BIO tehnologija S-ALFA

Uporaba ALFA življenjskega žarka, ki ga aktivira Super inteligenca SALFA pri postelji, na delovnem mestu ali kjer koli na razdaljah 5m
sever jug in 3,5 metra vzhod, zahod.
Izhodišča za ASG ALFA mrežo življenjskih žarkov za Slovenijo so
določena v datoteki za geodete in projektante.
Velikost aktiviranega statičnega ALFA življenjskega žarka je 84 cm. Pri
postelji označimo do 4 lokacije, dve levo in desno od postelje na razdalji 0,6
metra, eno pri nogah, 0,6 metra od postelje in eno če je možno še pri glavi,
0,6 metra od postelje. Glej navodila za označevanje in kontrolo možnosti za
aktivacijo. Vse to lahko izvršim po telefonu. Po aktivaciji je en ALFA žarek
zanesljivo aktiviran. Izjemoma se lahko zgodi, da S-ALFA aktivira vse štiri
ALFA žarke, kar lahko kontroliram po telefonu. Lahko pa stranka to ugotovi
tudi sama tako, da stoji izven lokacije žarka, potipa žarek na lokaciji v višini
pasu in bo morda nekaj zaznala.
Za aktivacijo razdalja v Sloveniji in za tujino od Slovenije ni pomembna. BK
ureditev postelje stane 136 EUR. Ureditev enega delovnega mesta,
običajno pod stolom na delovnem mestu stane prav toliko. Aktivacijo
izvršimo v nekaj dneh o čemer Vas obvestimo po e-pošti ali po telefonu.

Lokacija rok in nog v ALFA žarku, ko ga uporabljamo.
1. Prijava v ALFA žarek:
V ALFA žarek se prijavimo tako, da stopimo v žarek, obrnjeni smo proti zahodu,
sredina žarka (6 cm premer sredine žarka) je za petami, roke so ob telesu, dlani so
vodoravno, pomislimo na S-ALFA in medtem v mislih preštejemo do 4, 8, 13. 33, 96
ali 133. Odvisno od kakovosti našega BIO sistema.
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2. Vzdrževanje ALFA žarka:
ALFA žarek očistimo tako, da smo obrnjeni proti severu. Sredina žarka je med nogami,
roke, kot pri prijavi, pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 4 ali največ do
133-

Uporaba ALFA žarka po metodi G-ALFA 1,2,3,4:
Vedno stojimo tako, da imamo sredino žarka, njegov 6 cm del za petami, noge pri
prstih narazen za cca 90 stopinj in gledamo v ustrezno smer po kompasu in sicer:
3. V zahodnem kvadrantu žarka se BK očistimo tako, da telepatsko pomislimo na SALFA in v mislih preštejemo do 4 ali največ do 133.
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4. V severnem kvadrantu žarka (BIO sektor) dobimo ustrezen BK nivo BIO energij,
telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 4 ali največ do 133.

5. V južnem kvadrantu ALFA žarka dobimo ustrezne zdravilne BIO energije,
telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 4 ali največ do 133.
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6. V vzhodnem kvadrantu ALFA žarka dobimo zdravilni zaščitni BIO kibernetski
plašč, telepatsko pomislimo na S-ALFA in v mislih preštejemo do 4, največ do 133.

Zaključna faza metode G-ALFA 1,2,3,4
7. ALFA žarek za seboj očistimo: telepatsko pomislimo na S-ALFA, v mislih
preštejemo do 133.
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8. Iz lokacije ALFA žarka se odjavimo: telepatsko pomislimo na S-ALFA, v mislih
preštejemo do 13, pomislimo, prepuščam se v Vaše varstvo in zapustimo ALFA
žarek.

Pomembno:
ALFA življenjski žarek sam po sebi ničesar ne naredi. Ko stopimo v BETA
smrtni žarek pa ta BETA žarek takoj škodljivo deluje, na začetku deluje kot
izvrstno BIO kibernetsko mamilo, posledice pa nastopijo kasneje. Takoj
začnemo dobivati škodljive BIO energije. BETA žarki so v obljudenih
področjih v večini. Razlog je ta, ker stroka ( vsi BETA generirani BIO
sistemi) uporablja napačno oblikovanje objektov in infrastrukture, napačno
oblikovan nakit, steklenice, embalažo itd. predvsem pa ne razume, kako
deluje človekov BIO sistem, kje je izvor bolezni telesa in psihe in da se
lahko pozdravimo le z EKOLOŠKO pridelano hrano po metodi S-ALFA,
ki zraste le na lokaciji SPA, kjer so vsi BETA smrtni žarki izključeni. Nekaj
kmetij jo že uporabljajo. Rezultati so odlični, glej merilne rezultate.
ALFA žarek moramo pred uporabo aktivirati, glej navodila za uporabo
metode G-ALFA 1,2,3,4 in se od njegove uporabe tudi odjaviti.
S-ALFA Super inteligenca lahko generira tudi dinamični S-ALFA žarek, ki
nas spremlja kjer koli se gibljemo. Na www.ati-e-import.si glejte aktivacija
dinamičnega S-ALFA žarka. Potrebujemo le BIO šablono VŽ, na kateri so
BIO kibernetske kode, ki nam uporabo dinamičnega S-ALFA žarka
omogočajo. Z njegovo uporabo si zdravi rešujemo večino problemov, ki nas
tarejo. Za bolnike, pa imamo na razpolago tudi druge BIO šablone, ki
omogočajo popolnoma vse kar potrebujemo za zdravo življenje.
Vse potrebne podrobnosti so v literaturi za samouke in na e-naslovu. slavko.gorenc@telemach.net
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