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Uporaba osnovne metode G-ALFA 1,2,3,4 za čiščenje telesa, psihe, 

hrane, pijače in zdravil samo za otroke, da postanejo BIO aktivna. To pomeni da S-
ALFA vpiše dodatke v zdravila, ki omogočajo uporabo proti virusom, bakterijam, 
mikroorganizmom, glivicam in za odstranjevanje  škodljivih BIO energij, BIO parazitov, 
Pesticidov itd. Ko otroci uporabijo osnovno metodo G-ALFA 1.2.3.4, medtem S-ALFA 
izvrši mimogrede še vse preklope ALFA žarkov na projekte od AP1 do AP33 in 
izvrši še ustrezen BIO transfer, ki omogoči da zdravila in vse kar otrok drži v 
rokah, ko se obračajo po ALFA žarku postane BIO aktivno, ustrezno zdravilno. 

Vse kar se dogaja na ALFA žarku ko otrok uporablja ALFA žarek lahko z metodo 
videnja SGBKD vidimo. V društvu za duhovno prenovo in Ljubljane, so dekleta 
ki vse to dogajanje v večdimenzionalnem prostoru vidijo !!!!. Prav tako lahko vse 
kar se dogaja v večdimenzionalnem prostoru izmerimo z merilnim sistemom MS 
in IS33 VDP. 

Opozorilo: To velja samo za OTROKE. Odrasli lahko dosežejo podobne rezultate tako, 
da uporabijo programsko opremo (glej članek TESLA), ki je vpisana v BIO šablonah, 
(glej cenik ).  

Lokacija rok in nog v ALFA žarku, ko ga uporabljamo. 

Sever je obrnjen proti URI, ki se nahaja na steni severne strani dvorane. 

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 ( ne z usti in ne 
naglas !!!!). Otroci do 4, 8 ali 13, Odrasli pa še naprej do 33, 96 ali pri težki zdravstveni 
problematiki celo do 133. Učinkovitost metode je odvisna od kakovosti BIO sistema, ki 
žarek uporablja ali pa od BIO kakovosti osebe, ki na drugem ALFA žarku daje navodila 
kako in kdaj se v ALFA žarku obračamo. 

    Sever, ura na steni dvorane 
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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 S-
ALFA 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. Uporabimo ga z uporabo naše glave z 
našimi mislimi, ko v mislih štejemo. 

Ko stopimo v BETA smrtni žarek pa ta BETA žarek takoj škodljivo deluje na nas. Nastopi 
poškodba psihe (BIO parameter S15) in kasneje še poškodba telesa ( BIO parameter S14). 

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 razumejo, kako deluje človekov BIO sistem, 
kje je izvor bolezni telesa in psihe in da se lahko pozdravimo le z uporabo ALFA 
življenjskega žarka in s hrano, ki je pridelana  EKOLOŠKO po metodi S-ALFA. 

Pridelava po metodi S-ALFA pomeni kmetijo, kjer so vsi BETA smrtni žarki izključeni, 
vsi ALFA življenjski žarki so aktivirani in trikrat dnevno vzdrževani po metodi S-ALFA. 
Lokacijo zalivamo z deževnico. Če je lokacijo potrebno zaščititi pred škodljivci, 
moramo ustrezne kemikalije BK prečistiti in oplemenititi po metodi S-ALFA in izvršiti 
ustrezen BIOtrasfer od BT1 do BT 33 in po potrebi naprej do BT neskončno . 

Podrobnosti so navedene v navodilu za vzdrževanje tako urejene kmetije. 

Nekaj kmetij v Sloveniji in ena v tujini ekološko pridelavo po metodi S-ALFA že uporabljajo. 
Rezultati so odlični, glej merilne rezultate. 

Vse potrebne podrobnosti so v literaturi za samouke in na e-naslovu. 
slavko.gorenc@telemach.net   

Avtor : Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana 
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