ALFA žarkov, 

ki se nahajajo okoli ALFA ŽŽ s sredino na razdalji 96 cm (sever, jug).  

2. Meritve izvršimo v statičnem ALFA ŽŽ, v katerem smo aktivirali dinamični ALFA ŽŽ. 

3. Meritve izvršimo v dinamičnem ALFA ŽŽ. 

Delovanje meritev in vplivi na točnost in zanesljivost merjenja: 
1. Merilne podatke nam posreduje S-ALFA preko merilnih oken (MO) iz baz podatkov 

večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Število BK merilnih in operativnih 
oken, preko katerih izvršujemo meritve in oporabljamo metode BIOfizike 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo, ni omejeno. Odvisno je le od naše 
intelektualne sposobnosti in pozitivnega duhovnega razvoja, ki omogoča izdelavo 
BIOšablon v katere S-ALFA vpiše ustrezen makro kodni sistem. Intelektualna 
sposobnost je odvisna od naše usposobljenosti na področju G-ALFA BIOtehnologije. 
Naš BIOsistem lahko postaja vse bolj ALFA generiran BIOsistem. Ko doseže 
BIOsistem maksimalne vrednosti BP vse do MP32, smo dosegli zgornjo mejo našega 
usposabljanja na področju razumevanja in uporabe večdimenzionalnega prostora. 
Zavedati pa se moramo, da mora biti vse kar počnemo, usmerjeno v korist 
BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence. V nasprotnem začne naš 
BIOsistem drseti proti BETA generaciji BIOsistema in propade. Gre za absolutno 
etiko in moralo, ki jo mora zemeljska civilizacija še podrobneje spoznati in pridobiti. 
To pa ni enostaven proces zaradi neustreznega vzgojnega, družbenega in 
vrednostnega sistema, v katerem živimo, in zaradi BETA generiranih BIOsistemov, ki 
imajo vse skupaj samo na jeziku, rezultatov pa od nikoder. 

2. Merilne podatke dobimo na osnovi telepatsko digitalnih pretvorb, ki nam jih omogoča 
kodni sistem, ki je vpisan v BŠ A3, makro kodni sistem, ki je vpisan v BŠ A4 in 
vizualizacija preko našega vidnega polja. Podatke dobimo preko informacijskega 
kanala večdimenzionalnega prostora, ki ga predstavlja zlata nit do našega 
BIOsistema na osnovi telepatskega zahtevka, ki ga sprožimo na osnovi miselne 
transakcije v naši glavi, preko našega vidnega polja in preko kodnega ali 
makrokodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah. 

3. Telepatska transakcija deluje tako, da S-ALFA poveže naš BIOsistem preko tanke 
zlate niti z informacijskim sistemom večdimenzionalnega prostora, preko katere 
deluje celoten dvosmerni informacijski sistem v času opravljanja meritev in uporabe 
metod BIF. Temperatura, čas, hitrost (tudi svetlobna), razdalja in teža so v 
večdimenzionalnem prostoru povsem nepomembni parametri. 

4. Vsi podatki o vseh BIOsistemih aktivne in pasivne inteligence se zbirajo v 
večdimenzionalnem prostoru preko BK senzorjev, ki jih predstavljajo BETA smrtni, 
ALFA življenjski in S-ALFA informacijski žarki. 

5. Napake pri meritvah lahko nastanejo zaradi naše premajhne koncentracije, uhajanja 
misli drugam, ki jih povzroča G-BETA inteligenca, BIOparaziti ter mehanizmi črne 
magije. To so temeljni mehanizmi, ki povzročajo vse naše miselne probleme, 
zgrešene projekte in zgrešene osebne odločitve, napake pri definiranju algoritmov, pri 
programiranju, pri gradnji objektov in infrastrukutre, ki se odkrijejo včasih dosti 
kasneje ter vse druge napake. Posledice so več kot strahotne, padec letala, padci na 
tekmovalnih progah različnih disciplin, prometne in druge nesreče, zavijemo na drugo 
stran cestišča ali na nasprotni vozni pas, nesreče pri delu itd. 
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6. Temeljno naše obnašanje, ko opravljamo meritve, je to, da ne motimo samega sebe 
in s tem mehanizma meritve. To znanje dosežemo, če vadimo meditiranje v ALFA ŽŽ 
tako, da na nič ne mislimo in da se prepustimo mehanizmu večdimenzionalnega 
prostora, da sam uredi, kar je potrebno v danem našem trenutku. S-ALFA namreč 
natančno pozna naše sposobnosti in temu primerno prilagodi ustrezne informacije, da 
jih lahko optimalno uporabimo, ko iz našega BIOsistema odstranimo fantaziranje in 
indokrinacijo. BETA inteligenca nas neprestano, vsiljivo  in zelo inteligentno zavaja, 
S-ALFA inteligenca pa nam samo nevsiljivo svetuje, odločamo pa se lahko sami. V 
bistvu smo neprestano na prepihu med dobrim in slabim.  

7. Pozabimo na vso indoktrinacijo, ki nam jo je vcepil v temeljih zgrešen izobraževalni 
sistem, ki povsem ignorira večdimenzionalni prostor, v katerem živimo odkar se 
zavedamo. Naša kurja pamet nam bo kar naprej poskušala delati motnje. To je 
posledica umske degeneracije in zasvojenosti, ki jo povzroča G-BETA inteligenca 
preko BETA smrtnih žarkov ter mehanizmov, ki jih povzroča človek, to je BETA 
generiran BIOsistem, ki je odgovoren za celoten BK kriminal, BIOterorizem, 
BIOparazite in črno magijo. Vse to pa lahko natančno ugotovimo, ko izmerimo 1129 
BIOparametrov in dosti bolj enostavno in dovolj natančno s pomočjo metode SGBKD. 

8. Da poenostavim, telepatski stik s S-ALFA, generiranje zlate niti, ki predstavlja 
informacijski kanal, se zgodi takoj, ko se s tremi prsti obeh rok (1+2) dotaknemo 
sredine BIOšablone. Globalni kodni sistem v sredini BŠ pove, kaj hočemo narediti, 
oziroma, katero BŠ uporabljamo. Zavedati se moramo, da lahko storimo samo to, kar 
je vpisano v kodnem sistemu na barvnih lokacijah posamezne BŠ. Ker vemo, kaj 
želimo narediti, S-ALFA pa tudi, se začne odvijati posamezen proces ter ustrezne 
programske sekvence, ki jih omogoča virtualni procesni BIOračunalnik, ki ga generira 
S-ALFA na naši lokaciji. Proces se odvija  v odvisnosti od dotikanja kod na BŠ, preko 
našega živčnega sistema in vidnega polja ter s pomočjo našega BIOsistema, ki lahko 
predstavlja, ko je usposobljen, izvrsten večdimenzionalni sistem za telepatsko 
povezavo s S-ALFA. Vse naše celice, virusi, bakterije in drugi sistemski deli, kot so 
imunski, hormonski in genetski sistem, delujejo izkjučno v večdimenzionalnem 
prostoru v dimenziji, ki je odvisna od naše duhovne usposobljenosti. Od tega pa je 
odvisno zdravje, sreča in blagostanje ter ustrezen sistemski razvoj celotne pasivne 
inteligence, ki je pogoj za razvoj nove generacije Zemljanov.  

Metoda merjenja 1129 BIOparametrov (BP) s pomočjo generacije dinamičnega ALFA 
ŽŽ. Uporabo 5 kos BŠ A4 ter BŠ A3; BT MP1- MP12: 

1. Generiramo D ALFA ŽŽ tako, da pogledamo v sredino BŠ, preštejemo do 4, 8, 13, 33, 
96 ali 133, kar je odvisno od BIO stanja našega BIOsistema. Običajno se nahajamo 
na zelo slabih BETA lokacijah, kje so BETA smrtni žarki že zelo velikega premera in 
BK nivoja. To je najcenejša in tehnološko dosti ugodna metoda za osnovno 
reanimacijo telesa in psihe, za uporabo vseh metod BIF, ki omogočajo zagotoviti 
dosti kakovostno hrano, pijačo, zdravila, kozmetiko, čiščenje gradbenega materiala, 
pesticidov, goriva, pralnih praškov in drugih kemikalij, ki je brez uporabe tehnologije 
BIF več kot katastrofalna. Tehnologija dinamične aktivacije ALFA ŽŽ omogoča 
spremembo kakovosti hrane, pijače, zdravil in vsega blaga, iz skrajne škodljivosti, to 
je iz maksimalno BETA nivojev ter MP1 nivoja -L384, v maksimalno ALFA BIO hrano 
najmanj do kakovosti BK nivoja MP4 +L0 za najslabšo hrano, vodo, polno pesticidov 
in drugih kemikalij, zdravil, kozmetike itd, (glej poročila). Ko doseže hrana BK nivo 
MP4 L384, lahko izvršimo meritve v MP5, in tako naprej, do merilnega polja MP32, ki 
ga doseže le najbolj kakovostna BIO hrana, ki je pridelana na lokacijah, kjer so ALFA 
ŽŽ aktivirani za  profesionalno uporabo (glej poročila). 
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Zgodi se sledeče:  
Na lokaciji, kjer koli se nahajamo, tudi na naslabši, ekstremno BETA lokaciji, maksimalnega 
BK nivoja L384, to je –100%; S-ALFA odrine sedmo dimenzijo in generira zlati žarek 
premera 0,84 metra, okrog njega pa 6 S-ALFA žarkov premera 0,84 metra. Ko z makro 
kodnim sistemom razširimo D ALFA ŽŽ na velikost 4,24 metra, se lokacija spremeni v en S-
ALFA zlati žarek, ki omogoča preko makro kodnega sistema uporabo njegove vsebine po 
metodah BIF s sekvenco: DGA; BT; DGA; AP01 do AP33; DGA; BT; DGA. 

Da bi delovanje te sekvence lahko razumeli, se vrnimo na osnove BIF: 
1. Dva osnovna žarka obstajata na Zemlji. To sta ALFA življenjski in BETA smrtni žarek.  

2. ALFA ŽŽ in 6 BETA SŽ okoli ALFA ŽŽ sem imenoval BIOkibernetska (BK) zanka. 

3. Okoli ALFA ŽŽ se nahaja v povprečju 6 BETA SŽ. BK nivoji teh žarkov so odvisni od 
tega, kako škodljive oblike predmetov postavljamo na lokacije žarkov. Torej gre za 
dinamični sistem, ki je neposredno odvisen od duhovnega razvoja civilizacije, ki te 
žarke uporablja (vede ali nevede, to sploh ni pomembno). Inteligenca, ki je ustvarila 
Zemljo in njene BIOsisteme najbrž ve, zakaj je to tako storila. Da bo volk sit in koza 
cela, lahko v bistvu ta mehanizem opredelimo kot naravno selekcijo BIOsistemov 
aktivne in pasivne inteligence. Posledice so povsem jasne in jih lahko opredelimo z 
Gausovo krivuljo distribucije BIOsistemov. Moralo bi biti malo BETA, malo ALFA in 
povprečje v sredini. Dejansko stanje pa je zelo slabo, malo je ALFA in večina BETA 
generiranih BIOsistemov. To pa zelo jasno kaže na degeneracijo BIOsistemov naše 
civilizacije. Tu je vsaka diskusija popolnoma odveč. Preveč je materialnih dokazov, 
da je to tako. Reševanje nastale situacije z obstoječo tehnologijo in religijami, z 
obstoječim družbenim in vrednostnim sistemom ter nojevsko politiko je popolnoma 
zgrešeno. S farmacijo in z medicino, tako kot je, je zatečeno stanje popolnoma 
nemogoče reševati. Zablode religij, znanosti in umetnosti, ter tehnologije in politike so 
brezmejne. To vsi skupaj dnevno dokazujejo, drug drugega obtožujejo in pametujejo 
z vedno bolj neumnimi projekti, namesto da bi združili sile in kapital za reševanje 
bistvene problematike, ki je z uporabo BIF skrajno enostavno rešljiva. To je zdrava 
hrana, voda, prava BIO zdravila ter zdravo bivalno, delovno, zabaviščno in religijsko 
okolje. Glej predlog vladi za verifikacijo pilotskega projekta za nepovratna sredstva. 

Grafični prikaz: 
Senzorja za zbiranje BIOkibernetskih informacij o stanju aktivne in pasivne inteligence, 
vsega, kar se na Zemlji proizvaja, ter njihova večnamenska uporaba. To je ALFA ŽŽ v D13 in 
BETA SŽ v D7, tvorita pa odprto BK zanko. Razdalja med ALFA ŽŽ je 5 metrov sever jug in 
3,5 metra vzhod zahod, eden pa je v sredini. Kocka za igro človek ne jezi se št 5 je razpored  
ALFA ŽŽ na Zemlji. 
   

                               
 

ALFA ŽŽ je uporaben za reanimacijo telesa in psihe, za pozitivni duhovni razvoj, za pravilno 
molitev in meditacijo, za doseganje večnega zdravja, za lokacijo pravilnega rojstva in smrti, 
za avtomatski BIOtransfer v času smrti v nebesa, ki ga opravi S-ALFA, ali za umetni 
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BIOtransfer, ki ga opravi usposobljena oseba (papež, kardinal, župnik, domači zdravnik itd.), 
v času rojstva na taki lokaciji dobi novorojenec odličen BIOsistem, genetski, imunski in 
hormonski sistem vrhunske kakovosti in visoko stopnjo, v času prejšnjih reinkarnacij 
pridobljeno inteligenco za črpanje neomejenega znanja iz baze informacij več 
dimenzionalnega prostora (VDP). Pogoj je samo ta, da bodoča mati, v času pred zanositvijo 
in po njej, poskrbi za pravilen, ALFA usmerjen razvoj svojega BIOsistema in razvoja plodu ter 
njegove bodoče okolice. To je pri istospolnih partnerjih popolna iluzija. Vzgajajo namreč 
ekstremno BETA generirane BIOsisteme. To bo slej ko prej zahtevalo ustrezno pravno in 
medicinsko reševanje, saj predstavlja lahko, nekega dne, dosti nevarno BIO degeneracijo za 
širšo okolico. 

BETA smrtni žarek je, kot kažejo prve BIOanalize, v bistvu koš za smeti, za dematerializacijo 

astopa počasna dematerializacija 

ciji BETA smrtnega žarka na cestišču nastopi dematerializacija. Ko cesto saniramo, 

BIO BIOodpadkov, BETA generiranih BIOsistemov. Morda bi RELIGIJE in alternativna 
medicina lahko kaj več povedale o tem fenomenu. Raziskovale so ga tisočletja. Ta del 
segmenta večdimenzionalnega prostora nisem raziskoval. 

Ko na lokaciji BETA SŽ spimo ali se zadržujemo v njem, n
BIOvzorcev in materiala. BIOsistem na taki lokaciji počasi propada. Postaja vse bolj nasičen 
s škodljivimi BIOenergijami. Dostop do višjih dimenzij do informacijskega sistema, ki mu 
omogoča njegov hiter in pravilen razvoj, vse bolj slabi. Nastopajo poškodbe ob rojstvu 
pridobljenega imunskega, hormonskega in genetskega sistema. Ko se BIOsistem nasiči s 
škodljivimi BIOenergijami, je dostop do ALFA in S-ALFA inteligence na minimalnem možnem 
BK nivoju, dostop do škodljive BETA inteligence pa naraste do maksimalno možnega BK 
nivoja. 

Na loka
se po določenem času poškodba ponovno pojavi. Ko sprožimo postopek, da se aktivira 
najbližji ALFA življenjski žarek, se poškodba na cestišču ne ponovi. Lokacijo zaznavamo, ko 
roko iztegnemo na lokacijo žarka. 

   
 

Drevo se BETA smrtnemu žarku umakne 

                                         
 

Ljubljana  25.02.2010 13               100224_Povzetek merilne tehnologije G-ALFA_del 1.doc 



Seminar 2009/2010, BIOfizika 7, 13, 33 dimenzionalnega prostora in naprej         več na http://www.ati-e-import.si 
Avtor: Slavko Alojz Gorenc, Ljubljana 

BK kriminal na cestišču: 
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Dinamična aktivacija ALFA ŽŽ na BETA lokaciji: 
 

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
žarek

S-ALFA
žarek

S-ALFA
žarek

 
 

Kratek opis dinamične aktivacije na zgornji sliki in njegova uporaba: 
1. S pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan  na BŠ A4, velikost žarkov, S-ALFA 

odrine sedmo dimenzijo iz lokacije ter generira ALFA (modro) in 6 S-ALFA žarkov 
(rumeno) premera 0,84 metra. 

2. Ko preklopimo aktivacijo D ALFA ŽŽ na 4,24 metra, se generira S-ALFA žarek 
premera 4,24 metra (rumena barva). 

3. Barvne lokacije ALFA ŽŽ so na sliki desno. Ko se premikamo po lokaciji ALFA ŽŽ po 
osnovni metodi za uporabo STATIČNEGA ALFA ŽŽ (glej metoda G-ALFA 1,2,3,4,), 
sekvenčno uporabimo vse štiri kvadrante ALFA ŽŽ . Telepatsko uporabimo njegove 
mehanizme tako, da štejemo v mislih, ne z usti, do 4, 8, 13, 33, 96 ali do 133 na 
vsakem kvadrantu (1, 2, 3 in 4). Dolžina štetja je odvisna od naše usposobljenosti in 
kakovosti naše BIOslike, ki jo hočemo popraviti. Za vzdrževanje dobre BIOslike 
zadošča štetje do 4, za reševanje težjih problemov ( virusna problematika, rak, aids 
itd.) pa tudi do 133. Če se naučimo izmeriti temperaturo in zasvojenost, za meritev 
potrebujemo mimogrede nekaj sekund, lahko prihranimo dosti časa. 
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4. S pomočjo makro kodnega sistema, ki je vpisan v BŠ A4, se nam ni potrebno 
premikati znotraj lokacije D ALFA ŽŽ. BŠ_S1-S33 nam omogoča spremembo vsebine 
D ALFA žarka na njegovi celotni lokaciji premera 4,24 metra. Sredina tega 
dinamičnega žarka je na lokaciji BIOlaserja GG4 obešenega okoli vratu. Če BL 
nimamo, pa na lokaciji v sredini glave (Hipotalamus). Žarek nas spremlja kamor koli 
se premikamo (sprehod, potovanje s kolesom, vozilom, letalom itd). Metode DGA, 
AP01 do AP33 in BIOtransfer uporabimo tako, da spreminjamo vsebino BIOenergij in 
ustreznih mehanizmov materije in antimaterije znotraj lokacije S-ALFA žarka, ne da bi 
se premikali, kot je to opisano pri osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. 

5. Na sliki v sredini je prikazana uporaba projekta AP03 DGA 1,2,3,4. To je preklop 
vsebine BIOenergij po dinamični osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. Rezultat je 
popolnoma enak, kot da bi se premikali na statičnem ALFA žarku. 

6. Ko uporabljamo projekte AP01 do AP33, se vsebina lokacije bistveno spreminja od 
projekta do projekta. Vsebine lokacije ni mogoče izmeriti, niti ni definirano, kaj vse se 
takrat znotraj lokacije dogaja. Gre za neverjetne hitrosti in ogromne količine informacij. 
Ko se dotaknemo ene kode na BIOšabloni, se izvrši veliko število ukazov, ki se 
pokažejo kot vklop velikega števila lučk na kontrolni plošči osemkotne oblike 
virtualnega BIO procesnega računalnika (BIO PR), ki ga na lokaciji generira S-ALFA. 
Preko njega lahko uporabljamo izjemno kompleksne metode BIF. Merilni sistem nam 
koristi v vmesnih postankih in na koncu postopka, da lahko ugotavljamo spremembe 
v našem BIOsistemu, v hrani, pijači, zdravilih, kozmetiki, pesticidih, umetnih gnojilih, 
gradbenih materialih itd. Med potjo, ko uporabljamo projekte AP01 do AP33 in 
BIOtransfer, nam zelo pomaga metoda SGBKD. Z njo vidimo vse podrobnosti in 
neznansko kompleksnost in hitrosti sprememb znotraj opazovane lokacije.  

7. Uporaba metod BIF omogoča dejansko čiščenje, reanimacijo in revitalizacijo našega 
genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Vse drugo, kar preko reklam 
dnevno vidimo na TV in poslušamo na radiu, je milo rečeno, mlatenje prazne slame, 
je brez kakršnih koli koristnih učinkov, so pa škodljivi, to lahko z merilno 
BIOtehnologijo G-ALFA in z metodo SGBKD zelo enostavno ugotovimo (glej poročila).  

8. Kompletna sekvenca uporabe dinamičnega S-ALFA žarka je sledeča: DGA, BT, DGA, 
AP01 do AP33 , DGA, BT, DGA. Vse to opravimo z BIOšablono BŠ_S1-S33. 

9. Ostane nam še osnovno vzdrževanje dinamičnega sistema D13, ki ga opravimo s 
pomočjo virtualnih piramid 8P in BŠ VD13; Vzdrževanje (glej opis) 

10. Vzdrževanje D33 opravimo z BŠ_D33_D53 (glej opis). 

11. Za bolj napredne in zahtevne posege pa lahko vzdržujemo dinamični sistem do MP6, 
MP12 ali celo do MP33. Vzdrževanje zelo počasi in pazljivo povečujemo do višjih 
dimenzij. Maksimalni potrebni čas za vzdrževanje celotnega sistema MP v 24 urah je 
3x8 ur  za lokacije RELIGIJ, ki ga bodo morali, slej ko prej, sekvenčno opravljati na 
vsaki lokaciji cerkva. To zahteva zakonsko podlago in ustrezo financiranje civilne 
družbe. Problematika še zdaleč ni naivna, kot to nekateri pojmujejo in si to 
predstavljajo. To je tudi edina metoda za odpravo spolnih odklonov, pedofilije, 
istospolnih partnerjev, ter pravi dostop do BOGA in kot pravijo, življenja po smrti, do 
vrhunske BIOtehnologije, do novih virov energije, do vrhunskega znanja ali kakor pač 
hočemo to imenovati.  

12. Za profesionalno uporabo, pri zdravljenju BIOsistemov in reanimaciji kmetijskih 
zemljišč, vsa so v zelo slabem stanju, aktiviramo dinamični ALFA ŽŽ na statičnem 
poligonu (BKP), ki ima vsaj 33 ALFA žarkov za profesionalno uporabo. S tem se 
celotni BKP spremeni v en sam S-ALFA žarek, znotraj katerega lahko izvršimo vse, 
kar je potrebno storiti v danem okolju, tako lokalno kot daljinsko (glej poročila in 
podrobna navodila za uporabo). 
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13. Natančna uporaba BIOšablon A4 je opisana v literaturi za samouke na www.ati-e-
import.si . Naj vas ne zavede zelo obsežen opis. Uporaba projektov AP01 do AP33 je 
izredno enostavna. Dotikamo se vedno treh makro kod, sredina BŠ, AP, s tretjim 
prstom pa ponavljamo makro kode na lokacijah 0,1,2,3,4,0. To je čiščenje ALFA 
žarka 0, ter uporaba G-ALFA 1,2,3,4. To so kode BIOenergij štirih lokacij v ALFA 
žarku. Kje, v merilnem oknu (MO) BŠ se kod, v tem primeru, dotaknemo, ni 
pomembno. Preklop na posamezen projekt izvršimo zelo enostavno. Začnemo z 
AP03, ki predstavlja osnovno notranjo konstrukcijo ALFA ŽŽ, ga uporabimo 
(0,1,2,3,4,0), se dotaknemo AP01, ga uporabimo (0,1,2,3,4,0). Zadnja 0 je čičenje I 
po uporabi. Se dotaknemo AP03, takoj naprej (4 sekunde) na AP02, uporabimo AP02 
(0,1,2,3,4,0), gremo na AP03, takoj naprej (cca 4 sek.) na AP04, uporabimo AP04 
(0,1,2,3,4,0), preklopimo na AP03, takoj naprej (cca 4 sek.) na AP05, ga uporabimo 
(0,1,2,3,4,0), preklopimo na AP03, takoj naprej (cca 4 sek.) na AP06, ga uporabimo 
(0,1,2,3,4,0)  itd. Ko končamo uporabo AP33, preklopimo na AP03, uporabimo AP03 
(0,1,2,3,4,0). S tem smo zaključili uporabo vseh možnosti, ki jih nudi uporaba 
projektov AP01 do AP33. Ponavljam, prehod na posamezen projekt AP gre vedno 
preko osnovne konstrukcije ALFA ŽŽ, to je projekt AP03.  

14.  Razumeti mehanizme dinamične aktivacije ALFA ŽŽ in njegova uporaba je 
pomembno zato, da lahko pred merjenjem, med merjenjem in po merjenju uredimo 
svoj BIOsistem. Ko se ukvarjamo z večdimenzionalnim prostorom  se dogaja marsikaj, 
kar je treba po končanih meritvah in drugih miselnih transakcijah urediti. Nadvse 
pomemben je BIOtransfer, da iz našega telesa pospravimo vse BIOparazite, ki se 
neprestano generirajo, tudi lokalno, zaradi odmiranja celic. 

Poenostavitve pri porabi časa za opravljanje meritev 1129 BIOparametrov, ko 
ugotavljamo kakovost hrane, pijače, zdravil, pesticidov, kemikalij, barv, lakov, goriva, 
zraka, materiala itd. 
Natančno BIOanalizo 1129 BIOparametrov lahko razdelimo na 5 sekvenc: 

1. Meritev, AP03, meritev. 

2. AP01, AP02, AP04 do AP09, meritev. 

3. AP10, 11 in AP12, meritev. 

4. AP13 do AP33, meritev 

5. BIOtransfer, meritev 

Ko izvršimo BIOtransfer do MP33 dobimo šele končni rezultat o kakovosti.  

Za večino uporabnikov zadošča uporaba dveh sekvenc, brez vmesnih meritev, ki zahtevajo 
kar dosti časa in dobrih pogojev za izvršitev kakovostnih meritev: 

1. Meritev temperature in zasvojenost (MTZ) ter meritev MP1, AP 03, MTZ in MP1. S 
tem ugotovimo BK nivo škodljivosti, kar nam zelo pomaga pri naslednji izbiri boljše 
hrane. Za pridelavo kakovostne, prave BIO hrane, je pomembna uporaba metod BIF. 
Pomembna je lokacija pridelave, kakovost in vzdrževanje Zemlje, uporaba metod za 
čiščenje in oplemenitenje gnoja, pesticidov, uporabo studenčnice, aktivacija ALFA ŽŽ 
za profesionalno uporabo in dnevno vzdrževanje kmetijske površine do MP33 in BT. 
Vpliv vode iz vodovoda za zalivanje na kakovost kmetijskih pridelkov lastne pilotske 
proizvodnje nisem ugotavljal, ker je ne uporabljam. Najbolj pomembna je ugotovitev, 
da uporaba pesticidov, če so bili prečiščeni in oplemeniteni pred uporabo, ne 
povzročajo nobenih škodljivih posledic na kakovosti prave BIO hrane, ki prav tako 
doseže MP32 L384. 

2. AP01, AP02, AP04 do AP33 in BIOtransfer (BT), meritev TZ (mora biti 35 in A024) 

Za meritev MP4 do MP32 uporabimo istočasno BŠ_D33_D53 in BŠ_S1-S33 format A4 ali 
BŠ format A3. Večina hrane, vode in pijač je pred uporabo metod BIF izredno škodljiva. 
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Ko uporabimo metode BIF, se kakovost bistveno spremeni. Iz nekaj % dosežejo BIO in 
možganski vzorci maksimalne možne vrednosti +L384 , to je +100%. Absolutna kakovost 
MP4 do MP32 pa dosežemo na minimalni vrednosti + L0, to je +3,16% od možnih 100%, 
ko doseže hrana zdravilni vzorec MP32 L384. Hrana, ki doseže zdravilni vzorec MP4 L0,  
je bila tretirana s pesticidi, umetnimi gnojili, morda je bilo seme gensko spremenjeno, 
zalivana z vodo iz vodovoda itd. Nobeno gensko spremenjeno seme ne more dati 
vrhunsko kakovost hrane z zdravilnim vzorcem. Če taka hrana ni očiščena in 
oplemenitena po metodah BIF je izredno nevarna za novi rod in predstavlja čisti 
BIOterorizem z zelo nevarnimi posledicami za vse naslednje generacije. To je zdaj 
povsem jasno. Kaj zraste iz gensko spremenjenih semen, ko jih očistimo in oplemenitimo 
z metodami BIF nisem ugotavljal. 

Meritve kakovosti hrane po celotnem postopku 5 sekvenc opravimo na sledeč način: 
1. Meritev stanja BIOsistema v D13 in v D33 (7+33+33 meritev). Meritev pokaže kakšno 

je stanje opazovanega BIOsistema. Če je prešel že v akutno stanje, so vsi 
BIOparametri dosegli minimalno vrednost zdravilnih BIOenergij in maksimalno 
vrednost škodljivih BIOenergij, MP1 pa ima vrednost A0, to je 0%. To sem opredelil 
kot BETA generiran BIOsistem. Njegova škodljivost se lahko še povečuje za 168 
merilnih točk, toliko lahko pokaže BK vrednost na merilni skali za BIOparameter 
sedme dimenzije MP1. To pokaže BIOkibernetska skala od A0 (0%) do -L384 (-99,4 
%). MP1 ima vedno negativno vrednost.  

2. Očistimo BIOsistem (hrana in drugo blago) po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. 

3. Izvršimo meritev, na osnovi katere ugotovimo BK poškodbe opazovanega 
BIOsistema. Škodljivost ugotavljamo na osnovi BIOparametra P2=BK temperatura in 
P3=BK zasvojenost. Osnovna metoda G-ALFA 1,2,3,4, ali DGA 1,2,3,4, odstrani iz 
vzorca popolnoma vse škodljive BIOenergije. P2 doseže BK nivo 35, P3 pa enega od 
nivojev A024  (škodljivost 0%) do – L384  ( škodljivost -99,4%). To je osnovna in 
izjemno enostavna meritev, ki bi jo moral poleg zelo enostavne meritve BK kriminala 
(pomembno za reševanje stanovanjske problematike in delovnih prostorov, glej opis), 
obvladati vsak Zemljan. Večina prevar glede kakovosti hrane in drugega blaga bi bilo 
s tem razkritih. Neverjetne neumnosti glede kakovosti, ki se pojavljajo v medijih, in 
škoda uporabnikom, ki se s tem povzroča, bi bila preprečena. S tem bi prihranili 
ogromna sredstva, ki se povsem po nepotrebnem trošijo za BIOsisteme zaradi 
uporabe izjemno nevarnih zdravil. MP1 BIOparameter pri ljudeh in živalih pri uporabi 
zdravil zelo hitro doseže BK nivo –L384. Izvor bolezni telesa in psihe s kemijo in 
farmacijo ni mogoče reševati. Uničujemo samo možganske BK nivoje, zasvojenost pa 
narašča do kolapsa, ki se običajno konča s prezgodnjo smrtjo. Medtem pa nastopa 
vrsta še drugih problemov. Podobno, kot pri jemanju mamil. Meritev 1129 
BIOparametrov to zanesljivo dokazuje. 

4. Analiziramo merilne podatke, ki smo jih vpisali v merilni list. S tem ugotovimo 
natančno stanje vzorca, ki smo ga izmerili. Za podrobnosti glej opis BIOparametrov. 
Ugotovimo, če je hrana naravna ali umetna, in kakšna je njena kakovost v primerjavi 
s ceno izdelka. V večini primerov bomo šokirani, ko ugotovimo kaj vse kupujemo in 
jemo, posebej še iz uvoza (solata Italija, sadje Španija, energetski napitki, umetni 
dodatki vodi, ki jo s tem povsem pokvarijo itd. vino in žgane pijače iz celega sveta itd) 
glej poročila. Če jemo zdravo hrano, ne potrebujemo nobenih tablet za želodec, niti 
za kaj drugega. 

5. Ko BIOparameter P3 po čiščenju z osnovno metodo G-ALFA ni A024, ampak 
narašča proti –L384 (proti -100%), postane BP P5=24, P14 in P8 pa B096. Ko vsi BP 
v D33 razen S29, S30, S31 in S33 postanejo B096, je to za nas informacija, da je 
potrebno čiščenje in oplemenitenje nadaljevati z uporabo projektov AP01 do AP33 in 
izvršiti BIOtransfer. Ko uporabimo osnovno metodo GA, v D33 ne moremo več 
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izmeriti BIOparametrov. Najprej moramo uporabiti višje metode čiščenja, to je AP01 
do AP09 in meritve ponoviti.  

6. Po uporabi projektov AP01 do AP09 že lahko grobo ocenimo, kakšna je kakovost 
hrane, če je bila le malo BIO. To pokažejo  BP v D13: P15, P1, P16, P6 in P7 ter v 
D33, kjer morajo nastopati samo še zdravilni BP. Pri zdravilih in umetni hrani, tudi za 
živali, moramo obvezno nadaljevati s čiščenjem in oplemenitenjem po vseh projektih 
AP in izvršiti BT do MP33. 

7. Po uporabi projektov AP10 do AP12 se zopet malo poveča kakovost. Če ne drugje, 
se povečajo BK nivoji pri P15 in P1 ter pri P16, P6 in P7. 

8. Po uporabi AP13 do AP33 dosežemo maksimalne BIO in možganske BK nivoje. 
Maksimalne BK nivoje dosežemo tudi pri zdravilih, pijači, alkoholu, mamilih, pri vseh 
materialih. To pa ni dovolj za vrhunsko kakovost, ki jo opredeli MP, ko izvršimo 
BIOtransfer. 

9. V zadnji fazi uporabe metod BIF, je izjemno pomemben BIOtransfer. Po tej fazi 
obdelave šele lahko ugotovimo končno kakovost hrane in vseh drugih proizvodov, ki 
je rezultat uporabe vseh predhodnih metod ali projektov AP. Šele ta faza BIF pokaže 
dejansko vrednost proizvoda, ki je nastajal od semena, do produkta upoštevajoč vse 
dejavnike v času proizvodnje, ki sem jih že omenil. Maksimalne BIO in možganske 
BK nivoje dobimo po uporabi vseh metod AP. To pa če ne pomeni masimalno 
kakovost proizvoda. Uporabiti moramo še najbolj pomembno metodo, to je 
BIOtransfer. S pomočjo nje S-ALFA produktu dodeli eno od 4872 merilnih vrednosti. 
S tem lahko dvigne njegovo absolutno kakovost na 99,979 %, če so bile vse 
predhodne faze razvoja proizvoda uspešno opravljene.  
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Diagram vrhunske kakovosti Olivnega olja BSG in druge hrane, ki jo pridelujemo na pilotskih 
kmetijskih površinah v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta na področju novega 
kmetijstva, ki upošteva metode BIF. Na diagramu je prikazana absolutna vrednost kakovosti, 
ki jo doseže prava BIOhrana pred in po uporabi vseh metod BIF. 

Diagram kakovosti HRANE, PIJAČE, ZDRAVIL, KOZMETIKE itd.
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Na diagramu so prikazane relativne vrednosti v vsakem MP od 0% do 100%, ki jih doseže 
prava BIOhrana pred in po uporabi vseh metod BIF. 

Diagram kakovosti HRANE, PIJAČE, ZDRAVIL, KOZMETIKE itd, po uporabi metod GA, 
AP, BT
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