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BIOKIBERNETSKI KRIMINAL 
 
Izvor BIOkibernetskega kriminala je G-BETA BIOtehnologija. 
 
To je sistemska uporaba BETA smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične 
BIOkibernetske transformacije. Najbolj sistematično in zmotno ter javno, uporablja G-BETA 
BIOtehnologijo religija Islam. 
 
Škodljiva statična BIOkibernetska transformacija nastane tako, da v BETA žarke postavimo 
predmete škodljivih oblik. Velikost in material nista pomembna. 
 
Škodljiva dinamična BIOkibernetska transformacija nastane takrat, ko s škodljivo 
oblikovanimi predmeti prečkamo ALFA ali BETA žarke. 
 
Kakšno jakost imajo ti fenomeni, je odvisno od škodljivosti oblike predmeta in od jakosti 
žarka, ki ga prečkamo. 
 
BIOkibernetski kriminal izmerimo z merilno BIOtehnologijo G-ALFA in je opredeljen s stopnjo 
nasičenosti BIOsistema s škodljivimi BIOenergijami. 
 
Ekstremno orientiran BIOsistem po metodi G-BETA se imenuje BIOrobot sedme dimenzije, 
ki jo nadzoruje Superinteligenca G-BETA. Taka oseba nima lastne volje. Z njo po potrebi 
telepatsko upravlja Superinteligenca G-BETA, ki je izvor bolezni, nesreč, nasilja, 
alkoholizma, spolnih odklonov, jemanja mamil, kriminala, terorizma in vojn. 
 
Če ima oseba visok nivo BIOparametra P5, ki opredeljuje BIOkibernetski kriminal pomeni, da 
je BIOsistem nasičen s škodljivimi BIOenergijami. 
 
BIOkibernetski kriminal lahko postane izvor kriminala, BIOterorizma in terorizma. Kdaj se 
razvije do teh stopenj, je odvisno od velikosti BIOkibernetskih poškodb telesa in psihe, ki jih 
opredeljuje 1129 BIOparametrov, od vzgojnega sistema ter od vrednot, ki so BIOkibernetsko 
opredeljene v posameznem družbenem in vrednostnem sistemu in religijah. 
 
BIOkibernetski kriminal se kaže na različne načine. Ti so samomor, težke motnje psihe in 
napačna vizualizacija okolice (vožnja v nasprotni smeri avtoceste, zavijanje na nasprotni 
vozni pas), alkoholizem, jemanje mamil, nasilje, pedofilija, homoseksualnost, uporaba 
nepreverjenih in neustreznih metod in pripomočkov za alternativno zdravljenje, razvoj in 
uporaba kemije, farmacije in genetike za večjo donosnost poljskih pridelkov in za 
zagotavljanje zdravja BIOsistemom (ljudi, živali, rastlin in zemlje). 
 
Najbolj škodljive alternativne metode uporabljajo BETA smrtne žarke za sistemsko 
zdravljenje, meditacijo in molitev ter predmete, ki povzročajo visoko škodljivo statično in 
dinamično BIOkibernetsko transformacijo. Na ta način povzročajo vse naše probleme telesa 
in psihe. Ko dosežemo poškodbe psihe, se BIOsistem samostojno vzdržuje do svojega 
uničenja.  
 
BIOkibernetsko škodljivo oblikovane predmete, tehnologijo, izdelke in filozofijo snujejo 
BIOroboti 7. dimenzije, s pomočjo katerih sistemsko (podzavestno ali zavestno) razširjajo 
BIOkibernetski kriminal. 
 
Pri vseh izdelkih na trgu vlada popolna zmeda. Nihče, kdor ne pozna merilnega sistema za 
večdimenzionalni prostor ali da nepravilno obvlada SGBKD, ne more zanesljivo trditi, kaj je 
dobro in kaj je slabo. Občutki, še posebej pri nežnem splolu, so zelo varljivi in nevarni. Prava 
opredelitev se vedno pokaže prepozno. Izvor naših problemov pripisujemo povsem 
napačnim izvorom. Edina učinkovita rešitev je uvedba BIOkibernetskih atestov za vse 
proizvode. 
 
Temu primerno so napačno opredeljena izhodišča za pripravo zakonov in njihovo izvajanje. 
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Vso tekočo in dolgoročno problematiko BIOsistemov lahko uspešno rešujemo le z uporabo 
merilne BIOtehnologije G-ALFA in sistematične uporabe BIOfizike 7, 13, 33, 53, 106 
dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo. 
 
Nekaj pogojev za nastanek BIOkibernetskega kriminala 
 

1. Uporaba BIOkibernetsko škodljive hrane, pijače, zdravil in predmetov. 
2. Zadrževanje v BETA smrtnih žarkih in prostorih, kjer nastopa visoka škodljiva statična 

BIOkibernetska transformacija. 
3. Uporaba predmetov za osebno uporabo BIOkibernetsko škodljivih oblik, ki povzročajo 

visoko škodljivo dinamično BIOkibernetsko transformacijo. 
4. Zadrževanje v družbi oseb, ki so nasičeni s škodljivimi BIOenergijami. BIOenergije se 

hočejo izravnati podobno kot temperaturna razlika vode. 

 
Kdo povečuje BIOparametre za BIOkibernetski kriminal ? 
 
1.  Vzgojni sistem, religije in verske skupnosti ter večina alternativnih metod in pripomočkov 

za zdravljenje twr psihiatrija zato, ker ne znajo opredeliti, kaj so ALFA in BETA žarki ter, 
kako je opredeljena in na kaj deluje statična in dinamična BIOkibernetska transformacija, 
ki deluje podobno kot mamilo. 

2.  Dedne lastnosti, ki se kažejo skozi imunski, hormonski in genetski sistem na katere 
neposredno vplivajo ALFA in BETA žarki, BIOkibernetski kriminal in BIOterorizem.  

 

Reševanje BIOkibernetskega kriminala 
 
1.  Vzgoja in izobraževanje na področju BIOfizike 7, 13, 33, 53 dimenzionalnega prostora in 

naprej, v katerem živimo. 
2.  Zaščitimo se z BIOlaserjem in BIOkibernetskimi zaslonkami. 
3.  Uredimo si delovni in bivalni prostor po metodi G-ALFA. 
4.  Naučimo se uporabljati metodo za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije G-ALFA 

1,2,3,4., S-ALFA 1,2,3,4, projekte AP01 do AP33 in BIOtransfer. Vse skupaj neposredno 
vzdržuje, popravlja in optimizira naš genetski, imunski in hormonski sistem ter ureja 
problematiko celotni pasivni inteligenci (virusi, bakterije, mikroorganizmi itd. 

 
Minimaln BIOkibernetsk0 zaščito predstavlja BIOlaser MK1 in BK zaslonke. S tem se začne 
zaustavljati dotok škodljivih BIOenergij v telo. Višje stopnje je BIOlaser (BC2, GG3 GG4) 
boljša je BK zaščita pred vplivom BETA smrtnih žarkov.  
 
Z odkritjem dinamične aktivacije ALFA življenjskih žarkov (BIOšablone A4 in makrokodni 
sistem za dostop do višjih dimenzij), ki jo lahko uporablja zelo enostavno vsak Zemljan, se je 
izjemno poenostavila uporabe BIOfizike večdimenzionalnega prostra, v katerem živimo. 
 
Merilno tehnologijo obvladamo z BIOšablonami A3, kjer je vpisan kodni sistem za meritev 
BIOparametrov večdimenzionalnega prostra, v katerem živimo. 
 
Ne pozabimo dejstva, da škodljive BIOenergije pridejo v telo tudi skozi površino telesa, 
vendar v bistveno manjši meri, zaradi BIOkibernetskega plašča, ki si ga generiramo z 
uporabo metod BIOfizike. Ime AURA poznamo.. 
 
Najbolj nevaren je vnos kemikalij v telo, kar sem opredelil kot BIOterorizem. Tu pa pomagajo 
metode ki jih uporabljamo pri projektih AP01 do AP33 in BIOtransfer, ter vzdrževanje ALFA 
žarkov.. 
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Vendar pozor!!! 
 
Imamo lahko negativno AURO, ki jo povzroča nasičenje telesa s škodljivimi BIOenergijami in 
pozitivno AURO, ki si jo pridobimo z uporabo metod BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega 
prostora, v katerem živimo. Ta fenomen zelo natančno dokazuje Kirliyanova kamera, če 
izvajamo meritve znotraj BIOkibernetskega poligona (BKP) ali zdravilnega gaaj (ZG), ki 
deluje podobno kot Faradayeva kletka ali gluha soba v akustiki.. 
 
Stranski učinki pri zmanjševanju nivoja BIOkibernetskega kriminala 
 
Ko začne telo izgubljati škodljive BIOenergije, ki delujejo kot izvrstno BIOkibernetsko mamilo 
lahko nastopijo bolečine in podobni problemi, kot pri nehanju jemanju mamil ali zdravil. 
 
Nekaterim navadam se v začetku zelo težko upremo. Zato poskrbi Superinteligenca G-
BETA, ki nam neprestano, telepatsko, pošilja negativne miselne vzorce, ki se jim moramo 
upreti.  
 
Upremo se ji lahko samo na en sam način. Iz telesa moramo sistematično odstranjevati 
škodljive BIOenergije in preprečiti v telo dostop škodljivih BIOenergij in kemikalij s hrano, 
pijačo, zdravili in kozmetičnimi izdelki, Prav tako izvrstno pomaga autogeni trening v obliki, 
na nič misliti in nič govoriti..  
 
Ne pozabimo najpomembnejše ugotovitve: 
 
Vse bolezni, prometne in druge nesreče, razbite družine, jemanje mamil, nasilje, kriminal, 
terorizem in vojne, so posledica neodgovorne uporabe škodljive BIOtehnologije G-BETA, ki 
so jo udejanili pretekli rodovi religij in verskih skupnosti zaradi zmotne uporabe naravnih 
mamil, BETA smrtnih žarkov, predmetov škodjivih oblik ter smrti ljudi, živali, rastlin, virusov in 
bakterij  v BETA smrtnih žarkih. 
 
Domine se podirajo naprej preko BIOrobotov sedme dimenzije, ki uničujejo celoten Zemeljski 
rod in naš planet. Ti pa so v vseh strukturah človekovega ustvarjanja. Vsaka oseba, ki pade 
pod vpliv sedme uničevalne dimenzije, lahko postane nevarna za svojo okolico. Za religijami 
so lahko najbolj nevarni arhitekti, oblikovalci, farmacevti, znanstveniki, raziskovalci, 
pedagogi, umetniki  in veliki misleci. To so tiste strukture, ki imajo v rokah vzvode za 
dolgoročno reševanje ali uničevanje življenja na Zemlji. Pri tem imam v mislih G-BETA 
generirane BIOsisteme, to je bolan duh v  zdravem ali že bolnem telesu. To pa lahko zelo 
zanesljivo ugotovimo le z merilno metodo G-ALFA, ko izmerimo 1129 BIOparametrov. 
 
Dejansko gre za pravo revolucijo na področju medsebojnih odnosov, zdravja in blagostanja. 
Zdaj imamo dejansko vse v svojih rokah, samo udejaniti moramo to briljantno odkritje.  
 
 
OPOMBA: 
 
Merini podatki in tekst je kopiran iz elaborata, ki sem ga dobavil za državni zbor pod 
naslovom: Gradnja poslovnega objekta in infrastrukture z vidika BIOtehnologije G-ALFA z 
dne 13. 4. 2002, brez prilog. Elaborat sem posredoval tudi državni tožilki RS, varuhu 
človekovih pravic in škofijskem ordinariatu v Ljubljani (modra knjiga, 192 strani, slike in 
diagrami v barvah).  
 
Od D33 naprej je vsaka naslednja dimenzija vsota vseh prejšnjih dimenzij (7+13+33). 
 
Avtor: Slavko Gorenc 


