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Terminologija, ki jo opredeljuje BIOfizika 7, 13, 33, 53 in 106 
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo in naprej 

 
1. ALFA življenjski žarki. Na Zemlji nastopajo v 13. dimenziji. Osnovni premer 

žarka je 0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in 
mnogokratniki 4,24 metra. 

 
2. BETA smrtni žarki. Na Zemlji nastopajo v 7. dimenziji. Osnovni premer žarka je 

0,84 metra. Naslednji večji premeri so 1,02; 1,48; 2,12; 4,24 metra in 
mnogokratniki 4,24 metra. 

 
3. S-ALFA regeneracijski žarki. Na Zemlji nastopajo v 33. dimenziji. Osnovni 

premer žarka je 0,84 metra. Nastopijo na lokaciji BETA žarka, ko sprožimo 
postopek za zapiranje BIOkibernetske zanke. Superinteligenca S-ALFA odloči, 
ali bo na tej lokaciji samo izklopljen BETA žarek (premer 6 cm) ali bo 
generirala S-ALFA regeneracijski žarek. 

 
4. OBKZ: Odprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka, okoli 

katerega so razporejeni (približno v krogu) BETA žarki različne velikosti in BK 
nivoja. 

 
5. ZBKZ: Zaprta BIOkibernetska zanka. To je lokacija ALFA žarka, okoli katerega 

so BETA žarki izključeni ali preklopljeni v 6 S-ALFA žarkov na razdalji 96 cm 
od sredine ALFA žarka . 

 
6. G-ALFA mreža. Križišča mreže so na razdalji v smeri sever-jug 5 metrov in 

vzhod-zahod 3,5 metra na naši zemljepisni širini in na Ekvatorju. Znotraj 
osnovne celice mreže ( 5x3,5 m) je še ena OBKZ, ki ima ALFA žarek na 
diagonalah križišč mreže. Vsaka celica G-ALFA mreže ima torej 5 ALFA 
žarkov. 

 
7. G-ALFA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe ALFA 

življenjskih žarkov za naraven razvoj življenja za Zemlji, za pridelavo zdrave 
hrane, pijače in zdravil, za pridobivanje vrhunskih psihofizičnih sposobnosti, za 
pridobivanje in vzdrževanje večnega zdravja, intuicije, motivacije, za pravo 
demokracijo in zagotavljanje pravih človekovih pravic z geslom: Svobodni duh 
v zdravem telesu. ALFA žarki vplivajo zdravilno in neposredno na naraven 
razvoj našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš 
genom.  Zagotavljajo upočasnitev staranja telesa in omogočajo pridobivanje 
vse večjih intelektualnih sposobnosti do fizične smrti. ALFA žarki predstavljajo 
mnogonamenski transportno operacijski sistem, ki povezuje fizikalni svet s 
svetovi višjih dimenzij, Superinteligence. Vse skupaj tvori med seboj povezano 
celoto, ki se dinamično obnaša v odvisnosti od intelektualnih sposobnosti 
posameznih, v določene projekte vpletenih partnerjev. 

 
8. G-BETA BIOtehnologija. Definicija predstavlja opredelitev uporabe BETA 

smrtnih žarkov za uničevanje življenja na Zemlji. Povzročajo nastanek 
BIOkibernetskega kriminala, BIOterorizma in terorizma. BETA žarki so izvor 
vseh bolezni telesa in psihe in povzročajo nastanek celotne Zemeljske 
problematike. BETA žarki vplivajo škodljivo in neposredno na poškodbe 
našega genetskega, imunskega in hormonskega sistema, na naš genom. 
Povzročajo pridelavo škodljive hrane, pijače, zdravil in škodljivih tehnično 
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tehnoloških rešitev, ki povzročajo neposredno ali posredno gospodarsko škodo 
ter dolgoročno in sistematično uničevanja življenja na Zemlji. Povzročajo 
hitrejše staranje, nesreče, alkoholizem, jemanje zdravil in mamil, nasilje, 
samomore, umore, kriminal in vojne. Povzročajo versko in politično nestrpnost. 
Omejujejo človekovo svobodno voljo, povzročajo omejevanje človekovih 
osnovnih pravic. Pospešujejo staranje, strese, halucinacije, delujejo kot 
BIOkibernetsko mamilo in nič ne zdravijo. Povzročajo frigidnost, impotenco, 
neplodnost in samouničenje celotnega rodu v naslednjih generacijah. V bistvu 
nam poškodujejo vse samoobrambne mehanizme naše podzavesti. BETA 
žarki so v bistvu transportni sistem za BIO odpadke. Na svojih lokacijah 
povzročajo dematerializacijo, generiranje smrtonosnih virusov in patogenih 
bakterij, če se BIOsistem v njih zadržuje. Pod določenimi pogoji povzročajo 
uničevanje virusov in bakterij fizično mrtvih BIOsistemov, da se ne okužijo 
ostali BIOsistemi. Podrobna raziskava je v teku. 

 
9. BKTR: BIOkibernetska transformacija. Ta nastane, ko v žarke postavimo 

predmet ali z njim prečkamo žarek. BKTR je lahko statična ali dinamična. 
 
10. ŠBKTR: Škodljiva BIOkibernetska transformacija nastane, ko v BETA žarke 

postavimo predmete škodljive oblike. Ta je lahko tudi dinamična (DŠBKTR), če 
s škodljivimi oblikami žarke prečkamo. Običajno nastopajo štiri škodljive 
BIOenergije. 

 
11. ZBKTR: Zdravilna BIOkibernetska transformacija nastane takrat, ko v žarke 

postavimo predmete zdravilne oblike. ZBKTR je lahko tudi dinamična 
(DZBKTR), če žarke prečkamo s predmeti zdravilne oblike. 

 
12. Pod določenimi pogoji lahko ALFA žarke preklopimo na 33 načinov, ki 

omogočajo različno uporabo. To uporabo sem imenoval AP01 do AP33  (ALFA 
projekt 01 do 33). Tako preklopljeni ALFA žarki omogočajo določene 
specialistične aktivnosti. Sem spadajo čiščenje BIOsistemov, hrane, pijače, 
zdravil, predmetov in materiala škodljivih BIOenergij, sprememba osnovne 
strukture (podloge) materiala tako, da s tem odstranimo večino škodljivih 
substanc, ki bi lahko poškodovale naš BIOsistem in postavimo pogoje, ki 
omogočajo vpis zdravilnih BIOenergij. Pod določenimi znanimi pogoji lahko 
preizkusimo vsaka zdravila in z meritvami 1129 BIOparametrov ugotovimo, če 
so sploh ustrezna za uporabo. Prav tako je znana in preizkušena metoda 
oplemenitenja zdravil tako, da ne poškodujejo našega BIOsistema.  

 
13. Merilna BIOtehnologija G-ALFA. Ta omogoča zanesljivo in nedvoumno 

definiranje, kaj je za naš BIOsistem dobro in kaj je slabo. Definira število 
BIOenergij in BIOparametrov ter njihov vpliv na Zemeljske BIOsisteme, določa 
BK merilne nivoje in BK skale. Merilno področje je razdeljeno na 12 skal. V 
vsaki skali imamo 14 osnovnih merilnih vrednosti, ki so lahko pozitivne- 
zdravilne ali negativne-škodljive in sicer: A0, A001, A002, A003, A006, A009, 
A012, A024, A036, A048, A096, A144, A192, A384, B0,..C0,..D0,.. E0,.. F0,.. 
G0,.. H0,.. I0,.. J0,.. K0,.. L0, L001 do L384. Za lažjo predstavo 
BIOkibernetskih parametrov so določena prva štiri osnovna merilna polja. Ta 
omogočajo enostavnejšo grafično predstavo. BIOkibernetske merilne vrednosti 
lahko s pomočjo ustrezne tabele pretvorimo v decimalne in procentne 
vrednosti, s katerimi si lažje predstavljamo celotno sliko našega BIOsistema. 
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14. Tabela merilnih polj in dimenzij, ki jih občasno uporabljam za BIOtransfer, za 
aktivacijo ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo, za daljinsko BK 
zaščito nekaterih BIOsistemov, za daljinsko pomoč pri zahtevnih kirurških 
operacijah in za centralno vzdrževanje nekaterih ZG za profesionalno uporabo: 

 
Merilno 

polje 
MP 

Dimenzija BIF
D

 
1 7
2 13
3 33
4 53
5 106
6 212
7 424
8 848
9 1696

10 3392
11 6784
12 13568
13 27136
14 54272
15 108544
16 217088
17 434176
18 868352
19 1736704
20 3473408
21 6946816
22 13893632
23 27787264
24 55574528
25 111149056
26 222298112
27 444596224
28 889192448
29 1778384896
30 3556769792
31 7113539584
32 14227079168

33 28454158336
 
OPOMBA: 
 
.Merilni 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).  
 
Avtor: Slavko Gorenc 


