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Bistvo odkritja in primerjava z drugimi tehnologijami ter z medicino,
farmacijo in religijami
1. Odkril sem da v naravi obstajajo tri vrste žarkov. To so BETA smrtni žarki (7.
dimenzije), ALFA življenjski žarki (13. dimenzije) in S-ALFA regeneracijski žarki
( 33. dimenzije). Poleg tega lahko ALFA življenjske žarke profesionalno uporabljamo
na 33 načinov-projektov. Odkrita tehnologija G-ALFA ureja imunski, hormonski in
genetski sistem vsem BIOsistemom na zemlji.
Tega do sedaj ni še nihče tako natančno in sistematično opredelil. V bistvu sem
odkril izvor vseh problemov našega časa, izvor vseh bolezni telesa in psihe ter
kompletno BIOtehnologijo G-ALFA , ki omogoča reševanje vseh do sedaj nastalih
problemov na Zemlji.
Projekti AP01 do AP33 in BIOtransfer ter Slovenska Globalna BIOkibernetska
Diagnostika (SGBKD) so metode, ki so namenjene profesionalni osebni uporabi, v
medicini, farmaciji in kemiji, znanosti in umetnosti ter tehnologiji in v religijah.
Religije omenjam zato, ker so temeljni izvor za zasvojenost zemeljske populacije, saj
sistemsko uporabljajo BETA smrtne žarke ter škodljivo statično in dinamično
BIOkibernetsko transformacijo. Sistematično uporabljajo škodljivo oblikovane
zgradbe in predmete, ki povzročijo visoko stopnjo zasvojenosti. V svoji zmoti
sistematično uničujejo vse BIosisteme, cele vasi in mesta in so eden od temeljnih
izvorov vseh bolezni telesa in psihe. Drugi del te problematike, to je sekundarni del,
ki je posledica visoke stopnje zasvojenosti, povzroča farmacija, medicina, znanost in
umetnost ter tehnologija.
Temeljni problem vseh religij je v tem, da po njihovi filozofiji pripravljajo ljudi za
posmrtno življenjene v NEBESIH, kot to neprestano navajajo. Žal ugotavljam, da so
NEBESA v 53 dimenziji in višje. Do tja pa se preko smrtnih žarkov ter škodljive
statične in dinanične BIOkibernetske transformacije štirih škodljivih BIOenergij ter s
pomočjo sistematične uporabe škodljive G-BETA BIOtehnologije ne more priti. Vse
cerkve in RELIGIJE zmotno uporabljajo to, škodljivo, BIOtehnologijo. Ta, dosedaj
neopredeljiv fenomen lahko zdaj enostavno izmerimo z merilno BIOtehnologijo GALFA ter vidimo celotno dogajanje ob rojstvu in smrti s pomočjo SGBKD.
Kako deluje posmrtno življenje, rojstvo in smrt, nam je odkrila najvišja inteligenca SALFA tako, da nam je posredovala merilni sistem za 7, 13 in 33 dimenzionalni
prostor v katerem živimo.
Prav tako je obelodanila novo znanost, to je BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega
prostora, da si mnogo lažje predstavljamo in uporabljamo to vrhunsko tehnologijo.
Vsako rojstvo je vstajenje. Vsaka smrt je dematerializacija duše. Ta duša pa se lahko
dematerializira v sedmo dimenzijo, v PEKEL ali preko 13. dimenzije, ki predstavlja
pot v nebesa, to je v 33 dimenzijo, v 53 dimenzijo in naprej.
Posmrtno življenje je torej zdaj merljivo in dokazljivo. Nahaja se v nematerialnem
svetu, ki nas obdaja in je hierarhično razdeljen na tri nivoje. Te tri nivoje zmoremo
dojeti, izmeriti in uporabiti.
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S slovensko merilno tehnologijo za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor, ki mi jo je
posredovala najvišja Superinteligenca S-ALFA, ki deluje v 33, 53, 106, 212, 484 in
naprej proti neskončnosti, pa lahko vse dosedaj neznane fizikalne in mejne
fenomene zelo natančno in enostavno izmerimo.
Gre za briljanten in enostaven merilni sistem, ki omogoča reševanje vseh dosedaj
nastalih problemov, ki sistematično uničujejo našo celotno civilizacijo. Uporabo
slovenskega merilnega sistema se lahko nauči skoraj vsak,povprečno inteligenten
Zemljan.
Temeljni problem naše civilizacije je v tem, da povsem napačno razumemo in
uporabljamo BIOfiziko 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo.
2. Ugotovil sem, da obstaja škodljiva statična in dinamična BIOkibernetska
transformacija ter zdravilna statična in dinamična BIOkibernetska transformacija.
Prvo povzročajo škodljivo oblikovani predmeti in BETA smrtni žarki, drugo pa
zdravilno oblikovani predmeti in ALFA življenjski žarki.
3. Opredelil sem, da je uporaba BETA smrtnih žarkov škodljiva G-BETA
BIOtehnologija, ki jo naša civilizacija uporablja v pretežni meri, zato gre tudi vse
narobe. Zato nastopajo fizikalno povsem nepremostljive ovire na poti do zdravega
življenja, zdravja, sreče in blagostanja.
Ugotovil sem, da s kemijo in farmacijo problematike zdravja v nobenem primeru ne
moremo reševati. Če pa se že kaj reši, nastopa rešitev povsem naključno in z
uporabo ALFA življenjskih žarkov, zdravo prehrano in vodo ter z ustrezno življenjsko
filozofijo.
Z denarjem se zdravja sreče in blagostanja zanesljivo kupiti ne da. Vse to pa lahko
pridobimo s sistematično in zelo enostavno uporabo te vrhunske znanosti in
tehnologije, pa še naša je.
4. Uporabo ALFA življenjskih žarkov sem imenoval zdravilno G-ALFA BIOtehnologijo.
5. Opredelil - spoznal sem merilno BIOtehnologijo G-ALFA in pravilno videnje ter
kontrolni sistem za večdimenzionalni prostor. Pravilno videnje in zaznavanje
večdimenzionalnega prostora sem opredelil kot slovensko globalno BIOkibernetsko
diagnostiko (SGBKD).
Z uporabo SGBKD lahko v nekaj trenutkih globalno ugotovimo vse, kar potrebujemo
za zdravo življenje in osebno BIOkibernetsko zaščito. S pomočjo nje lahko
opazujemo, kaj se dogaja ob rojstvu in smrti, kako se prelivajo zdravilne in škodljive
BIOenergije med BIOsistemi. Ugotavljamo lahko tudi kakovost glasbe ter celo vpliv
BIOparazitov, ki nastopajo v sedmi dimenziji in ki preprečujejo, da bi imeli dostop do
13. in 33. dimenzije ter naprej.
Nadvse pomembno je, da lahko SGBK diagnostiko izredno koristno uporabljamo na
sestankih, pri dolgoročno usmerjenih odločitvah itd. Gre za fenomenalen pripomoček
pri vodenju firme, pri ugotavljanu zanesljivosti naložbe, projekta, projektnega teama
in kakovosti vsakega BIOsistema.
Prav tako lahko izjemno hitro ugotovimo, kdo je ustrezen za sprejem v službo, kdo bo
zanesljiv partner, čigavi predlogi so upoštevanja vredni, itd.
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BETA generirani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu, vidijo
večdimenzionalno problematiko povsem narobe. Slabo vidijo kot dobro in obratno. To
je temeljni izvor prometnih in drugih nesreč.
ALFA generirani BIOsistemi, to je zdrav duh v zdravem ali že bolnem telesu, pa vidijo
večdimenzionalni prostor pravilno.
Slovenska merilna BIOtehnologija G-ALFA, ki omogoča meritev 1129 BIOparametrov
za vsak BIOsistem na Zemlji, ne glede na razdaljo, razkriva vse zablode
človekovega dela in ustvarjanja. Meritve so vedno ponovljive. Ko fizikalne meritve
niso zadostne ali, ko ničesar več ne odkrijejo, ko nastajajo novi problemi, stari pa so
slabo rešljivi ali pa sploh ne, se moramo zateči k uporabi BIOkibernetskih meritev.
Te odkrivajo vse probleme našega časa, vse, kar je bilo do sedaj skrito modernim
merilnim sistemom in napravam, vse, kar je motilo naše neustrezne predstave o
življenju na Zemlji in njenem dolgoročno pravilno naravnanem razvoju.
6. Zavedati se moramo, da obstaja aktivna inteligenca, ki jo predstavlja človek in
pasivna inteligenca, ki jo imajo vsi drugi BIOsistemi na Zemlji. To so tudi virusi,
bakterije, mikroorganizmi, živali, rastline in zemlja. ZA vse BIOsisteme imamo enoten
merilni sistem in iste BIOparametre. Za vsak virus, bakterijo ali mikroorganizem,
rastlino ali žival lahko izmerimo njegovih 1128 BIOparametrov.
Naloga človeka je torej povsem jasna. Skrbeti mora za dolgoročno pravilen razvoj
vseh BIOsistemov. Ker tega pravilno ne počnemo niti za sebe kaj šele za pasivno
inteligenco, nastajajo mutacije virusov in generiranje patogenih bakterij. Od
mikroorganizmov pa poznamo morda okoli 1% celotne populacije. Kaj to pomeni za
reševanje starih pa tudi novih, še neznanih bolezni, ki zaradi tega nastajajo samo
zaradi našega nerazumevanja BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora, si
lahko komaj predstavljamo.
Reševanje naše prihodnosti na vseh področjih človekovega dela in ustvarjanja, ne da
temeljito razumeli in uporabljali novo znanost, to je BIOfiziko 7, 13 in 33
dimenzionalnega prostora, v nobenem primeru ni mogoče.
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