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Dostopanje do 7, 13, 33, 53 dimenzionalnega prostora in naprej, v
katerem živimo in njegova uporaba v fizikalnem svetu
Dostop do nove BIOtehnologije, ki sem jo opredelil kot novo znanost, to je BIOfiziko
7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora in do njenega merilnega sistema je omogočen
slehernemu Zemljanu
.
Potreboval sem več kot 15 let, da sem postopoma doumel, kako ta izvrstna
tehnologija deluje. Opravil sem ustrezno verifikacijo v fizikalnem svetu tako, da sem
uspešno zaključil vrsto pilotskih projektov, ki postavlja novo znanost trdno v fizikalni
svet. Vsi Zemljani lahko novo G-ALFA zdravilno BIOtehnologijo koristno uporabljamo
pri svojih vsakodnevnih opravilih, posebej še otroci in religije, saj ima neprecenljivo
vzgojno, kulturno, gospodarsko in politično vrednost.
Zadal sem si nalogo, da Vas naučim, kogar nova tehnologija zanima, kako nova
znanost deluje, kako jo lahko enostavno in s pridom uporabljamo na vseh področjih
našega dela in ustvarjanja, kje so pasti, ki nas pri tem zanimivem projektu čakajo,
kako se večini problemov izognemo, kako lahko z njeno uporabo preprečujemo in
dostikrat v sodelavi s sodobno medicino tudi pravilno rešujemo večino bolezni telesa
in psihe.
V okviru pilotskega raziskovalnega projekta izvora bolezni telesa in psihe sem
ugotovil, da BETA smrtni žarki in iz tega nastala škodljiva G-BETA BIOtehnologija
povzroča nastanek vseh bolezni telesa in psihe.
Človek je v času svojega razvoja (religije, vrači) že zelo zgodaj odkril BETA smrtne
žarke in njihovo začetno, vsaj za nekatere, blagodejno delovanje na počutje ljudi.
Prav tako je ugotovil, kako lahko uporablja to škodljivo tehnologijo v vsakodnevnem
življenju, za dosego svojih osebnih ciljev, ne glede na posledice, ki uporabi te
tehnologije sledijo. Šele danes vemo, da gre za izredno nevarno BIOtehnologijo, ki jo
lahko imenujemo kar črna magijo.
Uporaba BETA smrtnih žarkov povzroča BIOkibernetski kriminal, BIOterorizem in
terorizem. Za meritev te vrste BIO tehnologije dosedaj nismo imeli ustrezne merilne
tehnologije, da bi lahko natančno in enoumno ugotovili njihov vpliv na vse
BIOsisteme na Zemlji.
Terorizem je namreč težka psihična bolezen, ki jo povzroča indoktrinacija s strani
religij. V kombinaciji z BIOkibernetskim kriminalom in BIOterorizmom generirajo
ekstremno BETA orientirane BIOsisteme. Ti delujejo potem kot čisti BIOroboti sedme
dimenzije, ki jo nadzoruje in vodi Superinteligenca G-BETA, ki je temeljni izvor vseh
problemov našega časa.
Ti ljudje so v popolni telepatski oblasti te inteligence. Nič ni njihovega, niti misli niti
dejanja. Ti ljudje so za samo zgago v življenju. Delujejo pa izredno zvito, saj so pod
vplivom sedme dimenzije, ki ima bistveno boljši pregled nad dogajanjem v fizikalnem
svetu kot ljudje. Najlažje in najhitreje najdemo te ljudi s pomočjo SGBKD. Okoli glave
in telesa imajo črn pas škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, ki jim onemogočajo
dostop do višjih dimenzij in do naravnega čiščenja telesa in psihe škodljivih
BIOenergij. Če so že globje zabredli v bolezen se ta črnina zajeda tudi v posamezne
vitalne dele telesa. Pomembno je, da te ljudi čimprej usposobimo za normalno,
človeka dostojno življenje.
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Zanimivo je opazovati seje državnega zbora preko TV s pomočjo SGBKD. Zelo lepo
se vidi kdo je kdo, koliko je kdo pod vplivom nevarne BETA inteligence, kako delujejo
postopki prepričevanja med slabimi in dobrimi mnenji ali rešitvami, kako deluje
brezumno preglasovanje in kako deluje črna magija.
Vsakemu govorniku dobrih idej in rešitev se generira okoli glave zlata kupola,
vsakemu govorniku slabih idej in rešitev ali laži in sprenevedanj se generira okoli
glave črna kupola, ki telepatsko preko mehanizmov večdimenzionalnega prostora, v
katerem živimo, sili v možgane ostalih poslušalcev v DZ in gledalcev pred TV.
Tako deluje črna magija, ki je zdaj vidna in merljiva. Gre za distribucijo BIOparazitov
in škodljivih BIOenergij, ki se iz sedme dimenzije preko BETA smrtnih žarkov
transformirajo preko BETA generiranih BIOsistemov v vsako osebo, ki tako seanso
gleda ali posluša. Zato je še kako pomembno, da se lokacija državnega zbora in
vlade v celoti čimprej uredi kot zdravilni gaj za profesionalno uporabo. Le tako bomo
nekega dne dobili dolgoročno prave rešitve ter zdrav slovenski rod in zdravo
slovensko Zemljo.
Ugotovil sem, kje so te zablode največje in zakaj. Najbolj so opazne pri religijah ter
pri raziskavah na področju medicine in farmacije, pri proizvodnji in uporabi zdravil,
kozmetike, kemičnih preparatov. Prav tako sem spoznal, kako vse te probleme
enostavno rešujemo s pomočjo uporabe BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega
prostora, v katerem živimo.
Ugotovil sem pomanjkljivosti fizikalnih diagnostičnih metod, ki jih uporabljajo
medicina, znanost in tehnologija za opredelitev kakovosti BIOsistemov, ki v nobenem
primeru ne razkrivajo pravočasno temeljnega vzroka za nastanek vseh bolezni telesa
in psihe. Nova merilna tehnologija za 7, 13 in 33 dimenzionalni prostor ter Slovenska
Globalna BIOkibernetska Diagnostika (SGBKD) pa vse te probleme zelo enostavno
odkriva.
Da spoznate to izvrstno BIOtehnologijo nove dobe, v kateri se že nahajamo in ki je
otročje lahka za uporabo, potrebujete le 6 mesečni seminar, enkrat tedensko. Otroci
pa potrebujejo cca. enourni seminar, da se naučijo uporabljati ALFA življenjske žarke
po osnovni metodi.
V programu 6 mesečnega seminarja je obdelana celotna metodologija, ki je potrebna
za pravilno rojstvo in vzgojo otrok, za zdravo življenje in pravilno smrt ter za
doseganje vrhunske psihofizične kondicije, pozitivnega duhovnega razvoja, za
pravilno meditacijo in molitev, za pripravo ustreznih zakonskih aktov in drugih
aktivnosti, ki omogočajo varno in zdravo življenje.
Naučili se boste metodologijo uporabe ALFA življenjskih žarkov za osebno, domačo
in profesionalno uporabo, če boste le hoteli. Nobenih fizikalnih preprek ni.
Poleg tega boste v času seminarje stopili na pot temeljite regeneracije vašega
BIOsistema do faze, ko boste lahko sami, brez moje pomoči, nadaljevali uporabo
nove BIOtehnologije in skrbeli za svoj rod. To je še posebej izjemno pomembno za
vse, ki ste že zabredli v bolezen, pa sami niste prav nič krivi. Kriva je vlada,
parlament in politične stranke, ki še vedno nočejo nič slišati in uporabiti to izvrstno
tehnologijo. Niti za sebe nočejo poskrbeti, kako bodo to storili za slovenski narod in
slovensko Zemljo in še posebej za mladi rod, ki hitro drvi v degeneracijo.
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Pomembno je vedeti, da regeneracija BIOsistema ni neposredno odvisna od mene in
mojih aktivnosti na seminarju. Jaz sem le razumel Superinteligenco S-ALFA, ki mi je
posredovala mehanizme delovanja večdimenzionalnega prostora in merilni sistem. S
tem sem posredno ustvaril pogoje za delovanje zdravilnega gaja za profesionalno
uporabo, ki se nahaja v dvorani, kjer se odvijajo aktivnosti 6 mesečnega seminarja v
Ljubljani. Zdravilni gaj, BIOkibernetski poligon, moramo pred uporabo aktivirati.
Vsak si lahko doma z mojo posredno pomočjo ter s pomočjo Superinteligence SALFA generira zdravilni gaj v obsegu, kolikor finančno zmore in, kolikor mu je to
pomembno. Tudi to je ena od temeljnih tem seminarja. Slej ko prej bodo to vrhunsko
tehnologijo obvladali razen mene tudi drugi, pa tudi marsikaj bomo še spoznali, kar
bo zelo verjetno poenostavilo postopke in potreben čas, ki je potreben za
profesionalno uporabo te vrhunske BIOtehnologije. To je v bistvu problem vlade in
izobraževalnega sistema Slovenije, da se zave, kakšno močno in pomembno orodje
je nova BIOtehnologija in njen merilni sistem.
V programu 6 mesečnega seminarja so obdelana vsa potrebna znanja o pravilni
gradnji, kako rešujemo vse probleme, ki nam jih povzroča okolica, mediji z
reklamiranjem izredno škodljivih proizvodov, ki povzročajo počasno degeneracijo
celotne Slovenije, Radio in Televizija s svojimi večinoma BETA orientiranimi
programi, kako se regenerira v večini primerov že zelo iztrošeno zemljo, kako se
prideluje pravo BIOhrano, kako se očisti hrano, vodo, vino in druge pijače škodljivih
vsebin, da si ne poškodujemo BIOsistem.
Pomembno je, da zdaj natančno vemo, kaj moramo storiti, da lahko proizvedemo
vsako blago tako, da nam ne povzroča škodljivih posledic.
BIOfizika 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora omogoča, da proizvedemo proizvode
vrhunske kakovosti, ki jih potrebuje človek ter vsi ostali BIOsistemi, to so virusi,
bakterije, mikroorganizmi, rastline in živali, skratka celotna pasivna inteligenca.
Do podrobnosti bomo obdelali merilni sistem z vidika razumevanja in uporabe
merilnih podatkov pri vsakodnevnem delu. To je izjemno pomembno za razumevanje
stanja našega BIOsistema in kaj nas čaka tudi do 10 let prej preden medicina lahko
ugotovi, kam drsi naš BIOsistem, kaj je z nami narobe in kaj vpliva na zatečeno
stanje.
Kar oglejte si BIOanalize kandidatov za župane in druge BIOanalize, pa se nihče od
odgovornih nič ne zmeni. Vsi rinejo v probleme, pa še nas brezglavo vlečejo za
seboj.
Ustrezne BIOanalize so še posebej pomembne pri raziskavah na vseh področjih
našega dela in ustvarjanja, pri planiranju dolgoročno usmerjenih gospodarskih in
političnih odločitvah, pri kadrovanju za najbolj odgovorne gospodarske ter politične
funkcije.
Nova BIOtehnologija je še posebej pomembna za pravilno usmerjen dolgoročni
razvoj otrok in odraščajoče mladine. BIOtehnologija G-ALFA omogoča pravilno
rojstvo, zdravo življenje in pravilno smrt.
Tudi problematiko s sosedi lahko elegantno ugotavljamo in morda tudi rešujemo s
pomočjo nove BIOtehnologije. Sicer pa imamo probleme tudi z lastnimi BETA
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orientiranimi ljudmi, ki se grebejo za državno premoženje, za davkoplačevalski denar
in oblast.
Zdaj namreč pravočasno lahko ugotovimo kaj vsem BIOsistemom škoduje in zakaj.
Zdaj imamo meter, ki prekaša celotno Zemeljsko znanost na tem izredno občutljivem
področju. Nova BIOtehnologija G-ALFA predstavlja neprecenljivo gospodarsko
vrednost in uporabnost.
Izklapljati BETA smrtne žarke, aktivirati ALFA življenjske žarke, generirati zdravilno
BIOklimo se na seminarju ne boste naučili. Teh postopkov se v klasičnem pomenu
šolanja in poleg redne zaposlitve ne da naučiti. To boste morda nekega dne dosegli
le s trdim delom, ki zahteva celega človeka, osem urni delavnik in več ter nobenih
drugih posebnih obremenitev. Zahtevnost je podobna, kot najvišja stopnja izobrazbe
in zahtevnosti pri raziskovalnem delu, ki jo lahko dosežete v obstoječem rednem
izobraževalnem sistemu.
Ugotavljam, da je ta tehnologija zelo primerna za uporabo v religijah in pri temeljnih
raziskavah, kjer je na razpolago dovolj časa in denarja, da se lahko profesionalno
lotijo tega izjemno pomembnega, zahtevnega in obsežnega projekta, ki posega v
popolnoma vse strukture človekovega dela in ustvarjanja ter v celotni vrednostni in
družbeni sistem.
Prav tako je ta merilna tehnologija tako enostavna, da jo lahko in mora postopoma
uporabljati vsaj en član v družini. SGBKD pa je tehnologija videnja vsega, kar se
dogaja v večdimenzionalnem prostoru, in je po prvih ocenah tehnologija, ki v večini
primerov, pripada nežnemu spolu, katere osnovna naloga je skrb za vrhunsko
usposobljanje novega rodu.
Zaključek je zelo enostaven. Popolnoma moramo namreč spremeniti celotno filozofijo
življenja, če želimo nekega dne doseči blaginjo na Zemlji v celoti. Zgodovina je
pokazala, da brez uporabe BIOfizike 7, 13 in 33 dimenzionalnega prostora to sploh ni
mogoče.
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Orodja, ki jih potrebujemo za dostop do 7, 13 in 33 dimenzionalnega
prostora:
1. Osebna BIOkibernetska zaščita, to je BIOlaser prve do 4. stopnje, kolikor pač
finančno zmoremo in po kako škodljivih lokacijah se gibljemo, BK zaslonke in vložek
za pod kapo.
2. Pet BIOšablon A3, v katerih so vpisane ustrezne kode, ki nam omogočajo dostop
do uporabe ALFA življenjskih žarkov in projektov AP01 do AP33. Kod na BIOšabloni
se po določenem postopku dotikamo z blazinicami prstov. Informacije potem potujejo
preko živčnega sistema do možganov in žlez v glavi, kjer se pretvarjajo v telepatske
informacije za komunikacijo z večdimenzionalnem prostorom. Te informacije potem
Superinteligenca S-ALFA razume in nam omogoča uporabo izjemno kompleksnih in
zahtevnih mehanizmov večdimenzionalnega prostora.
Rezultati preteklih seminarjev so pokazali, da je bil uspeh pri obiskovalcih seminarja,
tudi pri otrocih, 100%.
Dinamično aktivacija ALFA življenjskega žarka za osebno Bk zaščito, za čiščenje
hrane, pijače, zdravil, kozmetike in drugega blaga, ki jih omogočajo BIOšablone A4
pa je omogočena vsakemu zemljanu takojšna uporaba te briljantne BIOtehnologije.
Glej opis.
3. Osem kotne piramide omogočajo vzdrževanje ALFA življenjskih žarkov.
Potrebujemo 4 osemkotne piramide. Za začetek niso nujno potrebne kovinske
pozlačene. Z vsako uporabo ALFA žarka po metodi G-ALFA 1,2,3,4, in z drugimi
opravili pri projektih AP01 do AP33 in BIOtransferom opravimo tudi njegovo
vzdrževanje.
4. Obiskovalcem seminarja omogočim aktivacijo enega statičnega ALFA žarka pri
postelji kar po telefonu 0904207, če je to le mogoče. Podrobnosti so v ceniku. S tem
je omogočeno, da oseba nadaljuje izobraževanje in uporabo te dejansko izvrstne
BIOtehnologije tudi doma, da skrbi za svojega partnerja, otroke in starše.
Vse potrebne podrobnosti bodo opredeljene v času trajanja seminarja.
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