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Navodilo za uporabo BIOšablon A4 druge generacije BIF (BIOfizika 
večdimenzionalnega prostora) 
 
pri aktivaciji dinamičnega ALFA življenjskega žarka na lokaciji BKP (BKP ali ZG je 
skupina aktiviranih ALFA življenjskih žarkov za domačo ali profesionalno uporabo), na 
poti, kjerkoli se nahajamo (peš, kolo, ladja, podmornica, vlak, vozilo, balon, letalo, 
vesoljsko plovilo itd.)  
 
Uporabo opredeljuje nova slovenska znanost, ki sem jo imenoval področje BIOfizike 7, 13, 
33, 53 in 106 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo 
 
Uporaba BIOšablon A4: 
 
Vse postopke uporabe vedno začnemo in končamo z BŠ za velikost ALFA žarka. Preko 
makro kodnega sistema, ki je vpisan v vseh BIOšablonah A4, se telepatsko prijavimo pri 
Superinteligenci S-ALFA. Informacijski sistem za večdimenzionalni prostor je tako zgrajen, 
da omogoča telepatsko prijavo vsakemu Zemljanu. Tudi BETA generiranim BIOsistemom in 
bolnikom. Glej opravilno sposobnost na www.ati-e-import.si . 
 
Aktivnosti, ki jih opravljamo, lahko postavimo v stanje mirovanja in jih po istem postopku 
ponovno aktiviramo. 
 
Z BIOšablono VŽ lahko vsake 5 do 30 minut podaljšujemo določeno aktivnost, ki smo jo 
začeli z ostalimi štirimi BŠ. Makro kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A4, je namenjen 
dinamični aktivaciji ALFA življenjskega žarka in  njegovi dinamični uporabi po metodah BIF. 
S pridom lahko uporabljamo BŠ A4 tudi na statično aktiviranem ZG. To omogoča bistveno 
boljšo BIO zaščito osebe, ki se z meritvami in uporabo BIF ukvarja. S tem dosežemo tudi bolj 
zanesljive in natančne merilne rezultate. 
 
Moduli BIF:  
 

1. Metoda GA očisti škodljive BIOenergije znotraj aktivirane lokacije 4,24 metra. To 
opravimo z BŠ _S1-S33 v stanju  ALFA žarka AP03, ki predstavlja osnovni projekt 
uporabe večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 

2. Metode AP odstranijo vse škodljive vsebine iz BIOsistema, hrane, pijače, zdravil, 
kozmetike, obleke, obutve in drugega blaga. To opravimo z BŠ_S1_S33. 

3. Vzdrževanje v D13 opravimo z BŠ_VD13. 
4. Vzdrževanje v D33, D53, D106 in po  potrebi naprej opravimo z BŠ_D33_D53. 
5. BIOtransfer BT opravimo v merilnem polju MP1 (D7), MP2 (D13, MP3 (D33) in ko se 

dovolj telepatsko usposobimo še v MP4 (D53)  z BŠ_S1-S33 po vseh 33 merilnih 
oknih MO. 

 
Makro kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A4 uporabljamo tako, da se z blazinicami 
prstov dotaknemo ene ali več kod, ki so vpisane v barvnih lokacijah BIOšablon.  
 
Makro kodni sistem deluje tako, da se preko BIOsistema uporabnika vzpostavi telepatski stik 
s Superinteligenco S-ALFA, ki v nadaljevanju manipulacije z makro kodami omogoči 
aktivacijo ALFA življenjskega žarka. S tem smo si zagotovili njegovo sistemsko uporabo 
modulov BIF, kot je to opisano v točkah 1 do 5. Drugega znanja ne potrebujemo, razen da pri 
tem sodelujemo z ustrezno stopnjo osebne koncentracije glede na zastavljeni problem, ki ga 
z moduli BIF rešujemo. Pomembno je, da smo tudi ustrezno BK zaščiteni z BIOlaserjem 
GG4 na zlati verižici T5, da uporabljamo podloga za kapo, ki ščiti celotne možgane in vsaj en 
alfa žarek, aktiviran za profesionalno uporabo. 
 
Seveda pa je ta vrhunska BIOtehnologija prirejena tudi tako, da deluje  brez kakršnekoli BK 
zaščite. Seveda je potem njena učinkovitost dosti manjša in odvisna le od stanja BIOsistema 

http://www.ati-e-import.si/
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uporabnika, ki je v večini primerov zelo slab, skoraj minimalen. To zahteva od uporabnika 
dosti večje psihične napore, dosti več časa in veliko mero potrpežljivosti in zbranosti pri njeni 
uporabi. 
   
Zadeva je za razumevanje dosti preprosta in sicer: 
 
 Vsak BIOsistem deluje podobno kot ALFA življenjski ali BETA smrtni žarek. Zato je 
BIOanaliza 1129 BIOparametrov dosti pomembna zadeva. Ni drugega metra kot slovenska 
merilna BIOtehnologija G-ALFA za vse ljudi, za celotno aktivno in pasivno inteligenco, za 
kakršnokoli blago, ki ga uporabljamo. 
 
Celostna BIOanaliza direktorjev, politikov, arhitektov, oblikovalcev, predstavnikov religij ter 
vseh, ki se ukvarjajo z nami, z našim premoženjem, z našim zdravjem in našim 
davkoplačevalskim denarjem ter z našo bodočnostjo in bodočnostjo naših otrok, stane le 
borih 996 EU. Pravočasno lahko prepreči vse, že v osnovi zavožene projekte, na vseh 
področjih našega dela in ustvarjanja. Teh je kot listja in trave. Dnevno beremo, kakšne vse 
neumnosti z oblikovnega in prostorskega vidika, bomo gradili in s tem bo sistematično, na 
dolgi rok, dokler bo zgradba škodljive oblike in vsebina stala, uničevala sebe (problematika 
dematerializacije) in vse BIOsistem daleč naokoli. 
 
Potem beremo, da je direktor letos odpustil že 180 delavcev, predvidenih za odpust pa je še 
300. Vlada bi morala najprej odpustiti takega direktorja (vedno je to povsem BETA generiran 
BIOsistem, to je bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu) in postaviti na vsa odgovorna 
mesta ALFA generirane BIOsisteme, ne pa povsem neodgovorne kimavce, brez lastne 
pameti, ki še za sebe in za svojo družino ne znajo poskrbeti, da o odgovornosti do okolja in 
celotnega družbenega bogastva sploh ne govorim. Vse skupaj pa žal drsi v povsem neprave 
roke. 
 
POMEMBNO: Pred vsako uporabo katerekoli BIOšablone (BŠ) se s tremi prsti dotaknemo 
makro kod v sredini BŠ, četrta makro koda pa deluje preko našega pogleda v sredino BŠ in 
preštejemo v mislih, ne z usti, do 133. S tem vspostavimo telepatski stik z najvišjo 
Superinteligenco S-ALFA , ki nam omogoča uporabo večdimenzionalnega prostora, v 
katerem živimo. 
 
Glede meritev 1129 BIOparametrov je problematika dosti poenostavljena in meritev tudi bolj 
zanesljiva, če uporabimo kombinacijo dinamične aktivacije ALFA življenjskega žarka na 
statično aktiviranem ALFA žarku za profesionalno uporabo. 
 
Postopek aktivacije dinamičnega ALFA življenjskega žarka za čiščenja hrane, pijače, 
zdravil, kozmetike, vsega blaga, ki je v prodaji z uporabo BIOšablon A4 . 
 
 

1. BŠ velikost žarka (VŽ): pogled in  tri prste v sredino BŠ ter preštejemo do 133. S 
tem smo vzpostavili telepatsko makro kodni stik s Superinteligenco S-ALFA. Iz 
neskončnosti do našega BIOsistema s sredino, ki ga predstavlja BIOlaser GG4, se 
naredi zlata večdimenzionalna komunikacijska povezava, ki omogoča vse nadaljne 
postopke na področju BIF.  

2. BŠ VŽ: S prsti leve roke se dotaknemo makro kod (MK) S-ALFA, ALFA in BETA, s 
prsti desne roke pa se dotaknemo MO2_D7, D13, D33, D53 in preštejemo do 133. 
S tem smo aktivirali dinamični ALFA žarek in 6 S-ALFA žarkov okoli njega. Tako 
dobljena dinamična lokacija še ni uporabna. 

3. BŠ VŽ: Prsti leve roke ostanejo na MK S-ALFA, ALFA in BETA, prste desne roke 
pa prestavimo na MO6_D7, D13, D33, D53 in preštejemo do 133. S tem smo 
usposobili ALFA in 6 S-ALFA žarkov za nadaljno manipulacijo, jih povezali v en S-
ALFA žarek velikosti 4,24 metra, ga očistili in pripravili za uporabo po metodah BIF. 

4. BŠ S1_S33. Izvršimo prijavo na uporabo BŠ: Pogledamo v sredino BŠ in se jo 
dotaknemo s tremi prsti ter preštejemo do 133. Uporabimo metode GA, BT, GA. 
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5. BŠ_VD13. Izvršimo prijavo na uporabo BŠ. Pogledamo v sredino BŠ in se je 
dotaknemo s tremi prsti ter preštejemo do 133.   

6. BŠ_VD13. Prst leve roke držimo v sredini BŠ_D53, s prstom desne roke se 
dotikamo MK D13_MO1, MO2, MO3, MO4. V mislih naredimo štiri kroge v smeri 
urnega kazalca in štiri  nihaje gor - dol po BŠ in preštejemo do 133. V mislih 
postavimo 4x 8P na namišljene lokacije ALFA ŽŽ (zahod, sever, jug, vzhod). V 
mislih naredimo štiri kroge v smeri urnega kazalca in štiri  nihaje gor- dol po BŠ in 
preštejemo do 133. 

7. BŠ_VD13. Takoj začnemo z vzdrževanjem vseh 12 BK nivojev (glej opis postopka). 
8. BŠ S1_S33. Izvršimo prijavo na uporabo BŠ: Pogledamo v sredino BŠ in se je 

dotaknemo s tremi prsti ter preštejemo do 133. Uporabimo metode GA, BT, GA, AP, 
GA, BT, GA. 

 
S tem smo hrano (in vse BIOsisteme) na razdaji 2,12 metra od lokacije GG4 prečistili in 
oplemenitili in jo lahko zdaj zaužijemo, saj je postala daleč najbolj kakovostna hrana. Če  
kosila še nismo zaključili, lahko postavimo dinamični sistem BIF v stanje mirovanja (točka 9), 
da ga kasneje lahko hitreje uporabimo. Prihranimo namreč cca 4 minute, to je čas, ki je 
potreben za opravila opisana v točki 7. 
 

9. BŠ VŽ: Prste leve roke postavimo na MK S-ALFA, ALFA in BETA, prste desne roke 
postavimo na MO6_D7, D13, D33, D53 in preštejemo do 133. S tem smo postavili 
dinamični sistem v stanje mirovanja. Vsake 5 do 30 minut postopek v tej točki 
ponovimo s tem, da najprej uporabimo prijavo, glej točko 1. Če se dalj časa 
zadržujemo v tem stanju uporabe dinamičnega mehanizma ponovimo  aktivnosti te 
točke in takoj nadaljujemo z aktivnostjo v točki 7 in točki 8. 

 
Zdaj imamo zopet več možnosti za nadaljevanje uporabe BIF. Postopke  lahko zaključimo 
tako, da takoj po zaključku točke 9 izklopimo uporabo dinamičnega ALFA žarka. To storimo 
tako, da najprej odstranimo piramide 8P, uporabimo metode GA, BT, GA, žarek zožamo in 
se odjavimo. ALFA žarek zgine. 
 
Če načrtujemo daljšo pot in na poti želimo tudi ustrezno osebno BK zaščito, potem že na 
začetku postavimo tudi BK zaščito D33 in po potrebi tudi D53, na daljših letalskih potovanjih 
morda tudi D106 in višje, kolikor smo pač usposobljeni za uporabo višjih dimenzij.  
 
Podaljševanje BK zaščite: 
 
Postopek: 
  
Prste leve roke postavimo na KODE S-ALFA, ALFA in BETA. Prste desne roke pa postavimo 
na KODE  D106, D53, D33, D13, D7 v MO6. V mislih izvršimo štiri kroge v smeri urnega 
kazalca  in štiri nihaje ter preštejemo do 133. S tem smo mehanizem D33 postavili v stanje 
mirovanja. BK zaščita začne počasi upadati. Vsake 5 do 30minut ta postopek ponovimo. S 
tem podaljšujemo BK zaščito, ki sicer počasi slabi. 
 
Izklop BK zaščite: 
 
Prste leve roke postavimo na MAKRO KODE S-ALFA, ALFA in BETA. Prste desne roke pa 
postavimo na kode  (D106), D53, D33, D13, D7 v MO6. V mislih izvršimo štiri kroge v smeri 
urnega kazalca in štiri nihaje ter štiri kroge v nasprotni smeri urnega kazalca in štiri nihaje ter 
preštejemo do 133. 
 
Prsti leve roke ostanejo na MAKRO KODAH S-ALFA, ALFA in BETA, prste desne roke pa 
prestavimo na KODE  (D106), D53, D33, D13 in D7 v MO2. V mislih izvršimo štiri kroge v 
smeri urnega kazalca in štiri nihaje ter štiri kroge v nasprotni smeri urnega kazalca in štiri 
nihaje ter preštejemo do 133. S tem smo preklopili dinamični S-ALFA žarek in njegovo 
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vsebino iz velikosti 4,24 metra na ALFA žarek (AP03) velikosti 0,84 metra, okoli njega se je 
aktiviralo 6 S-ALFA žarkov velikosti 0,84 metra in počakajo postopek za izključitev. 
 
Pogled in  tri prste v sredino BŠ ter preštejemo do 133. S tem smo vzpostavili telepatsko 
makro kodni stik s Superinteligenco S-ALFA. Iz neskončnosti do našega BIOsistema s 
sredino, ki ga predstavlja BIOlaser GG4, se ponovno naredi zlata večdimenzionalna 
komunikacijska povezava, ki omogoča, da celoten postopek  na področju uporabe BIF 
zaključimo in s tem ALFA in 6 S-ALFA žarkov izgine. 
 
Zaključno fazo uporabe dinamičnega ALFA žarka izvršimo po povratku domov  ali kjer koli 
smo, kjer je aktiviran ALFA žarek za profesonalno uporabo. Uporabimo metodo vzdrževanja 
statičnega ZG po znanem postopku D13, D33, in po potrebi še D53 in višje. V tem primeru 
uporabimo vsaj eno dimenzijo višje od tiste, ki smo jo uporabili na poti. 
 
Če smo na terenu več dni, ponavljamo celoten postopek dinamične aktivacije in vzdrževanja, 
podobno, kot bi bili doma, trikrat dnevno, BREZ PREKINITEV !!! in brez uporabe za čiščenje 
hrane in BIOsistemov. To lahko počnemo tudi kjer koli na terenu. 
 
Vzdrževanje ZG in istočano čiščenje hrane lahko kombiniramo le doma, na statično 
aktiviranem ZG za profesionalno uporabo. 
 
Vsako čiščenje hrane, ko se vrnemo na terenu na lokacijo bivanja, se mora začeti in končati 
po metodi: 
 
Aktivacija, postavitev 4x8P v D13, GA, BT, GA, AP, GA, BT, GA, odstranitev 4x8P, GA, BT, 
GA, deaktivacija. Hrana mora biti med tem na lokaciji znotraj aktiviranega dinamičnega  
ALFA žarka. 
 
Primer kompletnega cikla BK zaščite do D33, brez prekinitev: 
  

1. BŠ VŽ, prijava in širitev na 4,24 metra 
2. BŠ_VD13: postavitev 4x8P na D13. 
3. BŠ D33_D53: Prijavimo se in postavimo 4x8P na D33 (glej terminologijo). 
4. BŠ S1_S33: GA, BT, GA. 
5. BŠ_VD13. Prijavimo se in takoj začnemo z vzdrževanjem D13, vseh 12 BK nivojev 

(glej opis postopka). 
6. BŠ S1_S33: GA, BT, GA, AP, GA, BT, GA (glej opis postopkov). 
7. BŠ D33_D53:  Prijavimo se in takoj začnemo z vzdrževanjem D33, vseh  33 BK 

nivojev (glej opis postopka). 
8. BŠ S1_S33: GA, BT, GA, AP, GA, BT, GA. 

 
V mislih odstranimo piramide iz D33, D13 
: 

9. BŠ D33_D53: Prijavimo se, pomislimo na D33 in takoj odstranimo piramide iz D33 
10. BŠ S1_S33: GA, BT, GA, 
11. BŠ_VD13: Prijavimo se, pomislimo na D13 in takoj odstranimo piramide iz D13 
12. BŠ S1_S33: GA, BT, GA, 
13. BŠ VŽ, postopek prijave, potrditev 4,24 metra, preklop na 0.84 metra in žarek izgine, 

ali pa tudi ne saj je pod nadzorom S-ALFA, ki ukrepa glede na BK situacijo našega 
BIOsistema in glede na status, ki smo si ga pridobili do sedaj na področju 
razumevanja in uporabe metod BIF.  

 
Podrobnosti uporabe posameznih modulov BIF so opisane v nadaljevanju. 
 
Najbolj enostaven zaključek cikla je ta (v mislih imam potovanje z letalom), da na koncu 
točke 13, ko smo vse opravili, pomislimo: prepuščam se v Vaše varstvo. 
 



BIOfizika 7, 13, 33, 53 in 106 dimenzionalnega prostora http://www.ati-e-import.si e-pošta: slavko.gorenc@telemach.net  
 

Ljubljana 10. 04. 2008 5               080410_Navodilo za uporabo BŠ A4_s komentarjem.doc 

Vedno lahko ponovimo delen ali celoten ciklus aktivacije, ki lahko sega tudi v naslednje, po 
vrsti višje dimenzije (glej terminologijo). To je priporočljivo na daljših potovanjih, kjer je časa 
dovolj.  
 
Kako prekinemo uporabo modulov BIF, delamo odmore za druge aktivnosti in na koncu cikel 
pravilno zaključimo, pa sem že omenil (uporaba BŠ_VŽ).  
 
Opombe:   
 
1. Za lažje razumevanje delovanja BIF si lahko predstavljamo, da se nekje visoko nad nami, 
ko postavimo prvi set 4x8P na namišljeni žarek ALFA, ki ima središče v BIOlaserju GG4, ki 
ga nosimo okoli vratu, generira prva, D13, večdimenzionalna kupola, ki skrbi za ustrezno 
komunikacijo z našim BIOsistemom ter za izvrševanje vseh potrebnih funkcij BIF v D13.  
 
Ko postavimo drugi set piramid 4x8P, se generira nad njo druga, D33,  večdimenzionalna 
kupola ki skrbi za ustrezno komunikacijo preko D13 z našim BIOsistemom ter za izvrševanje 
vseh potrebnih funkcij BIF v D13. Itd. Več večdimenzionalnih kupol postavimo, boljše sistem 
deluje. Kupole lahko postavljamo v naslednjih dimenzijah: D13, D33, D53, D106, D212, 
D424, D848, D1696, D3392. Naprej nisem preizkušal. Kupole višjih dimenzij je smiselno 
postavljati na velikem, profesionalno aktiviranem BKP ali zdravilnem gaju (obe besedi 
uporabljam), ki omogoča kakovostno lokalno in daljinsko pomoč in BIOtransfer ubitih in 
umorjenih BIOsistemov doma in po svetu. To je ena od najbolj pomembnih aktivnosti, ki  zelo 
ugodno vpliva na celotno populacijo določenega področja in širše pokolice, pa tudi vsem 
nam na lokacijah, s katerih ta dela opravljamo. S tem S-ALFA odstrani izredno nevarne 
BIOparazite pasivne in aktivne inteligence, ki uničujejo vse živo. 
 
2. Če je bil časovni razmak med začetkom in koncem podaljševanja dinamične BK zaščite 
velik, potem smiselno ponovimo celoten postopek. Večinoma zadošča, da ponovimo vse v 
zvezi D13. 
 
3. Sistem tudi daljinsko odlično deluje, če redno vzdržujemo svoj ZG, ki ima najmanj 33 
ALFA žarkov za profesionalno uporabo. 
 
Če načrtujemo daljšo pot in na poti želimo tudi ustrezno osebno BK zaščito, potem že na 
začetku postavimo tudi BK zaščito D33 in po potrebi tudi D53, na daljših letalskih potovanjih 
morda tudi D106, D212, D424 ali celo D848. Višjo dimenzijo dosežemo, boljša je BK zaščita 
in več nalog lahko med potjo opravimo.  
 
Najbolj pomembna je naloga BT, ko letimo nad posamezno državo ali oceanom, ko potujemo 
z ladjo ali jadrnico itd. 
 
Zanesljivost poleta se bistveno poveča z aktivacijo dinamične BK zaščite. S-ALFA namreč v 
tem primeru  celotno letalo in potnike, posebej še letalsko posadko, v celoti BK zaščiti. Prav 
tako BK zaščiti tudi posadko, ki komunicira v kontrolnem stolpu z letalom, v katerem se 
nahajamo. Izjemno pomembno za varnost poletov je, da celotno letalsko osebje usposobimo 
za uporabo nove BIOtehnologije. V mislih imam tudi osebje v kontrolnem stolpu in osebje za 
vzdrževanje letal. Če ne gre drugače, odstranimo vse BETA generirane BIOsisteme iz 
odgovornih in operativnih mest. 
 
Najbolj elegantna rešitev je ta, da dinamično aktivacijo opravi kar oseba v posadki letala, ali 
kar varnostnik v letalu. S tem so BETA generirani BIOsistemi popolnoma odrezani od G-
BETA inteligence, ki usmerja vse BIOparazite in vodi vse svinjarije v našem življenju preko 
telepatskega vpliva na našo podzavest, na naše obnašanje in osebno odločanje v vsaki 
situaciji. Celo samomori pilotov, ki so sicer izjemno redki, bodo s tem zanesljivo preprečeni. 
Vse samomore in sploh vse naše probleme generira izjemno agresivna BETA 
superinteligenca, ki deluje iz sedme dimenzije. V bistvu so to telepatski napadi BIOparazitov, 
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ostalo pa naredijo BETA generirani BIOsistemi, ki preko črne magije vplivajo, zavestno ali 
podzavestno na našo psiho. Zato je BK zaščita izjemno pomembna. 
 
Kdor ni BK zaščiten, ne pozna in ne uporablja metod BIF, nima kaj početi na družbeno 
odgovornih mestih. To bo slej ko prej postal zakon. Problematika je preveč zahtevna, da bi 
se lahko BETA generirani BIOsistemi še naprej amatersko igrali z našimi življenji, našo 
sedanjostjo in našo prihodnostjo. To vzemite zelo dobesedno, kajti zdaj je vse materialno 
dokazljivo, samo pravilno se morate lotiti dokazovanja. Saj imamo nasproti sebe izredno 
sposobno superinteligenco G-BETA, ki je zaradi neumnosti zemljanov krojila našo preteklost, 
kroji sedanjost in bo še naprej krojila našo prihodnost, če ne bomo dojeli delovanje 
večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
 
Prvi rezultati BK zaščite letala in posadke kažejo, da so tudi poleti BK zaščitenega letala 
dosti bolj mirni. Tam kjer napovedo turbolence, po izkušnjah iz prejšnih poletov in na osnovi 
tekočih tehničnih informacijah, jih praktično ni ali pa so minimalne.  
 
Ko aktiviramo dinamično BK zaščito, se letalo ovije v zlato jajce, meglico, visoko nad njim pa 
se generirajo velike, zlate, večnivojske kupole. Število nivojev-zlatih kupol je odvisno od naše 
sposobnosti aktivacije BK zaščite ustrezne dimenzije, D7, D13, D33, D53, D106 in naprej. 
Okrog vsakega potnika se izvrši zlati BK zaščitni pas. Posebej močna BK zaščita se generira 
okoli posadke letala in v pilotski kabini. S tem je preprečena kakršnakoli negativna 
komunikacija, zakasnitve v reakcijah vpletenih, zaradi vpliva BIOparazitov in G-BETA  
Superinteligence.  
 
BIOanaliza je pokazala, da sta za nesrečo Adrijinega letala na Korziki odgovorna tako pilot 
kot oseba v kontrolnem stolpu. To smo ugotovili s pomočjo SGBKD, saj čas sploh ni 
pomemben. Podobna je nesreča Pilatusa v Sloveniji, ko je pilot s poškodovanim 
BIOsistemom naredil napako in uničil letalo in sebe. Nekaj tisoč evrov, kolikor je potrebno za 
osebno BK zaščito  bi prihranilo ogromno denarja, kolikor je stalo letalo in vzgoja pilota. Vse 
se lahko analizira za nazaj na osnovi zvočnega posnetka in drugih pravilnih informacij, ki so 
zdaj na razpolago le ALFA generiranim BIOsistemom. 
 
BK zaščita letala prepreči vse možne posege s strani BETA generiranih BIOsistemov, ki se 
ukvarjajo s psihokinezo in črno magijo. Ti mehanizmi, dosedaj nemerljivi in nevidni,  so zrušili 
že marsikatero letalo, tako ali drugače, pa znanost in tehnologija o tem molči, ker še ne 
razume delovanja BIOfizike večdimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
 
Večina napak na letalih je storjenih kar v sami zasnovi in izvedbi ter pri rednih pregledih, če 
ta dela vodijo in opravljajo BETA generirani BIOsistemi. Sicer pa se to dogaja pri vseh vozilih, 
ladjah, napravah, sistemih itd. 
 
Vse to se vidi s pomočjo BK diagnostike, ki sem jo opredelil kot SGBKD, razdalja sploh ni 
pomembna. S pomočjo SGBKD se pod posebnimi pogoji, ki si jih lahko ustvarimo, v trenutku 
vidi tudi, kaj se dogaja v vesoljskih kapsulah, satelitih, v vesoljski postaji itd. Pogledamo 
lahko celo v druge galaksije in v druge, več 100 svetlobnih let odddaljene skupine 
BIOsistemov, v našo preteklost, sedanjost in prihodnost, kako do novih energetskih virov in 
tehnologije, ki ne bodo uničevali BIOsistemov na Zemlji. Skratka, BIF omogoča naši 
civilizaciji neomejene možnosti za preživetje in za urejanje vseh zmot, ki smo si jih generirali 
v zgodovini naše, in vseh preteklih civilizacij na našem planetu. 
 
Malo me je kar sram, ko to pišem, ko ugotavljam, da naša vlada, parlament, policija in vojska, 
naši BETA generirani BIOsistemi ne znajo poskrbeti niti za sebe in svoje otroke niti za naše 
ozemlje, niti za zdravo pitno vodo, ki odteka v Savo, namesto da bi bila na naših mizah v 
medicini, vladi in parlamentu ter v slehernem stanovanju. Raje zmotno farbamo Evropo z 
12.000 let staro vodo, ki je brez uporabe metod BIF zelo škodljiva in nima nobene vrednosti, 
kdor zna čitati zelo enostavno opredeljene merilne rezultate (glej merilne rezultate). 
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OPOMBE: 
 
1. Pred začetkom in na koncu aktivacije dinamičnega sistema BIF na statičnem BKP 
uporabimo osnovno metodo  (OM GA).  
 
2. Če imamo na poti dovolj časa (v avtobusu, na ladji, v letalu itd) združimo metodo 
vzdrževanja D13, D33, D53 in naprej, v enovit sistem, ki nam služi za vse, kar potrebujemo 
na poti. Pred vsakim postavljanjem 4x8P, tudi če to storimo z dimenzijami, eno za drugim, 
moramo vzpostaviti telepatski stik preko makro kodnega informacijskega sistema za 
večdimenzionalni prostor, ki je vpisan v BIOšablonah.  
 
3.  Vrhunska uporaba BŠ A4  je uporaba na statičnem BKP za profesionalno uporabo. S tem 
je omogočena daljinska aktivacija dinamične BK zaščite vozila, letala in potnikov ki nosijo 
BIOlaser GG4.  S tem se poveča zanesljivost leta, na katerega bi lahko škodljivo vplivali 
BETA generirani BIOsistemi preko črne magije znotraj letala ali iz katerekoli lokacije na 
našem planetu. Delovanje psihokineze se zanesljivo zaustavi na zunanjem ščitu aktivirane 
lokacije. 
 
4. Hitrost delovanja dinamičnega sistema BIF lahko postopoma povečujemo in si s tem 
prihranimo dragocen čas za druga fizikalna opravila. To je odvisno od naše osebne 
sposobnosti koncentracije misli na delovanje BIF in na način, kako se dotikamo MAKRO 
KOD na BŠ A4. Najprej se dotikamo posameznih KOD tako, da preštejemo v mislih, ne z 
usti, čas dotika izbrane kode ( 133, 96, 33, 13, 8, 4, 1). Pri BIOtransferu se moramo obvezno 
dotikati posameznih KOD, ene za drugo!!!!.  
 
Ko vzdržujemo D13, do D33 in če želimo še D53, lahko malo kasneje, ko si osvojimo makro 
kodni sistem v naši glavi, počasi drsimo od sredine, to je od D106 oz. D53, preko D33 in D13 
do D7 v posameznem merilnem oknu (MO). Hitrost drsenja lahko počasi  povečujemo (ne 
hitite !!!!) v odvisnosti od sposobnosti koncentracije. 
 
5. Kakovost dinamičnega delovanja bomo nekega dne še povečali, ko bodo proizvajalci 
doumeli, kako pomembno je vozila, letala, posebej še ladje itd. ustrezno BK zaščititi, v njih 
pa vpisati zdravilne BIOenergije in zagotoviti, da bodo imeli ustrezne zunanje oblike in 
ustrezne notranje oblike (oprema in BK vsebina), ki jih lahko določimo le z uporabo merilnih 
metod, ki jih omogoča BIF. 
 
6. Zelo smotrno se je naučiti meriti TZ, da ugotovimo posledice  dinamičnega delovanja 
BIOfizike  (BIF) 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo, na naš 
BIOsistem in na BIOsisteme znotraj 4,24 metrskega ALFA žarka v naši okolici. Merjeno od 
lokacije BIOlaserja (BL) GG4 (ali GG3), ki ga nosimo okoli vratu. Nič ne de, če ne znamo 
izmeriti TZ. V tem primeru pač verjamemo, da sistem deluje. Če mislite, da sistem ne deluje, 
potem se tega ne lotite. Če mislite da sistem deluje, pa nimate pogojev za njegovo delovanje, 
potem je bolje, da se tega ne lotite. Pogoje za delovanje si lahko pridobi vsak Zemljan z 
ustrezno življenjsko filozofijo in ustreznim odnosom do vseh BIOsistemov pasivne in aktivne 
inteligence ter pravilnim odnosom do okolice, v kateri živi, do celotne pasivne inteligence, ki 
jo človek kot aktivna inteligenca sistematično uničuje in s tem seveda tudi sebe in svoje 
potomce. 
 
7. Nikamor se ne moremo skriti. Vse naše misli in dejanja so povsem prozorna za vse 
Superinteligence. Če ne živimo zdravo in nimamo ustrezne življenjske filozofije, 
brezkompromisno propademo. Od rojstva naprej postajamo vse bolj BETA generirani 
BIOsistemi. Zbolimo najprej na duhu, potem še na telesu in se na koncu znajdemo po 
filozofiji RELIGIJ v peklu, samo zato, ker delamo in umremo v BETA smrtnem žarku, ki je 
zdaj MATERIALNO DOKAZLJIV! S tem delamo veliko škodo tudi vsem naslednjim 
generacijam in celotnemu okolju (n.pr. pogin čebel ). 
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8. To se je zgodilo večini mislecev in velikih mož, ker  niso pravilno razumeli zakonitosti 
življenja, ki so zdaj popolnoma jasne, merljive in materialno dokazljive. Pri tem nam ne more 
nihče prav nič, popolnoma nič, pomagati, najmanj pa RELIGIJE, ki se na žalost, to moram s 
težkim srcem napisati, sistemsko zmotno ukvarjajo s črno magijo. To je tudi temeljni razlog, 
zakaj je metoda BIOtransfer tako izjemno pomembna. 
 
Če bi imele RELIGIJE urejene cerkve, vsaka cerkev bi morala biti zdravilni gaj, potem na 
našem planetu ne bi bilo bolezni telesa in psihe. S tem bi preprečili tudi vse druge probleme, 
ki pestijo Zemeljsko civilizacijo. Vse, kar lahko storimo, moramo storiti sami z uporabo 
BIOfizike 7, 13, 33, 53 in 106 dimenzionalnega prostora in naprej, v katerem živimo. 
 
Še en, izjemno pomemben fenomen moram obelodaniti. Če ne bi S-ALFA za nas, ki živimo 
kot butalci, skrbela, pa se tega sploh ne zavedamo, bi zemeljska civilizacija že davno 
popolnoma propadla. Vsako seme, če je še tako poškodovano s strani agronomov in njihove 
povsem napačnega pristopa k poljedeljstvu in reprodukciji, ima ustrezno BK zaščito s strani 
S-ALFA. To dokazujejo merilni rezultati s pomočjo merilnega sistema, ki nam ga je 
posredovala S-ALFA z namenom, da se bomo čimprej streznili in začeli normalno živeti.  
 
Zato tistim, ki ste sicer formalno odgovorni za naše zdravje, za kakovostno hrano, 
kakovostne bivalne in delovne prostore, za kakovosten novi rod, pa tega dela do sedaj niste 
znali profesionalno opravljati predlagam, da se čimprej seznanite z to vrhunsko znanostjo in 
tehnologije. Je izjemno enostavna in 100% učinkovita in zanesljiva. 
 
Vsako seme ima BIOparametre D53 = L384 (100%) in D106 = B096 (14,3%). Če temu ne bi 
bilo tako, ne bi ničesar zdravega zrastlo. Kar zraste, človeška neumnost uniči (glej meritve 
hrane). 
 
Kakovostno hrano lahko pridelamo le na kmetijskem zemljišču, ki ima aktivirane vse ALFA 
življenjske žarke za profesionalno uporabo. V Sloveniji je že nekaj takih lokacij, ki so služile 
kot pilotski projekti novega kmetijstva. Ta bo slej ko prej preplavil celoten planet. Temeljni 
problem človeštva je poleg urejenega delovnega, bivalnega, zabaviščnega in religijskega 
prostora tudi kakovostna hrana in voda. 
 
Da je BIOfizika (BIF) vrhunska tehnologija lahko izredno hitro ugotovi vsak Zemljan. Nabavi 
si BK zaščito in BIOšablone A4 in si lahko začne TAKOJ reševati vse svoje probleme, ki mu 
jih povzročajo BETA generirani BIOsistemi, ki jih je kot listja in trave. 
 
Slej ko prej bodo prišli na družbeno odgovorna mesta ALFA generirani BIOsistemi in takrat 
se bo začela udejanjati nova doba, ki jo človeštvo še kako potrebuje.  
 
Goljufamo lahko samo sami sebe. Življenja, ki ga nadzoruje in usmerja Superinteligenca S-
ALFA ne moremo. To je tudi naša najhujša resnica, s katero se pač moramo soočiti ali pa 
bomo še naprej propadali.  
 
Še posebno opozorilo: BIOšablone, BIOzaščito in celotno BIOtehnologijo G-ALFA ni 
mogoče kopirati. Gre za zahtevno BIOtehnologijo in postopke, ki zahtevajo zelo dolgo dobo 
izobraževanja. Med drugim je potreben tudi dostop do MP33 itd in seveda odločitev 
Superinteligence S-ALFA, da te aktivnosti omogoči, pa tudi odvzame, če pride do goljufije ali 
zaradi nepazljivosti, nesposobnosti, napačnega razumevanja ali neznanja pri uporabi metod 
te vrhunske BIOtehnologije BIF.  
 
Enostavno zaidemo na BETA področje in potem vsak projekt slej ko prej propade. Z njim tudi 
oseba, ki je tak projekt vodila.  
 
Lahko pa se vsega tega počasi naučimo. Zato se čimprej lotite uporabe merilne 
BIOtehnologije, ki jo omogočajo BIOšablone A3. BIOšablone A4 pa omogočajo vsakemu 
Zemljanu, ne glede na raso, starost in veroizpoved, aktivacijo dinamičnega ALFA 
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življenjskega žarka, ki neposredno rešuje vse naše osebne probleme, ki si jih izključno sami 
generiramo zaradi vpliva povsem neustrezne okolice ter BETA generiranih BIOsistemov.  
 
Z denarjem se na vso srečo te tehnologije na da kupiti in ne konzervirati, kot to počno pri 
nekaterih projektih nekatere multinacionalke. Distribucija te BIOtehnologije je preko 
telepatskega informacijskega sistema neprestano posredovana slehernemu BIOsistemu 
aktivne in pasivne inteligence na našem planetu. Problem je samo v razumevanju teh, 
neprecenljivih informacij in metod, ki edine omogočajo zdravje, srečo in blagostanje vseh 
BIOsistemov na Zemlji ter za  njihov hiter in kakovosten dolgoročni razvoj. 
 
PRILOGA 1 
 
Opis modulov, ki jih uporabljamo pri dinamičnih metodah BIF 
 
Modul za uporabo metode G-ALFA 1,2,3,4, (GA in SA) 
 
To je v bistvu metodologija osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4. Tam, kjer statičnega ALFA 
življenjskega žarka ne moremo generirati, lahko generiramo dinamični ALFA žarek. Sredina 
tako aktiviranega ALFA ŽŽ se nahaja v našem zaščitnem BIOlaserju GG4 in se premika tako, 
kot se premikamo mi. Uporabljamo ga lahko le s pomočjo makro kodnega sistema BIF, ki ga 
omogočajo le BIOšablone A4. 
 
Najlažje si bomo dinamični mehanizem predstavljali tako, da njegovo delovanje opišem  še  
grafično. 
 
ALFA ŽŽ aktiviran na statičnem ZG je vedno v obliki AP03 in velikosti 0,84 metra, kot to kaže 
spodnja slika. V taki obliki dinamičnega ALFA žarka ne moremo uporabljati. Zato nam je S-
ALFA posredovala metodo, s katero lahko posamezno BIOenergijo ali mehanizme materije 
in antimaterije, ki jih lahko uporabljamo za odstranjevanje škodljivih vsebin iz telesa in psihe 
ter iz vsega kar gre v telo, na telo ali kar je že dlje časa v telesu, pa mora iz telesa, da se 
zagotovi ustrezne mehanizme pravilnega delovanja v telesu. 
 
S pomočjo makro kodnega sistema spremenimo vsebino statičnega ALFA ŽŽ na sliki, v 
vsebine, prikazane na sliki 1, 2, 3 in 4. To pomeni, da se, poenostavljeno povedano, ena 
BIOenergija in njen mehanizem pretvori v delovanje na celotni lokaciji 4,24 metra. Ko 
preštejemo do 133, se izvrši vse, kar je potrebno v okviru definirane makro kode povsem 
enako, kot to storimo z uporabo osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, (skrajšano GA), na 
statičnem ZG, ko se po kvadrantih ALFA žarka s telesom premikamo tako, da se pravilno 
postavimo v posamezni kvadrant ALFA žarka in ga uporabimo.Torej, po osnovni metodi GA 
se na statično generiranem ZG premikamo s telesom po kvadrantih ALFA žarka, po metodi 
makro kodnega sistema pa spreminjamo vsebino lokacije celotnega dinamičnega ALFA 
žarka, mi pa sedimo in uporabljamo MK sistem z blazinicami prstov in s sposobnostjo 
našega BIOsistema in ustrezne BK zaščite. Celotna metodologija je izjemno enostavna za 
uporabo. 
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Vsebino lokacije dinamičnega ALFA življenjskega žarka (ŽŽ) spreminjamo po postopku: 
 

1. Najprej vzpostavimo telepatski stik s S-ALFA tako, da se prijavimo na uporabo 
metode GA. Tri prste obeh rok postavimo v sredino BŠ na lokacijo MP4, kjer se 
nahaja lokacija D53, pogled usmerimo v sredino BŠ in v mislih preštejemo do 133. 

2. ŽŽ očistimo tako, da se dotaknemo makro kod (MK): MP1 MO3, MP4 D53, MP1 MO9 
in preštejemo do 133.  

3. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 1: Prestavimo prst iz MK MP1 MO9 na 
MP1 MO12. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 in 
preštejemo do 133.. 

4. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 2:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO12 
na MP1 MO7. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 
in preštejemo do 133. 

5. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 3:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO7 na 
MP1 MO8. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 in 
preštejemo do 133..   

6. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 4:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO8 na 
MP4 D53, drugi prst pa premaknemo iz MP4 D53 na MP1 MO28. En prst pa ostane 
na MP1 MO3 in preštejemo do 133. 

7. ŽŽ za seboj očistimo (vzdržujemo) tako, da ponovimo točko 2. Dotaknemo se makro 
kod (MK): MP1 MO3, MP4 D53, MP1 MO9 in preštejemo do 133. 

 
OPOMBA: Kje je kaj na BIOšablonah, je opisano v opisu BIOšablon. Vsak preklop vsebine 
lokacije ALFA ŽŽ izvršimo tako, da najprej, ko se dotaknemo MK za preklop na ustrezen 
projekt AP, naredimo v mislih štiri kroge in štiri nihaje gor, dol po BŠ v sredini in takoj 
začnemo šteti do 133. Za izvršitev v mislih štirih krogov in štirih nihajev si pomagamo tako, 
da v mislih istočano preštejemo dvakrat do 4. 
 
S tem smo zaključili uporabo metode GA in pripravili dinamični  ALFA ŽŽ  za nadaljno 
uporabo. 
 
Modul za BIOTRANSFER  (BT) 
 

1. Najprej vzpostavimo telepatski stik s S-ALFA tako, da se prijavimo na uporabo 
metode BT s pomočjo BŠ_S1-S33. Tri prste obeh rok postavimo v sredino BŠ na 
lokacijo MP4, kjer se nahaja lokacija D53, pogled usmerimo v sredino BŠ in v mislih 
preštejemo do 133. 

2. Očistimo ALFA ŽŽ tako, da se dotaknemo makro kod (MK): MP1 (D7) MO3, MP4 
(D53) D53, MP1(D7) MO9 in preštejemo do 133. 

3. Izvršimo preklop ŽŽ na projekt AP33 tako, da prst leve roke prestavimo iz MP1 
MO3 na MP1 MO33. Ostala dva prsta pa ostaneta kjer sta bila. To je na MP1 MO9 in 
MP4 D53 in v mislih preštejemo do 133. S tem smo prišli na D7 in začnemo postopek 
za dvig proti D13. 

4. Dvig proti D13. Prst leve roke prestavimo iz MP1 MO33 na MP2 MO33. Prst desne 
roke prestavimo iz MP1 MO9 na MP2 MO9, drugi prst pa ostane na MP4 D53 (v 
sredini BŠ). V mislih preštejemo do 133. S tem smo prišli na D13 in začnemo 
postopek dviganja proti D33. 

5. Dvig proti D33. Prst leve roke prestavimo iz MP2 MO33 na MP3 MO33. Prst desne 
roke prestavimo iz MP2 MO9 na MP3 MO9, drugi prst pa ostane na MP4 D53 (v 
sredini BŠ). V mislih preštejemo do 133. S tem smo prišli na D33. 

6. Izvršimo BT v D33. Najprej očistimo D33 in uporabimo metodo SA. Dotaknemo se 
MK MO33 MP3, D53 MP4 in MO9 MP3 in preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO9 
MP3 na MO12 MP3 in preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO12 MP3 na MO7 
MP3 in preštejemo do 133.  Prestavimo prst iz MO7 MP3 na MO8 MP3 in preštejemo 
do 133.  Prestavimo prst iz D53 MP4 na MO28 MP3 in iz MO8 MP3 na D53 MP4 in 
preštejemo do 133.  Dotaknemo se MK MO33 MP3, D53 MP4 in MO9 MP3 in 
preštejemo do 133. 
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7. Postopek čiščenja (pospravljanja za seboj) D33.  S kazalcem leve roke se 
dotaknemo MK D53 MP4, s kazalcem desne roke pa MP3 MO33 in preštejemo do 
133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO32 in preštejemo do 133. Prestavimo 
prst desne roke na MP3 MO31 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP3 MO30 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO29 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO28 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP3 MO27 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP3 MO26 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 
MO25 in preštejemo do 133.  Prestavimo prst desne roke na MP3 MO24 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO23 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP3 MO22 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP3 MO21 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 
MO20 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO19 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO18 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP3 MO17 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP3 MO16 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 
MO15 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO14 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO13 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP3 MO12 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP3 MO11 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 
MO10 in preštejemo do 133.Prestavimo prst desne roke na MP3 MO9 in preštejemo 
do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO8 in preštejemo do 133. Prestavimo 
prst desne roke na MP3 MO7 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP3 MO6 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO5 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 MO4 in preštejemo do 
133.Prestavimo prst desne roke na MP3 MO3 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP3 MO2 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP3 
MO1 in preštejemo do 133.  

8. Izvršimo preklop na  D13 MP2 MO33 tako, da se istočasno dotaknemo MK  MP2 
MO33, MP2 MO9 in MP4 D53 ter preštejemo do 133. S tem smo očistili D13 in jo 
pripravili za pospravljanje za seboj, ko smo izvrševali BT v D33.   

9. Uporabimo metodo SA v D13. Dotaknemo se MK MO33 MP2, D53 MP4 in MO12 
MP2 in preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO12 MP2 na MO7 MP2 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO7 MP2 na MO8 MP2 in preštejemo do 133.  
Prestavimo prst iz MO8 MP2 na MO28 MP2 in preštejemo do 133. Dotaknemo se MK 
MO33 MP2, D53 MP4 in MO9 MP2 in preštejemo do 133. 

10. Postopek čiščenja (pospravljanja za seboj) D13.  S kazalcem leve roke se 
dotaknemo MK D53 MP4, s kazalcem desne roke pa MP2 MO33 in preštejemo do 
133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO32 in preštejemo do 133. Prestavimo 
prst desne roke na MP2 MO31 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP2 MO30 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO29 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO28 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP2 MO27 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP2 MO26 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 
MO25 in preštejemo do 133.  Prestavimo prst desne roke na MP2 MO24 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO23 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP2 MO22 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP2 MO21 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 
MO20 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO19 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO18 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP2 MO17 in preštejemo do 133.Prestavimo prst 
desne roke na MP2 MO16 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 
MO15 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO14 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO13 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP2 MO12 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP2 MO11 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 
MO10 in preštejemo do 133.Prestavimo prst desne roke na MP2 MO9 in preštejemo 
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do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO8 in preštejemo do 133.Prestavimo 
prst desne roke na MP2 MO7 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP2 MO6 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO5 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 MO4 in preštejemo do 
133.Prestavimo prst desne roke na MP2 MO3 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP2 MO2 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP2 
MO1 in preštejemo do 133.  

11.  Izvršimo preklop na  D7 MP1 MO33 tako, da se istočasno dotaknemo MK  MP1 
MO33, MP1 MO9 in MP4 D53 ter preštejemo do 133. S tem smo očistili D7 in jo 
pripravili za pospravljanje za seboj, ko smo izvrševali BT v D13.   

12. Uporabimo metodo SA v D7. Dotaknemo se MK MO33 MP1, D53 MP4 in MO12 
MP1 in preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO12 MP1 na MO7 MP1 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst iz MO7 MP1 na MO8 MP1 in preštejemo do 133.  
Prestavimo prst iz MO8 MP1 na MO28 MP1 in preštejemo do 133. Dotaknemo se MK 
MO33 MP1, D53 MP4 in MO9 MP1 in preštejemo do 133. 

13. Postopek čiščenja (pospravljanja za seboj) D7.  S kazalcem leve roke se 
dotaknemo MK D53 MP4, s kazalcem desne roke pa MP1 MO33 in preštejemo do 
133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO32 in preštejemo do 133. Prestavimo 
prst desne roke na MP1 MO31 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP1 MO30 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO29 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO28 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP1 MO27 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP1 MO26 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 
MO25 in preštejemo do 133.  Prestavimo prst desne roke na MP1 MO24 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO23 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP1 MO22 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP1 MO21 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 
MO20 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO19 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO18 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP1 MO17 in preštejemo do 133.Prestavimo prst 
desne roke na MP1 MO16 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 
MO15 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO14 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO13 in preštejemo do 133. 
Prestavimo prst desne roke na MP1 MO12 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP1 MO11 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 
MO10 in preštejemo do 133.Prestavimo prst desne roke na MP1 MO9 in preštejemo 
do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO8 in preštejemo do 133.Prestavimo 
prst desne roke na MP1 MO7 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na 
MP1 MO6 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO5 in 
preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO4 in preštejemo do 
133.Prestavimo prst desne roke na MP1 MO3 in preštejemo do 133. Prestavimo prst 
desne roke na MP1 MO2 in preštejemo do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 
MO1 in preštejemo do 133. 

14. V D7 ponovimo:  Prestavimo prst desne roke še enkrat na MP1 MO1 in preštejemo 
do 133. Prestavimo prst desne roke na MP1 MO2 in preštejemo do 133. Prestavimo 
prst desne roke na MP1 MO3 in preštejemo do 133. S tem smo se vrnili na projekt 
AP03-domov! 

15. Uporabimo metodo GA: ŽŽ očistimo tako, da se dotaknemo makro kod (MK): MP1 
MO3, MP4 D53, MP1 MO9 in preštejemo do 133. 

16. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 1: Prestavimo prst iz MK MP1 MO9 na 
MP1 MO12. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 in 
preštejemo do 133. 

17. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 2:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO12 
na MP1 MO7. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 
in preštejemo do 133. 
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18. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 3:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO7 na 
MP1 MO8. Ostala dva prsta ostaneta, kjer sta bila, torej na  MP1 MO3, MP4 D53 in 
preštejemo do 133. 

19. ŽŽ uporabimo tako, da preklopimo na lokacijo 4:. Prestavimo prst iz MK MP1 MO8 na 
MP4 D53, drugi prst pa premaknemo iz MP4 D53 na MP1 MO28. En prst pa ostane 
na MP1 MO3 in preštejemo do 133. 

20. ŽŽ za seboj očistimo (vzdržujemo) tako, da ponovimo točko 2. Dotaknemo se makro 
kod (MK): MP1 MO3, MP4 D53, MP1 MO9 in preštejemo do 133. 

 
 
Moduli  za vzdrževanje D13, D33, D53 in naprej, odvisno od naše operativne 
sposobnosti in od zahtev problema, ki ga rešujemo. 
 

1. Najprej vzpostavimo telepatski stik s S-ALFA tako, da se prijavimo na uporabo 
metode vzdrževanja D13 s pomočjo BŠ_VD13. Tri prste obeh rok postavimo v 
sredino BŠ na lokacijo MP4, kjer se nahaja lokacija D53, pogled usmerimo v sredino 
BŠ in v mislih preštejemo do 133. 

2. Če imamo vse pripravljeno za vzdrževanje D13, potem lahko z metodo 
vzdrževanja D13 takoj začnemo. Če  priprave niso bile še izvršene, potem to 
storimo po postopku: BŠ_VŽ, BŠ_VD13 s pomočjo katere izvršimo postavitev 4x8P 
papirnih ali kovinskih piramid na lokacijo ALFA žarka, če smo na statičnem ZG. Če 
smo drugje, potem v mislih postavimo piramide 4x8P na mesta ALFA žarka, kot bi to 
storili doma. Če bomo vzdrževali še po višjih dimenzijah, potem takoj za postavitvijo 
4x8P v D13, to storimo še v D33 s pomočjo BŠ_D33_D53. BIOšablone A4 
omogočajo dostop z makro kodami do D33. Dostop naprej, do D53, D106, D212, 
D424 in naprej, pa omogoča zaenkrat le vaja za telepatski dostop in BŠ_D33_D53. 
Pogledamo v sredino BŠ_D33_D53, pomislimo na dimenzijo, v katero postavljamo v 
mislih 4x8P, postavimo tri prste v lokacijo MP4 oz D53 in izvršimo povsem enake 
kodne posege po BŠ, kakor je to opisano za dostop do D33. Opozarjam pa, da 
potrebujemo za dostop do višjih dimenzij izredno visoko stopnjo koncentracije misli in 
duha. Makro kodni sistem še ni generiran. Takoj ko so piramide 4x8P postavljene, 
uporabimo metode: GA, BT, GA in takoj začnemo z vzdrževanjem D13. 

 
Postopek: 
 

1. Najprej vzpostavimo telepatski stik s S-ALFA tako, da se prijavimo na uporabo 
metode vzdrževanja s pomočjo BŠ_VD13. Tri prste obeh rok postavimo v sredino BŠ 
na lokacijo MP4, kjer se nahaja lokacija D53, pogled usmerimo v sredino BŠ in v 
mislih preštejemo do 133. 

2. Kazalec desne roke ostane v MP4 D53, s kazalcem leve roke se dotaknemo KODE A 
v levem stolpcu BIOšablone. Prestavimo kazalec na D53 MP4, s kazalcem desne 
roke se dotaknemo D53 MP4, D33 MP3 MO 1, D13 MP2 MO 1 in D7 MP1 MO 1. Ob 
vsakem dotiku KODE v mislih preštejemo v začetku uvajanja v vzdrževanje do 133, 
kasneje pa štetje zmanjšujemo do 4. Ko vzdrževanje že lepo teče, lahko začnemo 
drseti s kazalcem od lokacije MP4 do lokacije MP1 v MO1 s času cca 1 sekunde.  

3. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 2, D13 MP2 MO 2, D7 MP1 MO 2. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

4. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 3, D13 MP2 MO 3, D7 MP1 MO 3. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

5. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 4, D13 MP2 MO 4, D7 MP1 MO 4. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

6. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 5, D13 MP2 MO 5, D7 MP1 MO 5. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 
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7. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 6, D13 MP2 MO 6, D7 MP1 MO 6. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

8. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 7, D13 MP2 MO 7, D7 MP1 MO 7. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

9. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 8, D13 MP2 MO 8, D7 MP1 MO 8. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

10. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 9, D13 MP2 MO 9, D7 MP1 MO 9. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

11. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 10, D13 MP2 MO 10, D7 MP1 MO 10. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

12. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 11, D13 MP2 MO 11, D7 MP1 MO 11. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

13. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 12, D13 MP2 MO 12, D7 MP1 MO 12. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

14. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 13, D13 MP2 MO 13, D7 MP1 MO 13. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

15. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 14, D13 MP2 MO 14, D7 MP1 MO 14. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

16. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 15, D13 MP2 MO 15, D7 MP1 MO 15. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

17. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 16, D13 MP2 MO 16, D7 MP1 MO 16. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

18. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 17, D13 MP2 MO 17, D7 MP1 MO 17. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

19. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 18, D13 MP2 MO 18, D7 MP1 MO 18. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

20. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 19, D13 MP2 MO 19, D7 MP1 MO 19. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

21. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 20, D13 MP2 MO 20, D7 MP1 MO 20. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

22. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 21, D13 MP2 MO 21, D7 MP1 MO 21. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

23. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 22, D13 MP2 MO 22, D7 MP1 MO 22. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

24. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 23, D13 MP2 MO 23, D7 MP1 MO 23. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

25. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 24, D13 MP2 MO 24, D7 MP1 MO 24. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 
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26. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 25, D13 MP2 MO 25, D7 MP1 MO 25. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

27. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 26, D13 MP2 MO 26, D7 MP1 MO 26 Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

28. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 27, D13 MP2 MO 27, D7 MP1 MO 27. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

29. Kazalec leve roke pustimo v D53 MP4, s kazalcem desne roke se dotaknemo D53 
MP4, D33 MP3 MO 28, D13 MP2 MO 28, D7 MP1 MO 28. Ob vsakem dotiku KODE v 
mislih preštejemo do 4. 

30. S tem smo zaključili vzdrževanje prvega BK nivoja A. Vzdrževanje nadaljujemo po 
istem postopku na naslednjem BK nivoju B, nato C, D, E, F, G, H, I, J, K in L. Po 
končanem vzdrževanju BK nivoja L, nadaljujemo vzdrževanje do MO4, rumeni pas. 

31. Nadaljujemo z GA, BT, GA, AP, GA, BT, GA.  
32. S tem smo zaključili vzdrževanje v D13. Očistili smo vse, kar je na razdalji 2,12 metra 

od lokacije GG4, ki ga nosimo obešenega okoli vratu. Zdaj se odločimo, kaj bomo 
počeli naprej. Če imamo kosilo, postavimo dinamični sistem v stanje čakanja ter 
čakanje podaljšujemo  vsake cca 5 do 30 minut. Z meritvijo BK nivoja dinamičnega 
ALFA žarka lahko to ugotovimo tako, da se dotaknemo kode I in izmerimo BK nivo D 
ŽŽ, ki počasi pada. Stanje dinamičnega ALFA žarka lahko ugotovimo tudi s pomočjo 
metode SGBKD, kdor vidi večdimenzionalni prostor. Slej ko prej bo to sposobnost 
pridobila večina zdrave ženske populacije, to bodo ALFA generirani BIOsistemi. 

Vzdrževanje D33, D53 in naprej 
 

1. Najprej vzpostavimo telepatski stik s S-ALFA tako, da se prijavimo na uporabo 
metode vzdrževanja s pomočjo BŠ_D33_D53. Tri prste obeh rok postavimo v sredino 
BŠ na lokacijo MP4, kjer se nahaja lokacija D53, pogled usmerimo v sredino BŠ in v 
mislih preštejemo do 133.  

2. D33 ima 33 merilnih oken. Piramide postavimo v D33 tako, da se dotikamo MP3 
MO21, MO20, MO19 in MO18. V mislih naredimo štiri kroge v smeri urnega kazalca 
in štiri nihaje, naprej, nazaj in postavimo namišljenih 4x8P na lokacijo namišljenega 
dinamičnega ALFA žarka. Potrditev postavitve 4x8P izvršimo tako, da v mislih 
naredimo štiri kroge v smeri urnega kazalca in štiri nihaje, gor dol in začnemo z 
vzdrževanjem po postopku , ki je opisan pri vzdrževanju D13 s tem, da v D33 
začnemo  v levem stolpcu pri D33-S21 in končamo povsem spodaj stolpca pri D33-
S22. Naslednji krog vzdrževanja začnemo tako, da se v levem stolpcu dotaknemo 
D33-S20 in končamo pri D33-S22. 

3. Postopek nadaljujemo  v vseh 33 krogih. Ko pridemo do D33-S22, nadaljujemo po BŠ 
naprej do D33-S11 ( rumeno pobarvan krožni izsek). 

4. Nadaljujemo z GA, BT, GA, AP, GA, BT, GA. 
5. Zdaj lahko nadaljujemo vzdrževanje naslednjih višjih dimenzij, če smo na začetku 

vzdrževanja postavili tudi piramide za ustrezno dimenzijo  ali pa postopek končamo, 
kot sem že opisal. 

 
OPOMBA: PAZI, pred vsako postavitvijo ali odstranitvijo 4x8P na ali iz določene dimenzije, 
najprej na BŠ_D33_D53 vzpostavimo telepatski stik z S-ALFA. 
 
Uporaba BIOšablon A4 je več kot izjemno enostavna. Tu je napisanega veliko, da bi bila 
metodologija čimbolj razumljiva. Bom pa v nadaljevanju še grafično prikazal osnovne poteze 
tega izredno enostavnega postopka za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka. 
 



BIOfizika 7, 13, 33, 53 in 106 dimenzionalnega prostora http://www.ati-e-import.si e-pošta: slavko.gorenc@telemach.net  
 

Grafični prikaz aktivacije dinamičnega ALFA življenjskega žarka 
 
Z BIOšablono VŽ A4 generiramo ALFA in 6 S-ALFA žarkov. BETA lokacijo žarki 
odrinejo, izrinejo črnino. Ko tako dobljeno lokacijo razširimo na 4,24 metra, se 
generira en velik S-ALFA žarek velikosti in oblie, kot je prikazano na sliki. Sredina 
tega žarka je lokacija BIOlaserja GG4, ki ga imamo obešenega okoli vratu na vrvici 
ali na verižici T5 in se premika tako, kot se premikamo sami. Okoli nas, znotraj 4,24 
metrskega S-ALFA žarka, se generira zaščitni pas, zlati valj, kamor sedma dimenzija 
in BIOparaziti nimajo vstopa.  S tem smo generirali lokacijo, kot bi bili na statično 
generiranem ZG. Lokacijo uporabimo le z uporabo makro kodnega sistema po 
metodah BIF. Po končanem postopku se lokacija vrne v stanje pred aktivacijo. ALFA 
in 6 S-alfa žarkov izgine po istem postopku, kakor so nastali. 
 
S-ALFA generira 7 žarkov premera 0,84 metra. Žarki se spremenijo v en S-ALFA žarek            

premera 4,24 metra in ustrezne vsebine,                                  
ki je odvisna od uporabljenih metod BIF. 
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