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Izvor in posledice nerazumevanja BIOfizike 7, 13 in 33
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo
Dejanska velikost in nivo ALFA življenjskih žarkov ter zdravilne BKTR in BETA
smrtnih žarkov ter škodljive statične in dinamične BKTR, so posledica našega
obnašanja do okolice, naše življenjske filozofije, vrednostnega in družbenega
sistema, neustreznih zakonov, ki naj bi urejali našo varnost in zaščito, kakovost
hrane, pijače, zdravil, kozmetike, blaga in storitev, naših neposrednih vsakodnevnih
miselnih aktivnosti ter kot najvažnejše, nepravilne gradnje objektov in infrastrukture.
Ko je zgradba napačno zgrajena, kar je povsod po svetu običaj, izjeme so zelo
redke, začne generirati maksimalno visoko škodljivo statično BIOkibernetsko
transformacijo. BETA žarki na lokaciji dobivajo vse višji BK nivo in premer. Ta proces
deluje neskončno dolgo časa. Taka lokacija se slej ko prej spremeni v puščavo, v
prah.
Lokacije BETA smrtnih žarkov delujejo kot dematerializacija. Material preprosto
izgineva. Nastajajo luknje, razpoke v betonskih delih zgradbe itd. Zgradba se zelo
počasi celo sesuje. Piranska cerkev je tipični primer takega delovanja BETA smrtnih
žarkov.
Če se na taki lokaciji zadržujemo, pride do poškod psihe in telesa, zbolimo in
prezgodaj umremo. Ko umremo na taki lokaciji, gre naš vzorec BIOenergij, naša
DUŠA, v sedmo dimenzijo. To je v mehanizem, ki na zemlji povzroča škodljivo GBETA BIOtehnologijo, tudi terorizem.
Pomembno za vse BIOsisteme na takih lokacijah je, da se aktivira ALFA življenjske
žarke. S tem se prekine propadanje lokacije in s tem vseh BIOsistemov, ki se na taki
lokaciji nahajajo.
Zavedati se moramo, da je vsaka možganska aktivnost povezana z vplivom na ALFA
ali BETA žarke. BK nivo žarkov narašča ali pada v odvisnosti od našega miselnega
vzorca in od lokacije glave. Če to počnemo v ALFA žarku, potem BK nivo ALFA
žarka narašča. Če razmišljamo v BETA žarku, potem BK nivo BETA žarka narašča.
Razporeditev ALFA in BETA žarkov je opisana v ASG-ALFA mreži. Dejanska
BIOfizikalna konfiguracija mreže pa je lahko povsem drugačna, dosti deformirana in
to je ključni problem aktivacije ALFA življenjskih žarkov.
BIOfizikalna sanacija lokacije po slovenski metodi G-ALFA pomeni razumeti in
uporabiti vse potrebne metode in tehnologijo, ki nam jo nudi BIOfizika 7, 13 in 33
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Metode pa lahko uporabimo le takrat,
ko temeljito razumemo njeno delovanje, da znamo uporabljati njen merilni sistem, ki
nam BK sanacijo tudi omogoči, da skrbimo za okolje in prostor ter za vse BIOsisteme
pasivne inteligence, to je za viruse, bakterije, mikroorganizme, za rastline, živali in
zemljo. Vse to pa zahteva ustrezno etiko in moralo ter ustrezen družbeni in
vrednostni sistem.
Problematiko merilnega sistema sem opredelil v okviru področja BIOkibernetike,
kamor tehnologija merjenja tudi spada in je eden od temeljnih predmetov 6
mesečnega seminarja.
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Optimalna oblika strešnikov je valovita oblika. Taka streha daje najboljše
BIOkibernetske razultate, Omogoča generiranje BIOklime sedmih zdravilnih
BIOenergij. BK nivo pod tako streho zelo hitro doseže zdravilni BK nivo E0 in 7
zdravilnih BIOenergij.
Najslabša streha je piramidne ali trapezne oblike. Če je posuta s kamenčki ostrih
oblik, ki zmanjšajo glasnost dežja, je še toliko slabša. To daje takoj maksimalno
škodljivo BIOkibernetsko transformacijo štirih škodljivih BIOenergij L384 + L384, 1+3.
Seveda če piramida pokrije BETA žarek dovolj velikega BK nivoja. Sicer pa se BK
nivo BETA žarka pod tri ali štirikotno piramido hitro povečuje do maksimalnega BK
nivoja. Vsi ALFA žarki pod piramidami se izklopijo in nastanejo BETA smrti žarki
velikih premerov in masimalne BK jakosti to je L348, to je 12. stopnja po BK lestvici.
To je tudi eden od temeljnih vzrokov za nastanek puščav.
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