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Gradnja objektov in infrastrukture skozi zgodovino  
  
Kitajska  
  
1. Kitajci so že nekaj tisoč let pred našim štetjem znali poiskati kozmična in zemeljska 
sevanja, kot so to poimenovali. Od tod prvi podatki o zmajevih črtah.  
 
2.Kitajski cesar je imel ekipo služabnikov, ki so pred pričetkom gradnje vsake 
pomembne zgradbe preiskali zemljišče.  
 
3.Stari Perzijci, Kelti, Egipčani in mnogi drugi narodi so bili menda seznanjeni z 
zdravilnimi in škodljivimi sevanji.  
  
Natančnih podatkov o tej tehnologiji nisem zasledil. Pomembno vprašanje, ki se mi 
kar naprej zastavlja je, zakaj je na zemlji potem toliko bolezni in problemov, če je bila 
ta tehnologija pravilno razumljena in uporabljena.  
  
Mnenje tistih, ki so se s to tehnologijo ukvarjali je bilo, da je v naravi prav toliko 
škodljivih kot zdravilnih sevanj.   
  
To mnenje izhaja iz kitajske filozofije, kjer so opredelili  YING in YANG, oziroma 
minus  in plus.  
  
Moje reziskave kažejo, da je to mnenje povsem zmotno. Če bi bila opredelitev 
pravilna in bi bila njihova več tisočletij generirana filozofija zdravljenja pod imenom 
AKUPUNKTURA in drugo, pravilna, potem najbrž ne bi toliko kulturno, gospodarsko 
in socialno zaostali za Evropo.  
  
S pomočjo merilne tehnologije za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, v katerem 
živimo, ki sem jo imenoval BIOkibernetika oz.merilna BIOtehnologija G-ALFA, lahko 
odkrijemo vse katastrofalne zmote. Današnji svet so pripeljale v velike probleme, ki 
brez uporabe BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora fizikalno niso več 
rešjivi.  
  
Nemčija  
  
Nemški raziskovalec dr. Ernest Hartman je odkril prvo mrežo sevanj, ki se po njem 
imenuje HARTMANNOVA MREŽA.  
  
Žarki naj bi potekali v smeri sever-jug in vzhod- zahod in so široki od 18 do 25cm.  
  
Prav tako je različen razpon žarkov. V smeri sever jug naj bi bili na razdalji 200 cm, v 
smeri vzhod-zahod pa na razdalji 250 cm.  
  
Pravijo, da žarek sam po sebi ni niti škodljiv niti zdravilen. Eno ali drugo se pojavi le 
na tistem mestu, kjer se žarka križata. Prav tako je sevanje lahko  enako ali različno 
na vsakem križišču ali vozlu, kot tako križišče imenujejo.    
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Francija  
  
Francoski raziskovalec dr. Manfred Curry je odkril drugo mrežo, ki se imenuje 
CURRYJEVA MREŽA. Ta mreža poteka pod kotom 45 stopinj glede na I. 
Hartmanovo mrežo.  
  
Curry je prav tako razdelil ljudi na dve skupini. Ugotovil je, da so nekateri občutljivi na 
»vročo fronto«, drugi pa na »hladno fronto«. Iz tega sledi, da je lahko v prostoru 
škodljivo, zdravilno ali nevtralno sevanje, s čimer se popolnoma strinjam. To potrjuje 
tudi slovenska BIOkibernetika, to je merilni sistem za večdimenzionalni prostor,  v 
katerem živimo in je temeljni predmet mojih 6-mesečnih seminarjev.  
  
Iz tega sledi, da se v enih prostorih počutimo slabo, v drugih pa dobro.   
Pravi odkriteljte mreže je bil inž. Siefrid Wittmann.  
  
Kakor pri Hartmanovem, se širina žarka spreminja tudi pri Curryjevem žarku. 
Približna širina Curryjevega žarka naj bi bila od 8 do 50 cm. Pravijo, da je glavni 
spodbujevalec premikanja obeh mrež LUNA. Jakost sevanja teh žarkov pa naj bi bila 
največja nekje med 1. in 4. uro zjutraj.  
  
Slovenija  
  
Moje odkritje, ki sem ga imenoval  ASG - ALFA mreža, pa je sledeče:   
  
Imamo dve osnovni vrsti žarkov.  ALFA življenjske in BETA smrtne žarke. 
Razporejeni so v ASG- ALFA mrežo. ALFA življenjski žarki so v normalnih pogojih, 
na naši zemljepisni širini, razporejeni v smeri sever-jug vsake 5 m in v smeri vzhod-
zahod vsake 3,5 metra. Okoli vsakega  ALFA življenjskega žarka je v povprečju 6 
BETA smrtnih žarkov. V normalnih okoliščinah so premera 84 cm. Jakost teh žarkov 
po merilni skali G-ALFA je od 1 do 168 delcev merilne skale.   
  
Vsaka skupina teh žarkov je organizirana kot BIOkibernetska zanka, ki ima v sredini 
še en ALFA življenjski žarek. BK zanka deluje dinamično. Delovanje BK zanke je 
odvisno od mnogo parametrov, ki jih opredeljuje BIOfizika 7, 13 in 33 
dimenzionalnega prostora.  
  
Ker ALFA življenjske žarke trošimo vsi ZemeljskiBIOsistemi, se lahko zgodi, da se 
ALFA življenjski žarek izklopi in nastane en velik osnovni BETA smrtni žarek premera 
4,24 metra. Ta proces izklapljanja  ALFA življenskih žarkov in generiranja BETA 
smrtnih žarkov premera 4,24 metra in več, se nadaljuje in tako nastanejo puščave, 
plazovi, potresi, vulkani itd.  
 
Tako nastaja deformacija lokacije potencialnih ALFA žarkov, tudi do 0,96 metra in 
več od teoretične ASG-ALFA mreže. Ko so enkrat  ALFA žarki izklopljeni jih je 
izredno težko najti in jih postopoma vrniti v teoretično  ASG-ALFA mrežo. V praksi 
zadošča, če je deformacija sredine ALFA žarka manjša od 33 cm glede na ASG-
ALFA mrežo.   
  
Žarki slovenske  ASG-ALFA mreže so opredeljeni v večdimenzionalnem prostoru. 
Zato jih s fizikalnimi instrumenti ne moremo izmeriti.   
BETA smrtni žarki delujejo kot BIOkibernetsko mamilo. Opredeljeni so s 7.dimenzijo. 
ALFA življenjski s 13. dimenzijo,  preklopljeni BETA smrtni žarki v S-ALFA 
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regeneracijske žarke pa s 33. dimenzijo. V posebnih primerih je lahko ALFA žarek 
tudi na lokaciji izven ASG-ALFA mreže, ki jo določi Superinteligenca S-ALFA.  
  
Beta smrtni žarki delujejo v bistvu kot neke vrste koš za BIO odpadke. Če se jih 
nepravilno uporablja, delujejo kot generatorji mutacije virusov in patogenih bakterij ter 
povzročajo nastanek vseh bolezni telesa in psihe.  
  
ALFA življenjske žarke uporabljamo lahko za osebno, domačo ali profesionalno 
uporabo. Ti služijo za sistematično odstranjevanje škodljivih BIOenergij iz telesa in 
psihe ter iz hrane, pijače, zdravil, kozmetike, kemičnih izdelkov, pesticidov, 
materialov, predmetov, naprav, objektov, vozil in sistemov.   
  
Profesionalna uporaba ALFA življenjskih žarkov omogoča preklop ALFA žarka za 
reanimacijo telesa in psihe, proizvodnjo pravih zdravil,  proizvodnjo neškodljivih 
pesticidov, kemičnih izdelkov, pripravo semen pred setvijo itd.   
  
Te postopke sem imenoval projekte AP1 do AP33. in BIOTRANSFER  
  
Projekti AP omogočajo čiščenje in oplemenitenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, 
pesticidov, kemičnih izdelkov, predmetov, obleke, vozil in drugo.  
 
V profesionalni medicini jih je možno uporabiti za zdravljenje vseh bolezni telesa in 
psihe, v profesionalnem športu pa za pridobivanje vrhunske psihofizične kondicije.  
  
Povzetek odkrite problematike:  
 
Če povzamem celotno problematiko, imamo dve vrsti BIOtehnologij.  
  
A.  Obstoječa, škodljiva, G-BETA BIOtehnologija bazira na uporabi BETA smrtnih 
žarkov ter škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Ta 
povzroča visoko stopnjo zasvojenosti telesa in psihe in je izvor vseh bolezni telesa in 
psihe ter vseh problemov našega časa.   
 
Problematika se začne z BIOkibernetskim kriminalom, iz tega nastane BIOterorizem 
(skrajno škodljiva hrana, pijača, zdravila, kozmetika, skrajno škodljiva gradnja 
objektov in infrastrukture).   
Posledica vsega tega je nastanek alkoholizma,uporabe mamil, nižja rodnost zdravih 
otrok, nasilje, kriminal, terorizem in vojne.  
  
B. Nova,  slovenska, zdravilna G-ALFA BIOtehnologija bazira na uporabi ALFA 
življenjskih žarkov ter zdravilne statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. 
ALFA življenjske žarke uporabljamo po slovenski metodi G-ALFA 1,2,3,4. S pomočjo 
te metode si lahko dnevno odstranjujemo iz telesa in psihe škodljive BIOenergije. 
Šestmesečni seminar pa omogoča, da si pridobimo ustrezna znanja za  uporabo 
ALFA žarkov in projektov   AP01 do AP33 ter BIOtransfer. To pomeni popolno 
reanimacijo telesa in psihe po slovenski metodi S-ALFA 1,2,3,4. To je, poleg 
predmeta merilni sistem za večdimenzionalni prostor ter SGBKD, tudi temeljni cilj 6 
mesečnega seminarja v Ljubljani.  
  
     
  
 


