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Slovenska metoda G-ALFA in S-ALFA 1,2,3,4  
 
UVOD 
 
Metodi G-ALFA in S-ALFA 1,2,3,4, omogočata odstranjevanje škodljivih BIOenergij in 
reanimacijo telesa in psihe preko genetskega, imunskega in hormonskega sistema. Z 
izredno enostavno uporabo. Omogočata bistveno povečanje kakovosti hrane, pijače, zdravil, 
kozmetike, čistilnih sredstev, pesticidov, tekstila, gradbenega materiala, ter iz vsega ostalega 
blaga, ki ga proizvaja človek.  S tem postane blago neškodljivo za vse BIOsisteme aktivne in 
pasivne inteligence glede vpliva na BIOsistem z vnosom v telo ali z dotikom. 
 
V vsem blagu, ki ga proizvaja človek, je za vse BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence vse 
polno škodljivih dodatkov, ki so v blago dodani namerno ali naključno, ali pa je blago 
izdelano celo iz materiala, v obliki in s tehnologijo, ki je BIOsistemom zelo škodljiva, vendar 
medicina, farmacija, znanost, tehnologija in religije tega še ne znajo odkriti, niti razumeti. 
Posledice našega neznanja in nerazumevanja pa nosijo vsi BIOsistemi aktivne in pasivne 
inteligence. 
 
Zatečena, izredno slaba kakovost izdelkov na  trgu je posledica neustreznih merilnih metod 
in preslabega razumevanja nastanka in delovanja BIOsistemov aktivne (ljudje) in pasivne 
inteligence (živali, rastline, virusi, bakterije, mikroorganizmi …).  
 
Celotno problematiko bivanja in proizvodnje z vidika škodljivega vpliva na BIOsisteme 
aktivne in pasivne inteligence lahko rešujemo le z upoštevanjem delovanja BIOfizike 7, 13, 
33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
 
Poleg osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4, lahko uporabimo še metode S-ALFA 1,2,3,4, to je 
projekte AP01 do AP33 in metodo za BIOtransfer ter vzdrževanje po vseh štirih merilnih 
poljih MP4 do MP1  in po D7, D13, D33 in D53. 
 
Metode S-ALFA in projekti AP01 do AP33 odstranijo iz blaga vse za BIOsisteme škodljive 
vplive, metoda BIOtransfer pa odstrani iz telesa in psihe ter naše okolice vse BIOparazite, 
hrano pa ustrezno oplemeniti in zaščiti.  
 
Metoda BIOtransfer je ena najbolj pomembnih metod BIOfizike 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Omogoča namreč izjemno kakovosten razvoj 
naše civilizacije na področju celotne aktivne in pasivne inteligence. Vzorci BIOenergij 
napačno umrlih BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence telepatsko vplivajo nazaj na vse 
žive BIOsisteme in jih počasi, neposredno ali posredno, sistematično uničujejo.  
 
Napačno umrli BIOsistemi so vsi BIOsistemi aktivne in pasivne inteligence, ki so umrli v 
BETA smrtnih žarkih. Zato ostanejo ti vzorci BIOenergij, te duše, v sedmi dimenziji, ki je 
človeštvu najbolj nevarna BIOtehnologija. To so n.pr. popolnoma vse lokacije v bolnicah, 
cerkvah, puščavah, pod 3 ali 4 kotnimi piramidami, so tudi v večini stanovanj, v poslovnih 
zgradbah, v nakupovalnih centrih, na vseh turističnih lokacijah, v hotelih, kino dvoranah in 
povsod tam kje se zbira veliko ljudi.  
 
Celotna odgovornost za nastalo situacijo nosijo investitorji, arhitekti, gradbeniki ter 
RELIGIJE, ki tako gradnjo celo ''požegnajo''. Brezglava gradnja objektov in infrastrukture je 
eden temeljnih problemov sodobnega sveta.  
 
Če je ekipa, ki oblikuje investicijo ali sam investitor BIOfizikalno bolan, nastopi s tem 
minimalna opravilna sposobnost,  potem pride do napačnih zasnov objekta in infrastrukture 
ter napačnih odločitev glede posledic, ki jih bo objekt povzročal vsem uporabnikom in 
mimoidočim. Zgradba tako generira BIOkibernetski kriminal, ki traja toliko časa, dokler 
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zgradbe ne porušimo ali lokacijo uredimo po slovenski metodi G/ALFA..  
 
Novo zasnovane zgradbe in infrastrukturo moremo, ne glede na zakon, ki ga še ni, z 
upoštevanjem nove znanosti, to je BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v 
katerem živimo oblikovati tako, da ne bodo povzročale BIOkibernetskega kriminala. 
 
Vse obstoječe lokacije in infrastrukturo pa moremo prav tako reševati z isto BIOtehnologijo 
tako, da aktiviramo vse ALFA življenjske žarke za profesionalno uporabo. Tako urejene 
lokacije pa imajo lahko pomembne učinke za celotno gospodarstvo Slovenije. Posebej je to 
pomembno za mladi rod, za njegov hiter in učinkovit osebni razvoj, za doseganje pozitivnega 
duhovnega razvoja, visoke stopnje osebne rasti, motivacije, intuicije in produktivnosti. Z 
vsemi, do sedaj znanimi metodami pa generiramo duhovno impotenco. Generiramo škodljive 
G-BETA generirane BIOsisteme. To je bolan duh v zdravem ali pa že bolnem telesu. 
 
Napačno umrle BIOsisteme, njihove vzorce BIOenergij, moramo obvezno teletransportirati iz 
D7 (smrt v BETA smrtnem žarku – pekel, velika večina tu umre, ne glede na pripadnost 
kateri koli RELIGIJI) preko D13 in D33 nazaj v D53 (nebesa), od koder izhajamo. Ker tega 
dosedaj nismo vedeli (RELIGIJE) oz. nismo pravilno ukrepali (medicina in farmacija, znanost 
in umetnost ter tehnologija), so nastale vse bolezni telesa in psihe, še naprej nastajajo 
različne nove bolezni, mutacije virusov in generiranje patogenih bakterij.  
 
Zato nastajajo vsi problemi našega časa kot posledica delovanja BETA smrtnih žarkov ter 
škodljive statične in dinamične BIOkibernetske transformacije. Nastaja BIOkibernetski 
kriminal zaradi povsem napačne gradnje objektov in infrastrukture. Zaradi tega nastaja tudi 
BIOterorizem. BK kriminal in BIO terorizem skupaj pa generirata celotno zemeljsko zatečeno 
problematiko, tudi terorizem, nasilje, kriminal in vojne. 
 
Poenostavljeno povedano, celotno življenje na Zemlji vodijo tri Superinteligence. Delujejo, 
kot sem jih imenoval: BETA v sedmi dimenziji in nadzoruje BETA smrtne žarke, ALFA deluje 
v 13. dimenziji in nadzoruje ALFA življenjske žarke, S-ALFA deluje v 33 in 53. dimenziji in 
koordinira D13 in D7 ter vodi celotno življenje na Zemlji. 
 
Izjemno pomemben je merilni sistem, ki ga je posredovala S-ALFA. Problematiko sem 
opredelil v okviru področja BIOkibernetike. 
 
Opredelil sem ga kot merilni sistem G-ALFA. Z njim lahko izmerimo 1129 BIOparametrov za 
BIOsisteme celotne aktivne in pasivne inteligence in za vse materiale, blago, naprave, vozila 
in sisteme, kar pač proizvajamo. Z njim lahko pravočasno ugotavljamo, kam BIOsistem drsi, 
ter status ali se telo in psiha regenerirata ali propadata. Za vsak del telesa, za vsako celico, 
za vsako bakterijo in virus  lahko izmerimo 1129 BIOparametrov. S tem lahko ugotovimo, ali 
je za BIOsisteme nevaren (BETA generiran BIOsistem) ali koristen        ( ALFA generiran 
BIOsistem).  
 
Več dimenzionalni prostor lahko zaznavamo s svojimi čutili in videnjem, če telo le ni preveč 
nasičeno s škodljivimi BIOenergijami. To sem opredelil kot Slovensko Globalno 
BioKibernetsko Diagnostiko (SGBKD). Telo, nasičeno s škodljivimi BIOenergijami, povzroča 
minimalno opravilno sposobnost ter duhovno impotenco. 
 
Regeneracija telesa in psihe pomeni prehod BIOsistema iz BETA stanja v ALFA stanje. To 
dosežemo zelo enostavno. Najprej se BK zaščitimo, uredimo si delovne in bivalne prostore 
po metodi G-ALFA. Vse, kar gre v telo, na telo ali česar se dotaknemo, mora biti očiščeno 
škodljivih BIOenergij po metodi G-ALFA. Za oplemenitenje BIOsistemov in blaga uporabimo 
metode S-ALFA 1,2,3,4, ter projekte AP01 do AP33 in BIOtransfer, ter kodni (BIOšablone 
formata A3) ali makro kodni sistem (BIOšablone formata A4), ki omogoča izjemno enostaven 
dostop do vrhunske BIOtehnologije G-ALFA. 
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ALFA žarke in celotno BIOtehnologijo G-ALFA lahko uporabljamo na več načinov in v 
različne namene. Temeljna opredelitev je uporaba z namenom, da dosežemo hiter in 
učinkovit gospodarski razvoj (prave ljudi na prava mesta, v vseh strukturah človekovega dela 
in ustvarjanja), zdravje, srečo in blagostanje ter vrhunsko psihofizično kondicijo, pozitivni 
duhovni razvoj, pozitivno motivacijo in intuicijo ter najvišjo možno stopnjo opravilne 
sposobnosti in produktivnosti.  
 
Vse to nam neposredno nudi nova znanost, to je BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega 
prostora, v katerem živimo, odkar se zavedamo.  
 
Nekatere temeljne aktivnosti uporabe nove znanosti: 
 

1. Statična uporaba ALFA žarkov v okviru ASG ALFA mreže žarkov na fizikalno 
določeni lokaciji z uporabo štirih kvadrantov ALFA žarka tako, da se v njemu 
premikamo, z uporabo merilnega BIOlaserja ali z uporabo kodnega sistema, ki je 
vpisan v BIOšablonah formata A3 ali z uporabo makro kodnega sistema, ki je vpisan 
v BIOšablonah A4. 

2. Osebna dinamična aktivacija in uporaba ALFA življenjskega žarka s pomočjo 
BIOšablon in makro kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah formata A4. Makro 
kodni sistem je namenjen za uporabo v vozilu, vlaku, na ladji, v letalu ali v  
vesoljskem plovilu. Izjemno dobro je uporaben tudi na lokaciji, kjer je aktiviranih vsaj 
33 ALFA žarkov za profesionalno uporabo. Uporaben je tudi na lokaciji, kjer je  manj 
kot 33 aktiviranih ALFA žarkov za profesionalno uporabo, samo učinki so manjši. 

3. Osebna dinamična aktivacija in uporaba skupine ALFA življenjskih žarkov za 
profesionalno uporabo v vozilu, vlaku, na ladji, v letalu ali v vesoljskem plovilu, na 
daljših potovanjih. Skupina ALFA žarkov ostane na določenih lokacijah znotraj vozila 
in se z vozilom premika. To je še posebej pomembno za uporabo na vojaških ladjah, 
na tankerjih, in tovornih ladjah, ki zelo poškodujejo morje, in na mejnih objektih, kjer 
je psihofizična kondicija izjemno pomembna. Vse skupaj pa lahko obvladuje po ena 
oseba na lokaciji ali centralno na ustrezno velikem BKP, ki je ustrezno izobražena za 
uporabo in vzdrževanje te vrhunske BIOtehnologije.  

4. Daljinska uporaba ALFA žarkov s pomočjo statične lokacije ASG ALFA mreže in 
ustreznega števila aktiviranih ALFA žarkov. To vrhunsko tehnologijo lahko uporabimo 
na poljubnih razdaljah, brez kakšnih posebnih omejitev. Namenjena je za daljinsko 
pomoč pri reševanju različne problematike, ki je povezana s pravilnim delovanjem 
BIOsistemov aktivne ali pasivne inteligence in njihovega reševanja. Zaščita mlade 
generacije in nas samih pred BETA generiranimi BIOsistemi, ki sem jih opredelil kot 
bolan duh v zdravem ali že bolnem telesu (glej opravilno sposobnost), ki jih je kot 
listja in trave. Kakovost uporabe je prav tako odvisna od števila aktiviranih ALFA 
življenjskih žarkov za profesionalno uporabo na lokaciji iz katere delujemo. Daljinsko 
lahko uporabljamo vse, do sedaj znane metode BIOfizike 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. To so G-ALFA 1,2,3,4; S-ALFA 1,2,3,4; 
Projekti AP01 do AP33; metoda za BIOtransfer, merilna tehnologija G-ALFA, 
daljinska zaščita pred BIOkibernetskim kriminalom in BIOterorizmom, dinamična 
zaščita operacijske sobe, dinamična zaščita pacienta pred posegi s strani BETA 
generiranih BIOsistemov, dinamična aktivacija BIOtranfera pri grobiščih velikih 
razsežnosti, koncentracijska taborišča, vojna področja, povojni poboji v Sloveniji, na 
Balkanu in drugod.
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5. Daljinsko vzdrževanje lokacij skupin ALFA žarkov  ASG-ALFA mreže, ki so bile 
generirane za profesionalno uporabo. To je izjemno pomembna tehnologija za 
iskanje novih tehnologij, novih metod dela in ustvarjanja. Nova BIOtehnologija je 
pomembna pri reševanju dolgoročnega razvoja države in njenih virov ter pravilno 
reševanje tekočih problemov.  Aktivacija ALFA življenjskih žarkov je izrednega 
pomena na lokacijah parlamentov, vlad, sodstva, v zaporih ter pri reševanju kmetijske 
proizvodnje, pri velikih nakupovalnih centrih, objektih za zabavo, v hotelih, gostilnah 
ter objektih za pravilen in pozitivno naravnan duhovni razvoj (šole, fakultete, objekti 
religij itd.). Aktivacija ALFA življenjskih žarkov  pa je zakon za raziskovalne objekte, 
objekte vlad in parlamentov, klinik, in religij ter za kmetijska zemljišča. Le tako bomo 
nekega dne lahko kupovali dejansko kakovostne izdelke, ki ne bodo povzročali škode 
BIOsistemom aktivne (ljudje) in pasivne inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, 
rastline in živali). Prav tako je pomembno po isti tehnologiji urediti Luko KOPER za 
retransport očiščenega in oplemenitenega blaga za Evropo. 

Osnovna metoda G-ALFA 1,2,3,4, ki bi jo moral obvladati vsak Zemljan 

1. Najprej moramo imeti določeno in aktivirano lokacijo najmanj enega ALFA 
življenjskega žarka. Aktivacijo lahko izvršimo za osebno, domačo ali profesionalno 
uporabo. Aktivacijo lahko naročite preko naslova: breda.gorenc@telemach.net  

2. Nositi moramo zaščitni BIOlaser, najvišje možne zaščitne stopnje, to je GG4. GG4 je 
nujno potreben tudi zato, da si lahko generiramo dinamični ALFA žarek in poskrbimo 
za maksimalno možno osebno zaščito pred BIOparaziti in delovanjem črne magije, ki 
jo mnogi izkoriščajo za nečedne posle. GG4, če ga nosimo okrog vratu na vrvici ali na 
ustrezni BK atestirani verižici, postane lokacija sredine dinamičnega ALFA žarka 

3. Če nismo BK zaščiteni z BIOlaserjem, moramo nositi vsaj BK zaslonke za levo in 
desno sence. Takoj, ko si jih nalepimo, dobi telo pozitivno AURO na levi in na desni 
strani telesa. 

4. Zelo koristen je tudi BK zaščitni vložek za pod kapo. To je še posebej pomembno za 
vse ljudi, ki nosijo čelade. Slej ko prej bo večina čelad in drugega blaga, ki nimajo BK 
atesta odstranjena iz prodaje. Večina čelad ima namreč povsem neustrezno obliko in 
maksimalno škodljivo vsebino. To povzroča poškodbo psihe in telesa. Zaradi tega 
nastopajo nesreče pri delu, prometne nesreče in bistveno slabši rezultati pri 
vrhunskih športih. 

5. Problem osnovnega vzdrževanja ALFA žarka je rešen z uporabo metode G-ALFA 
1,2,3,4. Pred uporabo in po uporabi ALFA žarka ga prečistimo, kar ustreza metodi 
vzdrževanja za osebno uporabo. 

 
Na lokacji, kjer smo dali aktivirati ALFA življenjski žarek, označimo strani neba in 
točke, do katerih lahko postavimo štiri osem kotne piramide za bolj zahtevno uporabo ALFA 
žarkov in za vzdrževanje.  
 
V papirnih piramidah, prevlečenih s folijo zlate barve, ali kovinskih pozlačenih, je vpisan 
ustrezen vzorec BK KOD, ki omogočajo dostop do 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora 
in ustrezen vzorec zdravilnih BIOenergij, ki služijo kot etalon pri kontrolah pravilnega 
merjenja 1129 BIOparametrov. 
 
Metoda G-ALFA 1,2,3,4, ima osem faz. V prvi fazi 1 (ZAHOD) se na uporabo ALFA žarka 
prijavimo, v drugi fazi 2 (SEVER) ga očistimo, v tretji do šeste faze uporabimo BIOenergije 
vseh štirih kvadrantov ALFA žarka: 1 (ZAHOD), 2 (SEVER), 3 (JUG) in 4 (VZHOD), v sedmi 
fazi  2 (SEVER) ALFA žarek za seboj očistimo, v osmi fazi se odjavimo, če takoj zapustimo 

mailto:breda.gorenc@telemach.net


BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora           http://www.ati-e-import.si           e-pošta slavko.gorenc@telemach.net  
COPYRIGHT BY ATI E&I, d.o.o., Ljubljana 
 

 
Ljubljana 10.1. 2008                                             5                      SEM_080110_GA_SA1234.doc 

lokacijo ALFA žarka. Ko žarek čistimo, ga pripravimo za uporabo. Ko žarek po uporabi 
očistimo, so stopala drugače postavljena, kot pri uporabi (glej sliko). 
 
Če ostanemo na  lokaciji ALFA žarka, ga vsake pol do dve uri očistimo tako, da uporabimo 
fazo št 7, 2 (SEVER). Če se od uporabe ALFA žarka odjavimo takoj po uporabi metode G-
ALFA 1,2,3,4, lahko žarek zapustimo čez cca 2 uri, ne da bi ga bilo treba medtem vzdrževati, 
uporabiti fazo 7, 2 (SEVER). 
 
 Vedeti moramo, da žarek vedno podzavestno trošimo, tudi če smo odjavljeni od njegove 
uporabe. V tem primeru je trošenje žarka bistveno manjše.  
 
Vsak BIOsistem, ki v naravi prečka ALFA življenjski žarek, ga prav malo, podzavestno 
uporabi brez škode za kakovost in BK nivo ALFA žarka (če se smem tako izraziti), če nima 
na sebi nobenega škodljivo oblikovanega predmeta, nakita itd.. Malenkostno se mu s tem 
popravi tudi njegov BIOsistem. V praksi to pomeni, da se mu poškodba BIOsistema, 
poškodba psihe malo, zelo malo, zmanjša.  
 
Če ima oseba na sebi škodljive obeske (kozmodisk, atlantidski prstan, krogla, kocka 
obešena na konico ali stožec, kakršni koli zdravilni kamen, križ z ostrimi simetričnimi robovi 
in konicami, ali tri ali štirikotnim piramidnim zaključkom, svetinjco  ali kakršen koli nakit 
škodljive oblike, 99% nakita je škodljive oblike in skrajno škodljive vsebine 12. stopnje po BK 
lestvici, safir, diamant itd., saj ga oblikujejo BETA generirani BIOsistemi), povzroča tak nakit 
BIOkibernetski kriminal proti sebi in vsem, ki so v njegovi bližini. 
 
To je razlivanje škodljivih BIOenergij iz žarka, ki ga oseba z nakitom prečka. Ker je v naravi 
najmanj 6 krat več BETA smrtnih žarkov, kot ALFA življenjskih žarkov na lokacijah, kjer so 
ALFA žarki vsaj še malo aktivni, je generiranje dinamičnega BIOkibernetskega kriminala v 
okolju in prostoru izredno visoko.  
 
Situacija v mestih in na lokacijah, kjer so ZGRADBE in infrastruktura škodljive oblike pa je, 
milo rečeno, katastrofalna. Tam so ALFA življenjski žarki že izklopljeni in prevladujejo veliki 
BETA smrtni žarki premera 4,24 metra, ki se v okviru ASG ALFA mreže delno prekrivajo. 
Sredina lokacije takih 4,24 metra velikih BETA smrtnih žarkov je na razdalji 5m sever jug in 
3,5 metra v smeri vzhod-zahod, eden pa je še v sredini te lokacije.  
OPOMBA: srednja pika kocke št. 5, pri igri, človek ne jezi se. 
 
Na takih lokacijah se generira maksimalni možen BK kriminal. To je sistematična poškodba 
psihe in telesa, kar je eden od temeljnih izvorov vseh bolezni telesa in psihe. 
 
Ko zapustimo lokacijo ALFA žarka za daljši čas,  
 
se na ALFA žarek prijavimo, če smo se prej odjavili, ga očistimo, se odjavimo in ga 
zapustimo. Smiselno je, da ALFA žarek tudi uporabimo. Vedno moramo imamo dovolj časa 
za uporabo ALFA žarkov. Če ga nimamo je z nami in z našo okolico nekaj hudo narobe. 
 
Ko se vrnemo na lokacijo ALFA žarka 
 
se na uporabo ALFA žarka prijavimo, ga očistimo, smiselno je, da ga tudi uporabimo, se 
takoj odjavimo, če lokacijo žarka zapustimo. 
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Prijava na lokacijo ALFA življenjskega žarka (ŽŽ): 
 

1. V ŽŽ se prijavimo tako, da stopimo v žarek, obrnjeni smo proti zahodu, sredina žarka  
(6cm premer) je za petami, ki so skupaj, prsti stopal pa so narazen v kotu cca 90 
stopinj. Roki sta ob telesu zavihani v komolcih, dlani iztegnjene, prsti dlani pa so 
znotraj ALFA žarka skoraj na robu, to je 42 cm od sredina ALFA žarka. Pomislimo, 
prijavljam se na žarek in v mislih (NE Z USTI !!!) preštejemo do 13, kolikor hitro to 
zmoremo. Hitrost štetje ni pomembna. Pomembna je koncentracija na lokacijo žarka, 
na uporabo žarka. 

2. ŽŽ očistimo. Obrnjeni smo proti severu. Lokacija nog in rok je podobna, kot pri prijavi,  
samo da stopimo toliko nazaj, da je sredina ALFA žarka med stopali blizu peta, roke, 
kot pri prijavi in preštejemo do 133. 

 
Metoda G-alfa 1, 2, 3, 4,  ima štiri glavne faze: 
 
Vedno stojimo tako, kot pri prijavi na lokacijo ALFA ŽŽ. Spreminjamo samo smer telesa, ki je 
odvisna od faze uporabe ŽŽ. 
 

1. V zahodnem kvadrantu žarka (Protonski sektor) se BK očistimo (preštejemo do 133). 

2. V severnem kvadrantu žarka dobimo ustrezen BK nivo B BIOenergije (133). 

3. V južnem kvadrantu dobimo zdravilno Orgonsko BIOenergijo (133). 

4. V vzhodnem ZETA kvadrantu dobimo zdravilni zaščitni BIO plašč  (133). 

 
Zaključna faza metode G-ALFA 1,2,3,4 
 

1. ŽŽ  za seboj očistimo (133) 

2. Iz lokacije ŽŽ se odjavimo, ko zapustimo ŽŽ (13) 

OPOMBA: pred spanjem se na ALFA žarku pri postelji očistimo, namesto odjave pa 
pomislimo: prepuščam se v vaše varstvo. Zjutraj, takoj ko vstanemo, namesto prijave pred 
uporabo ALFA žarka pomislimo, hvala za vaše varstvo, se očistimo in se odjavimo. Odjaviti 
se ni potrebno, če imamo celotno lokacijo urejeno. V tem primeru se odjavimo, ko zapustimo 
urejeno lokacijo. Odjavimo se na katerem koli žarki BIOkibernetskega poligona (BKP) ali 
zdravilnega gaja (ZG). Oba imena uporabljam za BK urejeno lokacijo po slovenski metodi G-
ALFA, kjer so vsi ALFA ŽŽ aktivirani za osebno, domačo ali profesionalno uporabo. 
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Uporaba ALFA ŽŽ za osnovno čiščenje hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, 
čistilnih sredstev, pralnih praškov, česar koli 
 
Aktivna lokacija ALFA žarka je razdeljena v več kvadrantov (glej sliko ALFA ŽŽ). Normalna 
velikost ALFA žarka je 84 cm. Opredelil sem ga kot projekt AP03. S pomočjo KOD, ki so 
vpisane v BIOšablonah A3, ali MAKRO KOD, ki so vpisane v BIOšablonah A4, lahko pod 
določenimi pogoji, ki jih bom opisal kasneje, ALFA žarek raztegnemo na velikost do 4,24 
metra. S tem se bistveno poveča površina kvadranta, ki je uporaben za čiščenje blaga. Če je 
aktiviranih več ALFA žarkov, ki se nahajajo eden do drugega, lahko istočasno očistimo več 
blaga. 
 
          BETA smrtni žarek 
 

                            
 
 
Pred vsako BK aktivnostjo v ALFA ŽŽ se na njega prijavimo in ga očistimo, po uporabi 
ga zopet očistimo in se odjavimo. Če smo v ALFA žarku dlje časa prisotni, ga občasno 
očistimo, glej opis. 
 
Ko je ALFA ŽŽ očiščen ga uporabimo za čiščenje blaga  po sledeči metodologiji:  
 

1. Stopimo v lokacijo 4, vsebino držimo v lokaciji 1, v mislih preštejemo do 133 
2. Stopimo v lokacijo 3, vsebino držimo v lokaciji 2, v mislih preštejemo do 133 
3. Stopimo v lokacijo 2, vsebino držimo v lokaciji 3, v mislih preštejemo do 133 
4. Stopimo v lokacijo 1, vsebino držimo v lokaciji 4, v mislih preštejemo do 133 

 
Količina blaga, ki ga čistimo v ALFA ŽŽ ni omejena. Omejen je prostor, ki ga imamo na 
razpolago. Osnovne štiri velikosti lokacije v ALFA žarku so na sliki ŽŽ označene z različnimi  
barvami. 
Blago lahko prestavljamo ali prepeljemo na ustrezno lokacijo 1, 2, 3 in 4, ALFA žarka. 
 
Po uporabi ALFA žarka le tega očistimo in se odjavimo po že opisanem postopku. 
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Uporaba ALFA življenjskega  žarka v sliki                            
 

1. Prijava na  ALFA  življenjski žarek,      2. Čiščenje ALFA življenjskega žarka, 
     
v mislih preštejemo do 13.     v mislih preštejemo do 133. 
 

                              
Uporaba ALFA življenjskega žarka 
 
1. V mislih preštejemo do 133    2.  V mislih preštejemo do 133 
 

                         
 
3. V mislih preštejemo do 133     4. V mislih preštejemo do 133 
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Po uporabi ALFA življenjski žarek očistimo in se odjavimo 
 
1.  ALFA ŽŽ po uporabi prečistimo (133).         2. Po čiščenju ALFA ŽŽ se odjavimo (13) 
  

                         
 
 
 
Opomba: Slovensko metodo G-ALFA 1,2,3,4, uporabljamo pri boleznih telesa in psihe vsako 

uro, po umivanju (vsa voda iz vodovoda je izjemno škodljiva za telo) ali po potrebi. 
Obvezno se zaščitimo z BIOlaserjem GG4 in BK zaslonkami, prečistimo zdravila, 
hrano, pijačo itd. Čimprej se naučimo uporabljati metodo S-ALFA, projekte AP01 
do AP33 in BIOtransfer, ter čimbolj kompleksno vzdrževanje svojih ALFA žarkov za 
profesionalno uporabo s kovinskimi piramidami ter uporabo BIOšablon A4. Gre za 
izjemno enostaven makro kodni sistem, ki omogoča dostop do 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. Meritve 1129 BIOparametrov za 
začetek niso tako pomembne, pomembno pa je, da se naučimo uporabljati 
BIOšablono za meritev dveh globalnih BIOparametrov, to je BK temperature in BK 
zasvojenost ter D53. To povsem zadošča za osebno kontrolo kakovosti svojega 
BIOsistema. 

 
Pomembne informacije za vrhunski šport 
 

1. Škodljive BIOenergije in izjemno nevarni BIOparaziti se prenašajo iz BIOsistema na 
BIOsistem z dotikom, z bližino dveh BIOsistemov brez dotika, ko se pogovarjamo, 
beremo knjige, časopise, gledamo filme, obiskujemo lokale, ko telefoniramo, 
poslušamo radijske oddaje, škodljivo glasbo, ki jo v pretežni meri predvajajo po radiu 
in TV, ko poslušamo in gledamo lepa dekleta, ki imajo večinoma ekstremno škodljive 
BIOsisteme. Posebej so nevarna dekleta in žene, ki nosijo nakit in ljudje ter živali, ki 
imajo ekstremno BETA generiran BIOsistem. Že športni komentatorji lahko psihično 
zmotijo športnice in športnike pri ekstremno zahtevnih športih. Zelo nevarni so BETA 
generirani FIZIOTERAPEVTI, trenerji, selektorji, vodje reprezentanc, politiki, 
direktorji, sodniki, novinarji itd. Ti dostikrat lahko naredijo več škode kot koristi zaradi 
napačnih odločitev, ki jim jih telepatsko sugerira škodljiva Superinteligenca G-BETA, 
svetovalci in drugi ptički. Te informacije padejo na plodna tla le pri ljudeh z minimalno 
opravilno sposobnostjo. Zaščita pred napačnimi odločitvami, ki jih počne večina ljudi, 
je višja opravilna sposobnost, ki si jo lahko zelo enostavno pridobi vsak Zemljan. 

2. Z denarjem se vrhunskih rezultatov ne more kupiti. Vrhunske rezultate omogoča le 
sistemska uporaba BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora. Vse to, kar 
naši in tuji športniki dosegajo in se med seboj prerivajo, kot bi iskali iglo v senu, je 
zgolj slučaj in je del kompleksnega algoritma, ki je zdaj znan in merljiv. Ko izmerimo 
športniku ali športnici 1129 BIOparametrov, postane vse kristalno jasno, kaj te treba 
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storiti in kje so vzroki za velika nihanja psihofizične kondicije. Sicer so prave športnice 
in športniki že po naravi v glavnem, ne pa vsi, boljši ljudje, dokler se ne pokvarijo. 
Pokvarijo jih BETA BIOsistemi v njihovi okolici. Zelo nevarne so izredno slabe 
lokacije, kjer se zadržujejo, izredno škodljiva hrana, pijača, zdravila fizioterapevti, 
trenerji in razni svetovalci, BETA generirani BIOsistemi ter seveda včasih tudi denar. 
Da ne bo nesporazuma. Živeti je potrebno in za vrhunske rezultate je denar tudi 
potreben, na vseh področjih našega dela in ustvarjanja. 

3. Za vzdrževanje vrhunske psihofizične kondicije mora biti športnik 24 ur BK zaščiten z 
BIOlaserjem GG4, BK zaslonkami, tudi na čelu in po hrbtenici, ter imeti pod čelado, 
če jo nosi,  ustrezno BK zaščito. Prav tako je izjemno pomemben pozitiven duhovni 
razvoj, ki ga lahko športnik doseže le v vrhunsko vzdrževanem zdravilnem gaju, ki je 
zgrajen po slovenski metodi G-ALFA. Torej v zdravilnem gaju (ZG), ki ima najmanj 
333 ALFA življenjskih žarkov, aktiviranih za profesionalno uporabo ali več. V tako 
velikem ZG se namreč generira zdravilna BIOklima G009 (53 % merilne skale), to je 
višje stopnje po BK lestvici. Vse napake, poškodbe in bolezni so rezultat BETA 
smrtnih žarkov, uživanja izjemno škodljive hrane, pijač, zdravil, umetnih napitkov, 
kave, piva, vina, vode iz vodovodnega omrežja, umetnih vitaminov in drugih dodatkov 
k hrani, obisk DISKOTEK, ki so povsod velike črne luknje, kjer se generira 
maksimalno škodljiva BIOklima 12. stopnje po BK lestvici ter veliki BETA smrtni žarki 
maksimalne jakosti L384. Vsa zdravila so izjemno nevarna. Ta sistematično uničujejo 
vitalne dele človekovega organizma, ki bi lahko omogočali vrhunske rezultate. 

4. Tudi fizika je pomembna. Vendar vrhunsko fiziko lahko dosežemo le na lokacijah, kjer 
so vsi BETA smrtni žarki izklopljeni, ALFA žarki pa morajo biti aktivirani za 
profesionalno uporabo. Športniki morajo sami znati sistematično uporabljati vse 
metode BIOfizike 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
Uporabljati BIOšablone A4 za dinamično generiranje ALFA življenjskih žarkov na poti 
in na tekmovanjih ter za čiščenje in oplemenitenje hrane. To je sila enostavna 
operacija s prsti rok, ko se dotikamo posameznih MAKRO KOD na BIOšablonah A4. 
Časa za sebe pa imajo itak dovolj. Zdaj pa skačejo, tekajo in se gibljejo po BETA 
smrtnih žarkih, ki vrhunski kondiciji ničesar ne doprinašajo, celo nasprotno. 
Sistematično si uničujejo svoj BIOsistem in opravilno sposobnost, pa se tega sploh 
ne zavedajo. 

5. Ljubezen in SEKS z BETA generiranim BIOsistemom je absolutni pokop za vsakega 
športnika in športnico, za vsak zakon, za vsako družino in njihove otroke. To je sicer 
tudi največja past, ki neusmiljeno čaka skoraj vsakega, duhovno nerazvitega 
Zemljana. Ti pa so v veliki večini. 

 
Metode S-ALFA, projekti AP 01 do AP33, BIOtransfer in vzdrževanje 
 
Uvod  
 
Najprej si oglejmo rezultate, ki ustvarjajo pogoje za uporabo ekstremno kompleksnih in 
zahtevnih metod, ki jih opravljajo Superinteligence BETA, ALFA in S-ALFA v 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnem prostoru, v katerem živimo.  
 
Uporabljajo namreč ekstremno zahtevne metode materije in antimaterije ter materializacijo in 
dematerializacijo duha ob rojstvu in smrti. Drugače te izjemno kompleksni in zahtevni 
mehanizmi verjetno sploh ne bi delovali: v bistvu se jih z obstoječo zemeljsko visoko 
tehnologijo še ne da neposredno izmeriti. Izmerimo jih lahko s slovenskim merilnim sistemom 
G-ALFA preko kodnega in makro kodnega sistema, ki nam omogoča vpogled, kaj se dogaja 
na našem planetu s celotno aktivno in pasivno inteligenco. Lahko pa jih opazujemo z 
uporabo barvnega spektra, ki nam ga omogoča metoda Slovenska Globalna, BioKibernetska 
Diagnostika. (SGBKD). 
 



BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora           http://www.ati-e-import.si           e-pošta slavko.gorenc@telemach.net  
COPYRIGHT BY ATI E&I, d.o.o., Ljubljana 
 

 
Ljubljana 10.1. 2008                                             11                      SEM_080110_GA_SA1234.doc 

Superinteligenca S-ALFA, za nas in za naše razumevanje najvišja inteligenca, hierarhično 
vodi in  usmerja celotno življenje na Zemlji in zelo verjetno tudi v Galaksijah. Usmerja ter 
nadzoruje celote fizikalni prostor ter nižji dimenzionalni prostor od njegovega nastanka, to je 
zdaj že jasno. Obvladuje črne luknje in visoko dimenzionalni prostor o katerem se nam še 
sanja ne, že od samega nastanka naše Galaksije in njenih planetov. 
 
Posredovala nam je ustrezno tehnologijo, da malo pokukamo v delovanje višjih dimenzij, za 
naše boljše počutje in tudi opozorilo za našo streznitev. Posredovala nam je merilni sistem, 
ki je neke vrste BIOfizikalna programska emulacija. S pomočjo metod BIOkibernetike namreč 
omogoča dostop do večdimenzionalnega prostora toliko, kolikor smo sposobni to dojeti in 
uporabljati v fizikalnem svetu našega planeta.  
 
Merilno BIOtehnologijo G-ALFA sem opredelil v okviru BIOkibernetike. Vse skupaj pa kot 
novo znanost, ki je izjemno pomembna za pravilen nadaljni razvoj naše civilizacije in za 
reševanje vseh problemov, ki so nastali v času razvoja človeštva na našem planetu. 
 
Problematiko in rešitve sem zaokrožil v okviru nove znanosti, ki sem jo imenoval BIOfiziko 7, 
13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora, v katerem živimo. 
 
Ne nazadnje je to tudi resno opozorilo Religijam, medicini in farmaciji, znanosti in umetnosti 
ter kulturi nasploh, kam nas lahko pripelje naša lastna neumnost in nerazumevanja ter 
nespoštovanje zakonitosti, o katerih sicer kar dosti vemo, spoštujemo pa jih ne ali jih celo 
napačno razumemo.  
 
S-ALFA otrokom izredno pomaga. Tistim otrokom, katerih starši dojamejo delovanje nove 
BIOtehnologije. Tudi tistim staršem, ki svojim otrokom omogočijo uporabo ALFA življenjskih 
žarkov, je S-ALFA še posebej naklonjena.  
 
To sem ugotovil v času sedemletnega izvajanja 6 mesečnih seminarjev v Ljubljani, kjer 
predavam uporabo in izsledke nove BIOtehnologije, ki sem jo opredelil kot BIOtehnologija G-
ALFA. 
 
V tem času sem ugotovil, da se otrokom izvrši, v času uporabe osnove metode G-ALFA 
1,2,3,4, celoten spekter dosti zahtevnih metod uporabe ALFA življenjskih žarkov. To so 
projekti AP in BIOtransfer ter optimalno kakovostna generacija večdimenzionalnega 
zaščitnega pasu okoli njihovega telesa. To lahko opredelimo kot pozitivna AURA. Ta izraz je 
mnogim znan. Ne vemo pa, da ima večina Zemljanov okoli telesa generirano negativno 
AURO. To je pas škodljivih BIOenergij in BIOparazitov, ki uničijo vsak BIOsistem. Medicina 
in farmacija sta pri tem absolutno brez moči. Problematiko 7 dimenzionalnega prostora se s 
fizikalnimi metodami in s kemijo in farmacijo v nobenem primeru ne more reševati. To je zdaj 
absolutno jasno. 
 
Izjemno pomembna je nova diagnostična metoda, ki sem jo opredelil kot SGBKD. S pomočjo 
le te se zelo hitro pravilno ugotovi globalno stanje vsakega BIOsistema. 
 
Ekstremno slab, BETA generiran BIOsistem, se vidi kot črna gmota, s črno kupolo okrog 
glave, okrog telesa pa se nahaja širok pas škodljivega črnega ovoja, negativne AURE, polne 
BIOparazitov, ki čakajo za vstop v telo in psiho ali pa so že globoko zajedeni v celično 
strukturo telesa. Taki ljudje delajo nepopisno škodo vsem zdravim ljudem. Gre za temeljno 
kršenje USTAVE, človekovih pravic in zakonov, ki so samo gola črka na papirju in nimajo 
skoraj nobene realne praktične vrednosti zdaj, ko vemo, kako delujejo vsi BIOsistemi aktivne 
in pasivne inteligence, zdaj ko vemo, kaj moramo storiti ob rojstu in smrti, zdaj ko vemo, kako 
lahko živimo v zdravju, sreči in blagostanju. Zdaj, ko vemo za vsakodnevne pasti moderne 
družbe, kot tudi primitivnih plemen in narodov, v katere se ujame večina Zemljanov. 
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BETA generiran BIOsistem je razvojna faza telesa in psihe zaradi izredno škodljivega okolja 
in hrane, neustreznega družbenega in vrednostnega sistema, v katerem živimo, pri katerih 
medicina morda že lahko ugotovi bolezenske znake, po svoji doktrini in opredelitvah. 
Farmacija sicer skuša te bolezenske znake reševati s kemijo, ki ničesar ne rešuje. Vsa 
zdravila povsem napačno delujejo. Zmanjšujejo bolečine in občutke, uničujejo naš alarmni 
sistem , ki nas opozarja, da je z nami ali z našo okolico nekaj hudo narobe, bolezen pa hitro 
napreduje do faze, ko ni več rešitve. V glavnem je za reševanje bolezni zelo narobe, da 
uporabljamo izredno škodljiva zdravila. No, so pa tudi izjeme, vendar o teh kasneje. 
Vsekakor pa je zdaj, ko poznamo vrhunske metode za proizvodnjo kakovostne hrane, pijače, 
zdravil, skratka vsega blaga, zelo neumno, da nove BIOtehnologije nebi uporabljali.  
 
BETA generirani BIOsitemi, ljudje in živali, ter vsi BIOsistemi pasivne inteligence, ki gredo po 
tej poti, povzročajo vse probleme naše civilizacije. Ob smrti generirajo izjemno nevarne 
BIOparazite, ki celotno bolezensko stanje civilizacije samo še slabša. S tem se generirajo 
nove neznane bolezni, nove mutacije virusov, ki so nevarne za celotno aktivno inteligenco. Z 
napačno smrtjo, kar se zgodi v večini primerov,  se zdravstveno stanje, nasilje, kriminal, 
terorizem, revščina in vojne samo še povečujejo. Seveda so bili razlogi za  zatečeno stanje 
dosedaj skrbno prikriti, ker smo si generirali škodljivo G-BETA BIOtehnologijo. Ta povzroča 
poškodbo psihe večine voditeljev držav sveta, večine prebivalstva in problemi so zdaj tu. 
 
BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzioanlnega prostora, pa lahko uspešno rešuje vse te in tudi 
vse druge probleme naše civilizacije. 
 
Da bomo lažje razumeli odkrito problematiko, ki nam jo je S-ALFA pripravila izredno logično 
zasnovano in ki jo je posredovala vsakemu Zemljanu, saj je sila enostavna za uporabo, bom 
v kratkih obrisih opredelil še nekaj stebrov nove slovenske ZDRAVILNE BIOtehnologije G-
ALFA. 
 
Razporeditev ALFA in BETA žarkov v ASG-ALFA mreži  
 
 V naravi so ALFA (D13) in BETA (D7) žarki tam, kjer jih človek ( ARHITEKTI, GRADBENIKI 
in OBLIKOVALCI) še ni deformiral s svojim škodljivim posegom v prostor, različne velikosti in 
različne jakosti. Kjer smo s svojim nespametnim ravnanjem  ALFA življenjske žarke že 
izklopili, nastopajo BETA smrtni žarki velikosti 4,24 metra in v velikosti mnogokratnikov tega 
števila. Glej podroben opis ASG ALFA mreže na www.ati-e-import.si . 
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Ko se znotraj BK zanke ALFA žarek izklopi, nastane BETA smrtni žarek premera 4,24 metra 
in maksimalne jakosti L384 (99,4%). Celotna lokacija začne s tem propadati in s tem vsi 
BIOsistemi, ki se na taki lokaciji gibljejo ali zadržujejo. BETA žarki počasi prekrijejo celotno 
površino, ki je poškodovana zaradi nepravilnega posega ljudi v prostor. S tem nastane velika 
gospodarska posredna in neposredna škoda, ki jo bom opisal kasneje. 
 
BETA smrtni  žarek premera 4,24 metra Skupina BETA smrtnih žarkov premera 4,24 

metra 
 

                     
 
Problematiko rešujemo tako, da uporabimo metode BIOfizike 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora, v katerem živimo in sicer: 
 
ALFA žarke lahko ponovno aktiviramo za različne BK nivoje uporabe. Po telefonu, če je to 
možno, za osebno, domačo ali profesionalno uporabo. Glej cenik. 
 
Iz BETA smrtnega žarka  4,24 metra lahko dobimo sledeče kombinacije: 
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1. Sprožimo postopek za aktivacijo minimalnega BK nivoja ALFA žarka B036. BETA 
smrtni žarek velikosti 4,24 metra se preklopi nazaj na 6 BETA smrtnih žarkov običajne 
velikosti 0,84 metra, s sredino na razdalji 0,96 metra od sredine ALFA žarka. 

 
 
2. Sprožimo postopek, da se  BETA smrtni žarki zožajo na minimalno vrednost in 
velikost. S tem preprečimo generiranje BK kriminala. Ker BETA smrtnih žarkov okoli ALFA 
žarka več ni, ne moremo generirati BK kriminala in črne magije, ki je s tem neposredno 
povezana. ALFA življenjski žarek pa dobi BK nivo B036 (13,1%) in je že uporaben po 
osnovno metodi G-ALFA 1,2,3,4 
 

 
 
 
3. Sprožimo postopek za nadaljevanje aktivacije ALFA žarka po metodi G-ALFA za 
domačo uporabo.  Okoli ALFA žarka se generira 6 S-ALFA žarkov BK nivoja B096 (14,3%).  
ALFA žarek pa dobi BK nivo E0 (33,3%). S tem je že omogočena reanimacija telesa in psihe 
v manjšem obsegu. Zdravilna BK transformacija znotraj zaprte BK zanke je tudi že pozitivna 
in doseže BK nivo od B036 do B096. Aktivacija ALFA žarkov na parkirišču pomeni BK 
zaščito vozil pred vplivom BETA smrtnih žarkov, ki povzročajo dematerializacijo in s tem, 
dosedaj neopredeljive poškodbe, ki smo jih pripisovali drugim vzrokom. Istočasno pa delujejo 
ti ALFA žarki tudi kot BK zaščitni stebri pred zunanjim vplivom dinamične in statične BK 
transformacije  
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4. Več ALFA žarkov aktiviramo za domačo uporabo, višjo zdravilno BIOklimo dobimo 
na lokaciji aktivacije ALFA žarkov. Optimalno število aktiviranih ALFA žarkov za domačo 
uporabo je 33. Takrat doseže lokacija zdravilno BIOklimo BK nivoja E0. Največjo koristi ima 
lokacija, če aktiviramo ALFA žarek pod zvonikom. Takrat se zdravilne BIOenergije, ki jih 
povzroči aktiviran ALFA žarek pod zvonikom povečajo na maksimalno zdravilno vrednost, to 
je na  L384. To je maksimalna 12. stopnja po BK lestvici. Črni stolpec na levi strani diagrama 
predstavlja BK nivo škodljivih BIOenergij, ki jih povzroča cerkveni objekt pred aktivacijo ALFA 
ŽŽ. Desni rumeni stolpec na diagramu, pa predstavlja BK nivo zdravilnih BIOenergij , ki jih 
povzroča aktiviran ALFA življenjski žarek pod zvonikom. Toda pozor!!! Te  zdravilne 
BIOenergije dosežejo tudi okoliške zgradbe.  Zdravilni BK nivo pada z razdaljo od BK 
urejene cerke. Več je škodljivih zgradb na tej poti, hitreje pada zdravilna BIOklima. Če je n.pr 
hiša zgrajena v obliki tri ali štirikotne piramide, se znotraj hiše takoj generira maksimalno 
škodljiva BIOklima BK nivoja -L384, to je maksimalno škodljiva 12. stopnja po BK lestvici 
merilnega sistema G-ALFA. Na taki lokaciji se postopoma pričnejo bolezni telesa in psihe, ki 
jih ni moč ustaviti z nobenimi zdaj znanimi zdravili. Zdravila v večini primerov samo prikrijejo 
bolezen. Človek se v večini primerov pozdravi sam, pri tem mu diskretno pomaga S-ALFA, 
G-BETA pa ga neprestano moti in upočasnjuje zdravljenje. Samo kirurgija v kombinaciji z 
BIOfizikalnimi metodami, ki sem jih omenil, omogoča ustrezno zdravljenje. 
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5. Sprožimo postopek za nadaljevanje aktivacije ALFA žarka za profesionalno uporabo 
po metodi G-ALFA.  Okoli ALFA žarka se generira 6  D33 S-ALFA žarkov za uporabo po 
metodi S-ALFA, BK nivoja B096. Te S-ALFA žarke pa že lahko uporabljamo po metodah 
AP01 do AP33, ALFA žarek lahko razširimo do velikosti 4,24 metra. S take lokacije lahko 
delujemo tudi daljinsko kot pomoč svojim najbližjim za zaščito pred škodljivimi vplivi njihove 
okolice. Daljinsko lahko aktiviramo dinamični ŽŽ okoli osebe, ki nosi BIOlaser GG4 (Glej 
podrobni opis in navodila). 
 

..                                    
 
 
Zaključek  
 
v zvezi z uporabo makro kod in BIOšablon A4, ki omogočajo dostop do 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora 
 
BIOfizika 7, 13, 33 in 53 dimenzionalnega prostora je zgrajena modularno. Posamezne 
module sistema lahko uporabljamo po potrebi in namenu. Vse potrebne podrobnosti dobite v 
okviru 6 mesečnega seminarja v Ljubljani, enkrat tedensko, vsak četrtek. V program 
izobraževanja se lahko vključite kadarkoli. Za samouke so informacije na  www.ati-e-
import.si . 
 
BK osebna zaščita in uporaba dinamičnega ALFA življenjskega žarka na poti z avtom, 
vlakom, ladjo, letalom je še kako pomembna. Za vesoljske polete je BK zaščita 
življenjskega pomena. Daljši poleti brez problemov za BIOsisteme so brez te izvrstne 
BIOtehnologije povsem nemogoči. Poškodba BIOsistema izredno hitro narašča s 
hitrostjo premikanja. Mnogo hitreje kot na Zemlji. Okoli oseb in vozila S-ALFA generira 
BIOenergetski zaščitnin pas (zlata oblika ležečega jajca, v katerem je zavito vozilo, 
ladja, vagon vlaka ali letalo) nad katerim se dosti višje generirajo trije zlati platoji 
oblike, ki je dosti podobna letečemu krožniku. 
 
Več nivojev osebne ali skupinske BK zaščite omogočajo BIOšablone A4. Pomembno je, da 
so osebe zaščitene z BIOlaserjem GG4, ki ga nosimo na vrici ali na zlati verižici okoli vratu, 
da ima vpisane zdravilne BIOenergije ustreznega optimalnega BK nivoja po metodi G-ALFA 
ter da je ustrezne oblike, ki omogoča generiranje zdravilne dinamične BK transformacije. 
Lokacija GG4 okoli vratu je istočasno lokacija dinamičnega ALFA življenjskega žarka, s 
katerim lahko potem poljubno manipuliramo v okviru možnosti, ki jo nudi nova vrhunska 
slovenska G-ALFA BIOtehnologija.  
 

1. Z BIOšablono za širino žarka vključimo osebno BK zaščito. Uporabimo 5 makro kod 
tako, da se s prsti dotaknemo ustreznih lokacij na BIOšabloni. Okrog BIOlaserja GG4 
se takoj generira S-ALFA življenjski žarek, ki dobiva ustrezne karakteristike vsebine 
žarka v odvisnosti od namena uporabe. To ni klasičen ALFA ŽŽ s štirimi kvadranti, 
kot je opisan na sliki. Lahko pa ga s pomočjo makro kodnega sistema uporabimo kot 
klasični ALFA žarek. Z makro kodnim sistemom spreminjamo vsebino in mehanizme 
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znotraj generiranega S-ALFA žarka tako, da se na lokaciji, kjer se nahajamo, 
generirajo BIOenegije, kot da bi bili na posameznem kvadrantu ALFA ŽŽ. S štetjem, z 
mislimi, ne z usti, in z uporabo kombinacij ustreznih makro kod, pa aktiviramo 
potrebne mehanizme, da nas lokacija dinamičnega S-ALFA žarka očisti po 
mehanizmih, ki jih že poznamo pri osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. Z makro kodnim 
sistemom, ki je vpisan v vseh petih BIOšablonah, lahko naredimo popolnoma vse, kar 
potrebujemo na poti, enako kot bi bili doma na statično urejenem BKP oz ZG za 
profesionalno uporabo. Seveda po uporabi vse skupaj izgine, tudi BK zaščita. 

2. Ko je hrana in pijača na mizici v letalu, jo lahko očistimo tako, da prekinemo 
vzdrževanje ter smiselno uporabimo metodo G-ALFA 1,2,3,4, AP01 do AP33 in 
BIOtransfer. Po uporabi se vrnemo na metodo za vzdrževanje in nadaljujemo tam, 
kjer smo jo prekinili. 

3. BK zaščita in prisotnost dinamičnega S-ALFA žarka deluje toliko časa, kolikor časa 
vzdržujemo  dinamični mehanizem po metodi D7, D13, D33 in D53 po merilnih poljih 
MP4 do MP1 in BIOtransfer. 

4. Na daljšem poletu imamo dovolj časa, da marsikaj koristnega počnemo za sebe in za 
področje preko katerega letimo. Poskus, ki sem ga opravil v vsako smer po 9 ur se je 
lepo iztekel. Pri vzletu in pristanku opravite BT, da se izločijo morebitne napake, ki jih 
vedno in povsod poskuša  izvršiti Superinteligenca G-BETA, ki obvladuje sedmo 
dimenzijo, preko svojih BIOrobotov, to so ljudje, ki imajo G-BETA generiran svoj 
BIOsistem. 

5. Pri rekonstrukciji letalske nesreče na Korziki smo s pomočjo SGBKD in merilno 
BIOtehnologijo G-ALFA to ugotovili. Zanesljivo lahko trdim, tudi dokazati se to da 
dosti enostavno, da so skoraj vse napake pri vodenju letala posledica napačnih 
ukrepov posadke na letalu in posadke v nadzornem stolpu. Zato je izjemno 
pomembno, da se te posadke BK zaščitijo, da se generira na letališčih statične ZG za 
nadzor letal in BIOsistemov posadke, razdalja sploh ni pomembna. V letalu pa mora 
vsaj ena član posadke obvladati to izvrstno BIOtehnologijo. To je tudi eden od 
odličnih zaščitnih sredstev za ugotavljanje in nadzora proti terorizmu. S SGBKD  se 
da vse zanesljivo in 100% ugotavljati. To je edina tehnologija na svetu, ki deluje 
zanesljivo in brez napak. Pravočasno odkrivanje potencialnih napak na letalu in 
povsod drugje se da s to tehnologijo elegantno ugotavljati, vendar je to že povsem 
druga zgodba. 

6. Napake v programski opremi vodenja letala in diagnostiki, napak pri sami zasnovi 
letala in napačnem oblikovanju letala in notranje opreme so posledica ljudi, ki imajo 
BETA generirane BIOsisteme. Oblikovalci, voditelji, programerji, analitiki, nadzorniki, 
serviserji, skratka vsi, ki tako ali drugače pridejo v stik z letalom in spremljajočo 
opremo. 

Globalni pregled uporabe posameznih programskih modulov, ki omogočajo pravilno 
uporabo metod za dostop in izvrševanje mehanizmov BIOfizike 7, 13, 33 in 53 
dimenzionalnega prostora za ekstremno profesionalno uporabo z makro kodnim 
sistemom. 
 

1. Aktiviramo mehanizem D53, D33, D13 in D7 
2. Prečistimo žarek, D53, D33, D13 ( istočasno) 
3. Preklopimo žarek na 4,24 metra, D13, D33 (istočasno) in štejemo ko preidemo na 

uporabo druge BIOšablone vedno do 133. Aktivira se S-ALFA žarek in 6 stebrov BK 
zaščite, ki nas ovijejo. Na tem ovoju se vse škodljivo za naš BIOsistem 100% odbije, 
zadrži, da lahko sploh delujemo in uporabljamo makro kodni sistem in nadaljujemo z 
delom. Analogija z S-ALFA žarki, ki so na razdalji 0,96 m od sredine ALFA žarka na 
statičnem BKP.  

4. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4. S tem smo se prečistili do prve faze, da lahko 
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nadaljujemo z delom 
5. Izvršimo BIOtransfer, da se prečistimo do druge faze, da lahko sploh vključimo 

mehanizem D13 in D33 ter se povežemo z D53. 
6. Z BIOšablono za vzdrževanje D13 v mislih postavimo 4x8P v D13. Generira se prva, 

D13 platforma. Nad nami se generira elipsasti BIOenergetski pokrov in prva BK 
zaščita okoli letala, ki omogoča večdimenzionalno komunikacijo z D13 mehanizmom 

7. Z BIOšablona za vzdrževanje D33 v mislih postavimo 4x8P v D33. Generira se druga, 
D33 platforma. Nad nami se generira elipsasti BIOenergetski pokrov in druga BK 
zaščita okoli prve BK zaščite in letala, ki omogoča večdimenzionalno komunikacijo z 
D33 mehanizmom. 

8. Uporabimo metodo S-ALFA 1,2,3,4. in metodo BIOtransfer. S tem je mehanizem BK 
zaščite dokončan, lokacija kjer sedimo, pa je pripravljena za uporabo. Okoli letala se 
generira močan BK zaščitni ovoj. Vse komunikacije s strani G-BETA superinteligence 
in vpliv BIOparazitov, ter pretok škodljivih BIOenergij so popolnoma odstranjene. 
BETA generirani BIOsistemi v letalu so popolnoma onemogočeni.  Vsaka oseba v 
letalu dobi zlat jajčasti zaščitni ovoj, ki preprečuje vse kar bi se lahko škodljivega 
zgodilo. 

9. Začnemo z vzdrževanjem D13. 
10. Uporabimo S-ALFA in BIOtransfer.  
11. Uporabimo AP01 do AP33. 
12. Izvršimo BIOtransfer. 
13. Začnemo z vzdrževanjem D33. 
14. Uporabimo S-ALFA in BIOtransfer. 
15. Uporabimo AP01 do AP33 
16. Uporabimo BIOtransfer.  
17. Odstranimo 4x8P iz D33. 
18. Uporabimo S-ALFA in BIOtransfer.  
19. .Odstranimo 4x8P iz D13. 
20. Uporabimo S-ALFA in BIOtransfer.  
21.  Podaljšamo aktivacijo mehanizma D53, D33, D13 in D7 
22. Prečistimo žarek S-ALFA na lokacijah 4,24 metra 
23. Preklopimo 4,24 metrski žarek S-ALFA na 0,84 metrski žarek 
24. Izključimo aktiviran mehanizem D53, D33, D13 in D7 in se odjavimo. 

 
To je teoretični del možnosti našega delovanja, da si generiramo osebno zaščito pred vsem, 
kar bi se lahko nepredvidenega zgodilo. 
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V praksi pa je malo drugače: 
 
Če potrebujemo občasno daljši počitek, kosilo itd, lahko smiselno kombiniramo posamezne 
programske module dinamičnega delovanja lokacije, kjer sedimo ali se gibljemo po letalu.  
Situacija je lahko sledeča: 
 

1. Svojo aktivnost prekinemo tako, da se dotaknemo 5 makro kod na kateri koli 
BIOšabloni, ki jo uporabljamo. To so D13, D33, D53 z levo roko, z desno pa z dvema 
prstoma D53.  

2. Z BIOšablono za velikost žarkov se dotaknemo 5 makro kod. Z levo roko S-ALFA, 
ALFA, z desno pa D53 , D33, in D13 MO6. Preštejemo do 133. 

 
S tem se celoten mehanizem postavi v mirovalni položaj. Počasi vse skupaj slabi: 
 

3. Svojo aktivnost nadaljujemo tako, da se dotaknemo 5 makro kod na kateri koli 
BIOšabloni, ki jo uporabljamo. To so D13, D33, D53 z levo roko, z desno pa z dvema 
prstoma D53.  

4. Z BIOšablono za velikost žarkov se dotaknemo 5 makro kod. Z levo S-ALFA, ALFA, z 
desno pa D53 , D33, in D13 MO6. Preštejemo do 133. 

 
Če potrebujemo krajši počitek je situacija sledeča: 
 

5. Z desno roko se dotaknemo S-ALFA in ALFA  makro kode, z desno pa D53 , D33, in 
D13 MO6. Preštejemo do 133. To aktivnost ponavljamo vsake cca 5 (letalo) do 30 
minut (vozilo). Daljši čas traja prekinitev, bolj slabi BK zaščita in se na koncu celo 
izključi. 

 


