BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora

http://www.ati-e-import.si

e-pošta: slavko.gorenc@telemach.net

BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora
Kaj nam prinaša slovensko odkritje BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora v
katerem živimo?
1. Vrhunsko inteligentne, motivirane in inovativne otroke, pedagoge, delavce,
gospodarstvenike, voditelje, politike, raziskovalce.
2. Vrhunsko psihofizično kondicijo.
3. Zdrav rod in zdravo slovensko zemljo.
4. Zdravje, srečo in blagostanje, ker se lahko pravilno rodimo, zdravo živimo in pravilno
umremo.
Temelji nove znanstvene panoge, ki sem jo opredelil kot BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega
prostora, v katerem živimo, so opredeljeni z razumevanjem in uporabo temeljnega mehanizma
življenja na Zemlji in v Galaksijah. To je pravilna opredelitev izvora življenja na Zemlji ter
njegovega nadaljnega razvoja. Ta je nadzorovan s strani treh superinteligenc, ki so hierarhično
povezane med seboj. To so G-BETA, ki nadzoruje BETA smrtne žarke sedme dimenzije, G-ALFA,
ki nadzoruje ALFA življenjske žarke ter S-ALFA , ki nadzoruje S-ALFA žarke 33, 53 dimenzije in
naprej do neskončnosti. Za BIOsisteme pasivne in aktivne inteligence so pomembna merilna polja
MP1 do MP33.
Inteligenco na Zemlji sem opredelil kot pasivno in aktivno. Aktivna inteligenca smo ljudje, vse
drugo je pasivna inteligenca, za katero je skrb prepuščena aktivni inteligenci, to je nam ljudem.
Temeljna naloga ljudi je torej skrb za vso pasivno inteligenco v skladu z absolutno etiko in moralo,
o kateri nekaj malega udejanjamo, dosti od tega pa je napisano v materialih mnogih religij.
Torej, naša temeljna skrb je skrb za okolje in prostor ter njihov vpliv na vse BIOsisteme. Fizikalni
del življenja delno poznamo. BIOfizikalni del pa obvladujejo religije in celotna alternativna medicina,
samo v škodljivem delu, ki sem ga opredelil kot sedmo dimenzijo. Vse Religije to delovanje
zmotno opredeljujejo kot delovanje BOGA, čeprav je to delovanje hudiča.
Oba pojma sem tu uporabil konfigurativno zaradi lažjega razumevanja te izjemno kompleksne in
zapletene tehnično tehnološke problematike večdimenzionalnega prostora.
Zaradi napačnega razumevanja delovanje 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora gre na Zemlji vse
narobe. To je tudi razlog, da so na Zemlji nastale vse bolezni telesa in psihe ter vsi problemi
našega časa.
Nastanek celotne zemeljske problematike sem opredelil v treh segmentih. Izvor vseh problemov je
BIOkibernetski kriminal. To je generiranje škodljivih BIOenergij, ki slej ko prej uničijo sleherno
psiho. Prva faza je nastanek bolečin in stresa, ki ga medicina povsem napačno razume in zdravi.
To povzroča BIOterorizem in s tem generiranje G-BETA BIOsistemov. To je bolan duh v zdravem
ali že bolnem telesu. Do nastanka vseh bolezni telesa in psihe, do prometnih in drugih nesreč, do
jemanja mamil, alkoholizma, nasilja, kriminala in vojn pa potem vodi široka, večinoma enosmerna
cesta.
Končni rezultat je vedno smrt v BETA smrtnem žarku in s tem avtomatski BIOtransfer teletransport BIOvzorca BIOenergij v sedmo dimenzijo, to je v PEKEL. S tem mehanizmom se vsi
problemi na zemlji postopoma samo še povečujejo do propada civilizacije. Smrt v ALFA
življenjskem žarku v BIOKLIMI sedmih zdravilnih BIOenergij pa povzroči avtomatski BIOtransferteletransport v NEBESA. To velja za vse BIOsisteme, tudi za viruse in bakterije, za vso pasivno in
aktivno inteligenco.
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Če želimo opredeliti delovanje BOGA, potem moramo ta mehanizem opredeliti kot delovanje
najvišje inteligence. To je Superinteligence S-ALFA, ki deluje v 33., 53 dimenziji in naprej ter
nadzoruje delovanje D13 in D7.
Delovanje hudiča lahko opredelimo z delovanjem Superinteligence G-BETA, ki deluje v sedmi
dimenziji in nadzoruje BETA smrtne žarke.
Ta mehanizem sem moral opredeliti zato, ker živijo RELIGIJE in večina ljudi v veliki zablodi in
povzročajo povsem po nepotrebnem nadaljevanje vseh naših problemov.
Roditi in umreti moramo v ALFA življenjskem žarku ter v zdravilni BIOklimi sedmih zdravilnih
BIOenergij.
S tem je odkrit izvor vseh zablod preteklih rodov naše civilizacije in pot ter metodologija, kako vse
napake preteklih rodov naše civilizacije popravimo z uporabo BIOfizike 7, 13 in 33
dimenzionalnega prostora v katerem živimo. Uporabo ALFA življenjskih žarkov, osnovno metodo
G-ALFA 1,2,3,4, se lahko nauči vsak otrok, v enem dnevu.
Kdor vsaj teoretično ne pozna te slovenske vrhunske BIOtehnologije, gre za novo znanost, nima
kaj iskati niti v politiki, niti v gospodarstvu, RELIGIJAH, medicini in farmaciji. Da o znanosti in
umetnosti ter glasbi in novinarstvu sploh ne govorim.
V mislih imam vse strukture človekovega dela in ustvarjanja.
Merilni sistem za večdimenzionaln prostor, s katerim lahko izmerimo 1129 BIOparametrov,
omogoča pridobiti vse ustrezne in pravočasne informacije o stanju vseh BIOsistemov na zemlji.
S tem je opredeljena temeljna vrhunska tehnologija, ki omogoča pravočasno odkrivanje vseh
bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi nasilja, kriminala in terorizma.
Le sistematična uporama BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v sodelavi s sodobno
medicino in farmacijo, omogoča reševanje vseh problemov telesa in psihe. Poškodba psihe pa je
temeljni problem našega časa.
Zdaj je tudi povsem jasno zakaj sta alternativna in uradna medicina skoraj brez moči, zakaj je
toliko bolezni telesa in psihe.
Vso potrebno tehnologijo imamo, prvi na svetu, in naša je. Spoznati je potrebno le vrhunske
metode, ki jih omogoča BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, ki edina lahko dejansko
rešuje problematiko imunskega, hormonskega in genetskega sistema.
Zdaj je tudi povsem jasno, kako pridemo do zdravja sreče in blagostanja, kako do hitrega in
učinkovitega gospodarskega, političnega, kulturnega, turističnega in pravega duhovnega razvoja
Slovenije, Evrope in Sveta.
Zdravja, motivacije, inovativnosti, visoke produktivnosti in rodnosti se kupiti ne da. Lastniki kapitala
in vsi zemljani pa to lahko hitro udejanijo s pomočjo uporabe te izvrstne tehnologije. Kar politika
obljublja, lahko udejani le slovenska BIOfizika in ALFA generirani BIOsistemi. Nobene druge poti
niti ni. Vse je namreč materialno dokazljivo!
Kdo povzroča celotno problematiko naše civilizacije?
BETA generirani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu, neustrezna
zakonodaja in vrednostni sistem. Najprej nastopa BIOkibernetski kriminal, to je poškodba psihe
zaradi škodljivih BIOenergij. Ta povzroča BIOterorizem, to je proizvodnjo in prodajo škodljive hrane,
pijače, zdravil, kozmetike, kemičnih proizvodov, ki sistematično uničujejo vodne vire, izjemno
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nevarnega nakita škodljive oblike, škodljivo oblikovanih predmetov, reklamnih panojev, izjemno
nevarnih oblik kritine in spremljajočih dodatkov na strehah (koničasti snegolovi) itd. Pravilna
gradnja objektov in infrastrukture je izjemno pomembna zadeva. Optimalna gradnja so zasebne
hiše brez stolpnic itd.
Kako rešujemo celotno problematiko telesa in psihe?
Vsi smo ogroženi zaradi delovanja škodljive G-BETA BIOtehnologije, ki je zaradi zablod religij,
medicine in farmacije ter znanosti in umetnosti predvsem pa alternativne medicine, temeljna
tehnologija sodobnega sveta !
Odkritje lahko rešuje vse naše probleme. To je metoda G-ALFA1,2,3,4, ki omogoča odstranjevanje
škodljivih BIOenergij iz telesa in psihe.
Metoda S-ALFA s projekti AP01 do AP33 omogoča celotno BIOanalizo in BIOsintezo in s tem
reševanje vse dosedaj nastale zemeljske problematike, ki jo je ustvaril bolan človek, BETA
generiran BIOsistem.
Reševanje celotne zemeljske problematike pomeni projekt, ki bo s pomočjo v Sloveniji odkrite
zdravilne BIOtehnologije G-ALFA reševal celotno problematiko, ki smo jo povzročili pasivni
inteligenci, to je virusom, bakterijam, skratka vsem mikroorganizmom, rastlinam in živalim.
Do sedaj smo kljub sodobnim merilnim tehnologijam večinoma tavali v temi. Zdaj, ko smo odkrili
meter, ki se imenuje BIOkibernetika, to je merilni sistem za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, v
katerem živimo, se odpira novo poglavje v zgodovini človeštva. Z njim lahko izmerimo najmanj
1129 BIOparametrov za vse, kar svet proizvaja, za vse, kar se na Zemlji nahaja.
Naloga zakonodajalca je sedaj določiti prehodno obdobje za uvajanje nove tehnologije ter mejnih
vrednosti BIOparametrov, ki jih smejo imeti vsi proizvodi sodobnega sveta in vsi BIOsistemi na
odgovornih delovnih mestih.
Na trg sme samo blago, ki ima ustrezen BIOfizikalni atest.
Vse, kar navajam, je materialno dokazljivo. Pilotski projekti so končani, rezultati so tu. Zdaj je
pomembno, da se celotna problematika sistematično preko izobraževalnega sistema in
mednarodnih institucij obelodani in sprejme ustrezni državni in mednarodni nadzorni sistem.
Letos je končan sedmi 6-mesečni seminar, ki je omogočil, da smo spoznali kako enostavno se
lahko rešuje celotna zemeljska problematike, do vseh podrobnosti s tem, da si lahko vsak Zemljan
generira dinamični ALFA žarek in uporabi vse metode, ki jih omogočajo mehanizmi materije in
antimaterije znotraj aktiviranega dinamičnega ALFA žarka in neodvisno, kje se nahajamo. To
pomeni, da lahko enostavno rešujemo vse probleme izredno slabe hrane, vode, okolja in prostora
v katerem živimo.
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Kratek pregled delovanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.
Odkril sem, da imamo dve vrsti BIOtehnologije.
1. To je škodljiva G-BETA BIOtehnologija, ki jo sistematično uporabljamo na vseh področjih
človekovega dela in ustvarjanja in je v mnogih državah zaradi zablod in težavnosti odkrivanja
posledic celo zakonsko uveljavljena. Gonilna sila te, za psiho in telo izjemno nevarne tehnologije,
so RELIGIJE in verske sekte ter celotna alternativna medicina, skratka vsi BETA generirani
BIOsistemi, ki jih je v vseh strukturah človekovega dela in ustvarjanja mnogo preveč.
2. Slovenska zdravilna G-ALFA BIOtehnologija, ki čaka, da dobi svoje pravo mesto v nadaljnem,
pravilno usmerjenem razvoju naše civilizacije.
Temeljno izhodišče obeh BIOtehnologij sta dva žarka. Prvi, ki ga večina Zemljanom uporablja
podzavestno, nekateri pa zavestno (to so religije in verske sekte ter celotna alternartivna
medicina), so BETA smrtni žarki. Ker delujejo podobno kot vsi analgetiki, prihaja do zasvojenosti.
Problematika, ki nastopa kot posledica te uporabe, je podobna kot pri uporabi mamil, alkohola in
analgetikov. Podobno delujejo vse kemične substance, saj uničujejo človekov alarmni sistem, to je
bolečino.
Drugi žarek je ALFA živjenjski žarek, ki omogoča z uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4 in S-ALFA
1,2,3,4 ter projektov AP01 do AP33 ter BIOtransfera, celotno zdravljenje telesa in psihe ljudi, to je
aktivne inteligence. Nova tehnologija omogoča reševanje celotne problematike, ki jo povzročajo
BETA generirani BIOsistemi celotni pasivni inteligenci. Pasivna inteligenca so virusi, bakterije,
mikroorgnizmi, rastline in živali.
Šestmesečni seminar omogoča, da se do podrobnosti seznanimo z novo BIOtehnologijo, to je z
uporabo ALFA življenjskih žarkov v vsakodnevnem življenju doma in na delovnem mestu ter s
pozitivno duhovno prenovo, pravilne molitve in meditacije ter pravilnega odnosa do pasivne
inteligence in okolja v katerem živimo.
Šele zdaj, ko poznamo BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in uporabo njenega
merilnega sistema, ki sem ga opredelil kot BIOkibernetiko, lahko sistemsko rešujemo celotno
problematiko okolja in prostora ter pridelavo zdrave hrane, pijače, zdravil, kozmetike, nakita in
drugih predmetov, vozil, pravilne gradnje objektov in infrastrukture itd.
Le nova slovenska BIOtehnologija G-ALFA omogoča zdravo kmetijstvo, pravo BIO hrano, vodo,
zdravila, kozmetiko, pravi turizem, pravilno gradnjo objektov in infrastrukture ter zdravo
gospodarstvo. To je proizvodnjo blaga, ki bo namenjeno zdravemu življenju. Zdaj pa dobite v
trgovinah le blago, ki je namenjeno sistematičnemu uničevanju celotne aktivne in pasivne
inteligence ter sistematičnemu uničevanju okolice v katerem živimo.
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1: Alfa življenjski žarek in BETA smrtni žarek

2. Razporeditev ALFA in BETA žarkov znotraj odprte BIOkibernetske zanke. Okoli vsakega ALFA
življenjskega žarka je v povprečju 6 BETA smrtnih žarkov.

3. Razporeditev izklopljenih BETA smrtnih žarkov, ki so se preklopili v S-ALFA žarke 33. dimenzije.
V sredini je AKTIVIRAN ALFA življenjski žarek za profesionalno uporabo.

4. Skupina BIOkibernetskih zank velikosti 4,24 metra, kjer so ALFA žarki že izključeni. Znotraj take

lokacije se generirajo BETA smrtni žarki maksimalnega BK nivoja L384. To je 12. stopnja po
BIOkibernetski lestvici. Znotraj take lokacije nastopa maksimalna škodljiva BIOklima štirih
škodljivih BIOenergij, ki sistematično uničuje psiho vsem, ki se zadržujejo na taki lokaciji.
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5. Naraščanje zdravilne BIOklime v odvisnosti od števila aktiviranih ALFA žarkov:
Večina zgradb je zgrajenih tako, da povzročajo maksimalno škodljivo BIOklimo štirih škodljivih
BIOenergij. Ko BETA smrtne žarke izklopimo, ko aktiviramo posamezni ALFA žarek znotraj odprte
BIOkibernetske zanke, se zadeve bistveno spremenijo.

6. Tipični generatorji škodljive BIOklime so 3 in 4-kotne piramide, krogla, križ z ostrimi robovi,
kocka, kvader, vsi simetrični liki, gladke, ravne, brušene površine, daljnovodni drogovi,
transformatorske postaje, bazne postaje mobilne telefonije, piramidne ograje, strešna kritina
trapezne oblike (TRIMO), DEKRA, GERARD itd., dodatki na strehah v obliki stožcev in drugih
koničastih oblik. Prav tako so za vse BIOsisteme izjemno nevarne mnoge napačno zgrajene
cerkve, poslovni objekti, veleblagovnice, večina mobilnih telefonov (zaradi svoje škodljive oblike)
itd.
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Zaradi nespametne gradnje objektov in infrastrukture škodljivih oblik, nastopa običajno maksimalna
škodljiva BIOklima 12. stopnje po BIOkibernetski lestvici.
7. Povsem drugače je s pravilno oblikovanimi strehami ali cerkva z zvoniki osemkotne piramidne
oblike. Te lahko generirajo zdravilno BIOklimo, ki vsebuje sedem zdravilnih BIOenergij do 12.
stopnje po BIOkibernetski lestvici. Pogoje za tako BIOfizikalno situacijo lahko omogoči le duhovno
ustrezno razvit človek, to je ALFA generiran BIOsistem.
8. Merilni sistem, ki ga opredeljuje slovenska BIOkibernetika, omogoča meritev 1129
BIOparametrov. Podrobno so definirane BIOenergije in ustrezni BIOparametri, ki povsem natančno
in enoumno opredelijo vsak BIOsistem na Zemlji. Vse je natančno določeno.
BIOsisteme aktivne inteligence na Zemlji, to je ljudi, lahko globalno razporedimo v štiri
skupine. Te so:
1. Zdrav duh v zdravem telesu. To so ALFA generirani BIOsistemi. Ta skupina ljudi je zelo majhna.
To je skupina ljudi, ki zdravo živijo in imajo ustrezno življenjsko filozofijo v skladu z absolutno etiko
in moralo.
2. Zdrav duh v bolnem telesu. To je skupina ljudi, ki so žrtve povsem neustrezne zakonodaje na
področju prehrane, zaščite naravnih virov, zgrešene medicinske doktrine glede izvora bolezni in
uporabe izjemno škodljivih zdravil ter uporabe alternativne medicine.
3. Bolan duh v zdravem telesu. Ta skupina je izredno velika in najbolj nevarna za celotno
civilizacijo.
4. Bolan duh v bolnem telesu. To so BETA generirani BIOsistemi. Ta skupina je velika in s
starostjo narašča. Vzrok je škodljiva hrana, pijače, zdravila, kozmetika, uporaba škodljvih
predmetov, zelo visoka stopnja škodljivosti v delovnih, bivalnih prostorov, na avtocestah, objektih
religij, hotelih, zdravilščih itd.
BIOkibernetsko zaščito in potrebno znanje na področju BIOfizike 7, 13 in 33
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, potrebuje sleherni Zemljan.
1.
2.
3.
4.
5.

BIOkibernetske zaslonke za levo in desno sence in po potrebi še za hrbtenico.
BIOlaser 1., 2., 3. ali 4. stopnje.
Vložek za pod kapo, čelado (pomembno za voznike motorjev itd).
Vsaj en aktiviran ALFA življenjski žarek za profesionalno uporabo.
Uporaba ALFA žarka po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Uporabo projektov AP01 do AP33 in
projekt za BIOtransfer.
6. Pribor za vzdrževanje ALFA žarkov
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7. Zaščita pred BIOparaziti je uporaba projekta AP33, ki omogoča izvršiti BIOtransfer. To je
teletranport BIOparazita iz sedme v 33. dimenzijo in naprej, kamor spada.
8. Verižica T5 za regeneracijo imunskega, hormonskega in genetskega sistema.
Za firme, ki se ukvarjajo z visoko tehnologijo, za vrhunski šport, raziskovalne institute, glasbene
dvorane, cerkvene objekte, vlado, parlament, skladišča hrane, pijače, zdravil, za gostinske in
turistične objekte, za bolnice in pri proizvodnji zdravil, kozmetike in kemičnih izdelkov itd., moramo
generirati vsaj 33 ALFA žarkov za pofesionalno uporabo ter imeti vsaj eno osebo, ki zna
profesionalno uporabljati ALFA življenjske žarke, projekte AP01 do AP33 in projekt BIOtransfer. To
je zdaj dosti poenostavljeno z BIOšablonami A4, ki omogočajo aktivacijo dinamičnega ALFA žarka
in uporabo vseh metod AP, ki omogočajo uporabo tehnologije materije in antimaterije z vidika
uporabe za BIOsisteme.
V BK zaslonkah so vpisane zdravilne BIOenergije maksimalnega BK nivoja, to je 12. stopnja po BK
lestvici. Takoj, ko si BK zaslonke nalepimo na levo in desno sence, se generira pozitivna AURA.
Večina ljudi ima negativno AURO. Bistvo BK zaslonk je zaščita možganov pred škodljivo statično
in dinamično BIOkibernetsko transformacijo.
BIOlaser ščiti takrat, ko prečkamo ali stojimo v BETA smrtnem žarku. Ima še vrsto drugih lastnosti,
saj je v njem vpisan vzorec maksimalno zdravilnih BIOenergij 12. zdravilne stopnje po
BIOkibernetski lestvici. V osebni avto jih montiramo 6.
BK zaslonke. Fotografija sevanja zdravilnih BIOenergij, ki so v vpisane v BK zaslonkah. Takoj, ko
BK zaslonke nalepimo na levo in desno sence, nastopi okoli telesa zdravilni zaščitni pas zdravilnih
BIOenergij. To je izjemno pomembno za našo osebno varnost in večjo pozornost do škodljive
okolice, v kateri se gibljemo. S tem zmanjšamo neposreden vpliv škodljivih BETA generiranih
BIOsistemov na nas.

BIOlaserji:
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Diagram polja BK zaščite z BIOlaserji MK1, BC2, GG3 in GG4:
BIOkibernetski atest za BIOlaserje, BK zaslonke in drugo
13,000
Merilna vrednost po metodi G-ALFA. Od -12,928 za maksimalno škodljivo, do
+12,928 za maksimalno zdravilno.
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G
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Tip BIOlaserja, material, oblika, plin

Slovenska metoda G-ALFA 1,2,3,4, lokacija nog in rok v ALFA življenjskem žarku:
Metodo lahko uporabljamo v statično generiranem ALFA življenjskem žarku ali pa si generiramo
dinamični ALFA žarek s pomočjo makro kodnega sistema in BIOšablon A4.
Osnovna metoda uporabe na statično generiranem ALFA žarku ima osem delov, ki so opredeljeni
po sledečem vrstnem redu in uporabi:
1. Prijava na lokacijo žarka. Štejemo do 13 in pomislimo; “prijavljam se na žarek.”

2. Akivacija ALFA žarka za uporabo po metodi G-ALFA 1,2,3,4. Štejemo do 133.

3. Uporaba ALFA žarka zahodni kvadrant, ki očisti telo škodljivih BIOenergij. Štejemo do 133.

4. Uporaba severnega kvdranta ALFA žarka. Na tej lokaciji ALFA žarka se vpišejo v telo
zdravilne BIOenergije. Štejemo do 133.
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5. Uporaba južnega kvadranta ALFA žarka. Na tej lokaciji ALFA žarka se vpišejo v telo
zdravilne BIOenergije. Štejemo do 133.

6. Uporaba vzhodnega kvadranta ALFA žarka. Na tej lokaciji se vpiše v telo, v kožo in vse
celice zaščitni BIOkibernetski pas, pozitivna AURA. Štejemo do 133.

.

7. ALFA žarek za seboj očistimo. Štejemo do 133.

8. Odjavimo se iz lokacija ALFA žarka. Štejemo do 13
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Merilni sistem za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, v katerem živimo !
V BIOšablonah A3 so vpisane ustrezne KODE za dostop do baze podatkov v D7, D13 in D33.
S pomočjo petih BIOšablon lahko dostopamo do večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo
in izmerimo vse potrebne BIOparametre katerega koli BIOsistema, materiala ali njegove oblike, ki
povzroča škodljivo ali zdravilno BIOkibenetsko transformacijo.
Z njimi lahko preklapljamo statično generirane ALFA žarke na projekte AP01 do AP33 in
BIOtransfer. Izmerimo lahko do 1129 BIOparametrov, ugotavljamo kakovost vsega blaga, ki ga
proizvajamo itd.
Podrobnosti so dostopne osebam, ki se želijo poglobljeno ukvarjati s to izvrstno in sila
enostavno tehnologijo na 6 mesečnih seminarjih, enkrat tedensko. Za vse druge pa je na
webu literatura za samouke.
Uporabe slovenske metode S-ALFA 1,2,3,4.
Lokacija telesa v ALFA žarku je povsem enaka kot pri metodi G-ALFA 1,2,3,4. Razlika je le v tem,
da se moramo naučiti, kako ALFA žarek preklopimo na projekte AP01 do AP33, ki jih potem
uporabljamo za različne namene. To nam omogočajo ustrezne kode na BIOšablonah, ki
omogočajo manipulacijo z žarkom in njegovo uporabo za zdravljenje vseh znanih in še neznanih
bolezni telesa in psihe.
Merilna tehnologija G-ALFA nam omogoča hiter, enostaven in pravočasen nadzor nad vsemi
BIOsistemi pasivne in aktivne inteligence na našem planetu. Omogoča nam ugotavljanje kakovosti
hrane, vode, zraka, vseh pijač, vsega blaga, ki ga proizvaja človek.
V proizvodnji je 5 različnih BIOšablon in sicer:
1. BIOšablona za preklop ALFA žarka na projekte AP01 do AP33:

2. BIOšablona za meritev temperature in zasvojenosti
3. BIOšablona za meritev kakovosti blaga in BIOsistemov D33.
4. BIOšablona za meritev širine ALFA in BETA žarkov ter za njihovo aktivacijo in deaktivacijo.
5. BIOšablona za vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov in celotne lokacije aktiviranih ALFA žarkov,
ki sem jo imenoval zdravilni gaj ali BIOkibernetski poligon (BKP).
Zdravo prehrano, zdravo zabavo, zdrav turizem, visoko stopnjo motivacije, produktivnosti, intuicije,
zdravega duhovnega razvoja je možno doseči le v zdravilnem gaju, ki je zgrajen po slovenski
metodi G-ALFA. Nekaj takih lokacij je Sloveniji že aktiviranih glej www.ati-e-import.si – zdravilni
gaji.
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Grafični prikaz ALFA in BETA generiranega BIOsistema v D13 in D33:
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AKTIVACIJA dinamičnega ALFA in 6 S-ALFA žarkov okoli njega
To omogočajo BIOŠABLONE A4, v katerih so vpisane MAKRO KODE za aktivacijo dinamičnega
ALFA življenjskega žarka, ki po uporabi izgine. Omogoča tudi BK zaščito ter je izvrstno uporaben
za čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. Prav
tako omogoča vzdrževanje v D13, D33, D53 in naprej na statičnem BKP oz. zdravilnem gaju, ki ga
lahko naročite le pri naši firmi. Uporaba te izvrstne BIOtehnologije (pa še slovenska je!) je izjemno
enostavna. V enem dnevu se lahko naučite uporabljati BIOšablone A4, torej novo slovensko
BIOtehnologijo G-ALFA in s tem prav vse, kar nujno potrebujeta za človeka dostojno življenje.
Kaj potrebuje sleherni MANAGER, sleherni politik, profesionalni vojak, policaj, inšpektor,
vsaj eden v družini itd.
1.Komplet BK zaščite in BIOšablone A4.
2. Vpis zdravilnih BIOenergij v opremo, ki jo uporablja, v avtomobil itd , znotraj avta pa ustrezne
BIOlaserje za BK zaščito, ki jih obesi na ročke, na vzvratno ogledalo in zadnjo lučko (6 kos
BIOlaserjev MK1 ali BC2 ali GG3 ali GG4, odvisno koliko da na sebe in na svoje zdravje ter
kakovost vodenja firme, družine itd). S tem postane avto BK kletka, podobno kot gluha soba v
akustiki ali Faradayeva kletka v elektrotehniki. Znotraj tako generiranega prostora in z uporabo
BIOšablon A4 so potniki v njem popolnoma BIOfizikalno zaščiteni. Tako bi morali biti urejeni rešilni
avtomobili.
3. Nekaj ALFA žarkov za profesionalno uporabo v službi, v sejni sobi, pri tajnici in svetovalcih ter
doma.
4. Če je le možno, naj se tajnice, dekleta nasploh, naučijo uporabe SGBKD (videnje mehanizmov
večdimenzionalnega prostora), potem so dani pogoji, da se dosti enostavno in poceni rešuje
kadrovsko problematiko ter vse druge tekoče probleme firme in njene okolice, kjer firma poslovno
deluje.
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Parlamentarne volitve v jeseni leta 2008
RAKrana naše politike, gospodarstva, medicine, znanosti in umetnosti ter tehnologije in
religij ter verskih skupnosti, vseh problemov naše civilizacije, so BETA generirani
BIOsistemi, ki jih je vse povsod, kot listja in trave, pa sami za to niso nič krivi.
Problematika se je postopama nabirala skozi tisočletja naše zgodovine zaradi napačne
opredelitve in uporabe večdimenzionalnega prostora, ki so jo generirale vse religije in ljudje
s poškodovano psiho, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu.
Posledice nosimo zdaj vsi, saj so nam ti ljudje generirali povsem zgrešen družbeni in
vrednostni sistem, v katerem živimo.
Temeljni izvor vseh naših problemov je BIOkibernetski kriminal, ki povzroča BIOterorizem.
Posledica je minimalna opravilna sposobnost. To je minimalni telepatski dostop do ALFA in SALFA intelligence ter maksimalni telepatski dostop do škodljive BETA inteleligence. Posledice so
več kot katastrofalne za vse BIOsisteme. S tem je odkrit temeljni izvor vseh problemov telesa in
psihe vseh bolezni našega časa.
Reševanje vseh problemov naše civilizacije ter reševanje minimalne opravilne sposobnosti je z
uporabo nove slovenske znanosti sila enostavno.
Z matematičnega vidika s tem popravimo potek Gausove krivulje distribucije vseh BIOsistemov na
Zemlji, ki je zaradi zgodovinskih zmot religij ter kemije in farmacije postala povsem asimetrična.
Povsem neproduktivno bi bilo, da se zdaj napada religije. Zahtevati pa je nujno BK sanacijo vseh
njihovih objektov, ki povzročajo znotraj njih BK kriminal in sistemsko uničujejo BIOsisteme vsem
vernikom. Vpliv teh objektov na celotno njihovo okolico pa je že v fazi sistematičnega reševanja s
pomočjo nove tehnologije.
Vernike namreč sistematično pripravljajo za posmrtno življenje v peklu, ne v nebesih. To je
področje S25 globalnega merilnega sistema za BIOtransfer, kjer se nahajajo vsi napačno umrli
BIOsistemi pasivne in aktivne inteligence od virusov in bakterij naprej do ljudi, ki delujejo nazaj na
vse žive BIOsisteme kot izjemno nevarni BIOparaziti sedme uničevanne dimenzije.
Nebesa pa so v globalnem merilnem sistemu merilni sektorji S12 do S17 za viruse, bakterije in vse
mikroorganizme ter rastline, v S18 so vse živali, v S19 do S21 pa vsi pravilno umrli ljudje.
To pa še ni najhuje, saj gre za osebno noto vsakega posameznika. Najhuje je to, da ti BETA
generirani BIOsistemi s tem sistematično uničujejo vse druge BIOsisteme na Zemlji. To pomeni
naraščanje revščine, bolezni, alkoholizma, spolnih odklonov, nasilja, terorizma, kriminala in vojn.
Uničevanje sodne veje in gospodarskih družb, prilaščanje državnega premoženja se začne takoj,
ko taka oseba prevzame krmilo. S tem je ogrožena priprava dobrih zakonov ter izbira zdravega in
kakovostnega sodniškega kadra, S tem se počasi ruši opravilna sposobnost celotnega naroda
zato, ker ta zgrešena filozofija zaradi povsem neustreznih zakonov prodira v vse pore družbenega
sistema.
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Globalni potek stanja BIOsistemov od rojstva do smrti in naprej:
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Potek stanja BIOsistema v odvisnosti od telepatskega dostopa do Superinteligenc
ALFA, BETA in S-ALFA in od BK nivoja možganskih BIOenergij:
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Potek regeneracije BIOsistema v odvisnosti od števila intervalov uporabe ALFA
žarka: po metodi G-ALFA 1,2,3,4, projektov AP01 do AP33 in projekta BIOtransfer.
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Vpliv BETA generiranih BIOsistemov in njihov vpliv na ljudi, živali, rastline in Zemljo:
1. Vsak BIOsistem lahko deluje škodljivo ali zdravilno. To je odvisno od kakovosti njegovega
BIOsistema. Vse prostitutke, pedri in lezbijke, cigani, barske plesalke, kriminalci in še
mnogi drugi, so ekstremno BETA generirani BIOsistemi. Zadržujejo se namreč večinoma v
BETA smrtnih žarkih, nosijo izredno škodljiv nakit, uporabljajo škodljivo hrano in pijejo
škodljive pijače.
2. BETA generirani BIOsistemi deluje na okolico lahko telepatsko ali neposredno z dotikom.
Rokovanje, objem, masaže, seks, razgovor ne glede na razdaljo, poslušanje glasbe (večina
sodobne in operne glasbe je izredno nevarna za psiho), čitanje knjige, časopisa, poslušanje
litanij iz parlamenta ali cerkve itd so tipični primeri delovanja črna magije, to je
medsebojnega vpliva dveh ali več BIOsistemov.
3. Telepatski vpliv ima dva načina. Teletransport BIOparazitov, razdalja sploh ni pomembna in
metoda črne magije.
4. Telepatski vpliv deluje takrat, ko pomislimo na neko osebo, živo ali že mrtvo (BETA
komponist). Če je pravilno umrla, deluje na nas kot angel varuh, Okoli nas se ovije zlata
meglica, ki nas ščiti do določenega BK nivoja, ki je odvisen od naše BK zaščite, od
kakovosti našega BIOsistema, od naše absolutne etike in morale, od skrbi za okolje in
prostor, v katerem živimo, Večino tega krščanska religija v besedi, ne pa v dejanjih, dosti
dobro opredeljuje. Pri tem dela vrsto sistemskih napak kar zavira nadaljnji, pravilno
usmerjen duhovni razvoj krščanstva. To sem opredelil kot novo krščanstvo. Če je oseba
umrla v BETA smrtnem žarku, deluje na nas iz sedme dimenzije iz pekla (BAZA S25) in se
takoj naselijo v našem BIOsistemu BIOparaziti sedme dimenzije in ustrezne stopnje, ki nas
nekega dne dobesedno uničijo. Začne se s stresi in glavoboli, pride do samomorov,
zapeljemo na levo stran cestišča, infarkt , možganska kap itd, ter generacija vseh bolezni
telesa in psihe. Nastanek vseh problemov telesa in psihe je pogojen s kakovostjo našega
imunskega (S28), hormonskega (S26) in genetskega sistema (S21), ter je odvisno tudi od
kakovosti hrane, vode in od vsebine in oblik predmetov, ki jih uporabljamo (škodljiva
statična ali dinamična BK trasformacija). Škodljiva vsebina predmeta se takoj prenaša na
telo, čim se predmeta dotaknemo.
5. Črna magija deluje tako, da BETA oseba stoji v BETA smrtnem žarku maksimalnega BK
nivoja in razmišlja kaj želi storiti drugim. BETA inteligenca preko svojega nadzora nad
BETA smrtnimi žarki potem opravi umazano delo, če so za to dani ustrezni pogoji. Ti pa so
kakovost BIOsistema, ki je tarča operacije in v na kako škodljivi lokaciji se tarča nahaja.
Mojo taščo je doletela možganska kap v cerkvi. Kakovostnim BIOsistemom se ne more nič
zgoditi. Ti namreč zaznavajo, da se nekdo z njimi ukvarja. Pomembno je, da se ne ustrašijo.
Če se ustrašijo postanejo lahek plen črne magije in vsega kar sodi zraven.
6. Najboiljša metoda zaščite je uporaba ALFA žarkov in generacija dinamične BK zaščite ter
osebne BK zaščite, to je verižica T5, BIOzaslonke in BIOlaser GG4 ali GG3.
7. Najbolj nevarni so BIOparaziti. Ta večna nadloga, odkar svet stoji, se kaže na različne
načine. Stres, glavoboli, razne druge bolečine itd. BIOparaziti so vzorci škodljivih
BIOenergij, lahko bi jih imenovali kar mrtve duše, ki so umrle v BETA smrtnih žarkih. To so
vzorci vseh znanih BIOsistemov, ki nastopajo na Zemlji. Virusi, bakterije , mikroorganizni,
rastline, živali in ljudje. Zato je izredno pomembno, da BIOsistem umre v ALFA življenjskem
žarku. V tem primeru Superinteligenca S-ALFA izvrši avtomatski BIOtransfer, ne glede na
to, kaj je oseba v času življenja počela. Razpored vzorcev BIOtransfera je nam zemljanom
prikazan preko merilnega sistema, ki ima skalo od 1 do 99 % glej spodnjo tabelo:
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TABELA BIOtransfer naključno izbranih BIOsistemov, kjer je bil BIOtransfer izvršen naravno ali umetno
preko projekta BIOtransfer, ki bi ga moral brezpogojno znati izvršiti vsak papež, kardinal ali škof.

Lokacija umrlih in njihov status po smrti. Ta pokaže, kaj so koristnega naredili za Zemeljsko civilizacijo, za svoj narod in za svoj rod.
Merilni sistem omogoča ugotoviti lokacijo v večdimenzionalnem prostoru, ki pove, kje se duša umrlega BIOsistema nahaja po smrti.
Ko umremo v BETA smrtnem žarku gre naš vzorec v S25, to je v PEKEL. Če umremo v ALFA življenjskem žarku gre naš vzorec BIOenergij lahko v tri
lokacije To so S19, S20 in S21. Kam gre naš BIO vzorec je odvisno od tega kaj smo počeli v času našega življenja. To je področje od 1% do 99,9%.
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