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Pravilna postavitev zgradbe v prostor 
 
Na sliki je prikazana ASG--ALFA mreža parcele na Gorenjskem-Stiška vas, kjer je 
zgrajena prva pravilno postavljena hiša. Velikost hiše ni v skladu z razporeditvijo G-
ALFA mreže, vendar pomeni zelo dober približek. Vsi BETA žarki so izklopljeni. 
ALFA žarki pa so na načrtu označeni in uporabni za pridobivanje vrhunske 
psihofizične kondicije. 
 
Pravilna gradnja objektov in infrastrukture omogoča, da konstruiramo zgradbo tako, 
da upoštevamo ASG-ALFA mrežo. Potem zgradbo samo še pravilno postavimo v 
ASG-ALFA mrežo, v prostor. S tem smo rešili glavne probleme, ki jih zahteva 
razumevanje in uporaba BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora. 
 
Dejanska situacija v večini zgradb pa je povsem drugačna. Zgradbe so postavljene v 
prostor tako, da so ALFA žarki nedostopni, ali so že izključeni, v BETA žarke pa so 
postavljena delovna mesta. Notranja oprema je izbrana tako, da se generira 
maksimalno škodljiva BIOkibernetska transformacija štirih škodljivih BIOenergij. 
 
Delavci in direktorji sedijo v BETA smrtnih žarkih in propadajo. To je poleg izjemno 
škodljive hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugih kemikalij največji problem, ki 
predstavlja izvor vseh bolezni telesa in psihe. S tem je odkrit glavni izvor socialne 
ogroženosti prebivalstva Slovenije, Evrope in sveta.  
 
Ko je enkrat poškodovana psiha, potem gre vse narobe. Poškodba psihe je 
izvor vseh naših problemov in njihovega napačnega reševanja. 
 
Izvor poškodbe psihe je posledica delovanja in zavestne ali podzavestne uporabe 
BETA smrtnih žarkih, kar sem opredelil kot škodljivo G-BETA BIOtehnologijo, 
BIOkibernetski kriminal in črno magijo. Problematika je zdaj merljiva in dokazljiva. 
 
Dokazi za delovanje BETA smrtnih žarkov so izjemno preprosti za 
razumevanje: 
 
Dve vrsti žarkov imamo. Razporejeni so v obliko BIOkibernetske (BK) zanke. BK 
zanke so postavljene v ASG-ALFA mrežo. Če uporabljamo škodljivo oblikovane 
predmete nastopa izklop ALFA žarkov, BETA žarki pa se povečajo do 4,24 metra. 
Njihov BK nivo narašča do maksimalne vrednosti, to je do L384, kar predstavlja 12. 
stopnjo po BK lestvici merilnega sistema za večdimenzionalni prostor. 
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Proces nastanka pogojev za uničevanje vseh BIOsistemov aktivne in pasivne 
inteligence se tako nadaljuje, dokljer ni celotna lokacija ena sama “črna luknja”. To 
sem imenoval skupino BETA smrtnih žarkov premera 4,24 metra, ki se nahajajo eden 
poleg drugega in se prekrivajo. 
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BETA smrtni žarek premera 16 metrov in maksimalne BK jakosti L384: 
 
 

 
 
 
BETA smrtni žarki premera 4,24 metra.  Učinek dematerializacije je jasno viden pri 
dveh BETA žarkih. Na tretjem je pakirana hrana za živali v sedmih zelenih valjih BK 
škodljive oblike. Valj je škodljiva BK oblika in povzroča dva fenomena. V svojo 
okolico širi škodljive BIOenergije ter povečuje akumulacijo škodljivih BIOenergij v 
krmi.  
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Kako se drevo, ki je bilo na lokaciji zasejano povsem naključno, izogne vplivu BETA 
žarka in se zvije v lokacijo ALFA žarka: 
 

 
 
 
Vpliv BETA žarka na cestišču pri šoli Milana Šuštaršiča. Lokacijo opazujem že pet 
let. Vsakokrat ko lokacijo asfaltirajo ali zalijejo z betonom, se luknja ponovno pojavi. 
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Vpliv BETA smrtnih žarkov na cestišču 
 
Povzročajo dematerializacijo. Po dežju se to lepo vidi. Stopite poleg 
luže, stegnite roko nad lužo in ugotovite, kaj zaznavate. Če žarka 
več ne čutite, bi bilo koristno, da poskušate najti izvor 
problematike. Slaba lokacija kjer živite, slaba hrana, pijača, zdravila, 
nakit, škodljivi zaščitni obeski itd. 
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ALFA življenjski žarki na cestiščo po poti okupirane Ljubljane 
 

 
 
Superinteligenca  S-ALFA je postavila neovrgljive dokaze o njenem zdravilnem 
delovanju in vplivu na našo psiho in telo. Vse oznake za POT ob žici okupirane 
Ljubljane, so postavljene natančno v sredino ALFA  življenjskih žarkov. Večina je še 
rahlo aktivnih. 
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Vpliv BETA smrtnih žarkov v gozdu 
 
Vsako drevo, ki se prevrne s korenini vred, je bilo posajeno v BETA 
smrtnem žarku. Na lokaciji nastopa dematerializacija, zato se drevo ob 
ujmah prevrne s koreninami vred. 

 
 

   
 
Vpliv BETA smrtnih žarkov na drevo je podoben poškodbam telesa pri raku, 
tumorju, BSE ... 
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Vpliv ALFA življenjskega žarka 
 

 
Sajenje v BETA smrtne žarke  
 
Propad celotnega nasada Oljk  v Strunjanu ob cerkvi . Vse oljke so bile posajene v 
BETA smrtnih žarkih in so propadle. Novo zasajena oljka (desno) je tudi posajena v 
BETA žarku in ima na sebi obešeno ploščo škodljive oblike. Plošča deluje kot škodljiv 
statični transformator (plošča obešena na konico je pravoslavni simbol), ki oljko 
sistematično uničuje in bo nekega dne propadla. Olje njenih plodov bo vsebovalo 
velike količine škodljivih BIOenergij. 
 
Tako dejanje stori vedno človek, ki ima že visoke BK poškodbe svoje psihe. Propada 
sam in povzroča propadanje tudi vsej svoji okolici. To je v bistvu BIOrobot sedme 
dimenzije, ki ga obvladuje Superinteligenca G-BETA, ki na zemlji vse uničuje. 
 

   


