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Izvor bolezni telesa in psihe

Hitri uvod v BIO tehnologijo S-ALFA
1. Kaj so stroka in religije spregledali ali zaradi določenih interesov
zamolčali. Dva žarka premera 84 cm se nahajata po vsej zemeljski obli.
Življenjski žarki 13. dimenzije so narazen 5m sever - jug in 3,5 metra
vzhod - zahod.
2. Okrog vsakega ALFA življenjskega žarka se nahaja 6 BETA smrtnih
žarkov 7. dimenzije.
Žarke lahko BIO kibernetsko usposobljen človek vidi, sliši , čuti, z uporabo
merilne BIO tehnologije MS VDP in ustreznih BIO šablon tudi izmeri in seveda
uporablja.
Delovanje žarkov nadzorujejo tri Superinteligence. Imenoval sem jih BETA
(sedma dimenzija), ALFA (trinajsta dimenzija) in S-ALFA ki deluje v vseh
dimenzijah do dimenzije neskončno. S-ALFA BIO tehnologijo sem imenoval
novo znanost: BIO fiziko več dimenzionalnega prostora ( BIF VDP)
Za evidentiranje merilnih rezultatov vsega kar človek proizvaja in uporablja
uporabljamo tri merilne tabele. D13, D33 in GX33. Za meritve in uporabo BIO
tehnologije S-ALFA zelo enostavno uporabljamo BIO šablone v katerih so
vpisane ustrezne programske kode in ustrezni programski moduli, ki nam
omogočajo komunkacijo z S-ALFA, dostop do več dimenzionalnega prostora v
katerem živimo odkar je S-ALFA generirala našo galaksijo in začela z razvojem
vseh BIO sistemov na našem planetu ter za uporabo vrhunske BIO tehnologije
S-ALFA, ki uporablja tehnologijo materije in antimaterije, ki omogoča večno
zdravje, srečo in blagostanje za vse, ustrezno duhovno razvite zemljane.
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Strukturo ALFA in BETA žarkov je človek v času svojega razvoja pokvaril. Pokvaril jih je tako,
da je uporabljal škodljive oblike vsega kar je uporabljal (nakit, oblike zgradb, prevoznih
sredstev in infrastrukture, sajenje v ALFA življenjske žarke itd.). Čim damo na BETA žarek
škodljivo obliko ali z njo žarek prečkamo povzročimo sevanje škodljivih BIO energij, ki
sistematično uničujejo psiho in telo vsakega BIO sistema na Zemlji.
S tem smo že prišli do izvora vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa, tudi
terorizma.
Izvor vseh problemov naše civilizacije so BETA smrtni žarki sedme dimenzije.
Čim postavimo škodljivo oblikovan predmet v ALFA življenjski žarek se žarek počasi izklopi in
preide iz 13. zdravilne v 7. škodljivo dimenzijo velikosti 4,24 metra. Proces uničevanja
lokacije in vseh BIO sistemov, ki se na taki lokaciji zadržujejo se nadaljuje kot mnogokratnik
4,24 metra in doseže lahko ogromne premere. Tako so nastale puščave. V Afriki zaradi
piramid, v AZIJI in tudi drugod na našem planetu. Najbolj nevarne so visoke napačno
oblikovane zgradbe in vsi religijski objekti.
Najbolj nevarna oblika je STOŽEC , kot kupola islamskih objektov ali del stožca, svetilke itd.
Tri ali štirikotna piramida, krogla, kocka , križ itd. Velikost ni pomembna. Najbolj zdravilna
oblika je osem kotna piramida, ki lahko seva 5+5=7 zdravilnih BIO energij trinajste zdravilne
dimenzije.
Da povzamem celotno problematiko na našem planetu: Življenje na našem planetu je v
celoti zavoženo. Osnova vsega kar proizvajamo in uporabljamo so BETA smrtni žarki. Povsem
po nepotrebnem trošimo davkoplačevalski denar za reševanje vseh bolezni telesa in psihe, ki
jih povzroča stroka, vse religije in verske sekte, ker niso doumele, razumele in uporabila ALFA
življenjske žarke.
V dvorani kjer poteka seminar je aktiviranih 33 ALFA življenjskih žarkov. 33 jih je povsem
slučajno ker je dvorana take površine.
BIO tehnologija S-ALFA mora takoj v šolski sistem, v raziskovalne strukture, v politiko in
gospodarstvo ter v novo kmetijstvo po metodi S-ALFA.
Politika bi lahko zelo uspešno uporabila novo izvrstno BIO tehnologijo. Čimprej bi jo morala
implementirati v Bruselj, pa bi se marsikaj spremenilo v veliko korist EVROPE in sveta v
celoti.
Več podrobnosti imate na moji spletni strani www.ati-e-import.si
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