Navodilo za aktivacijo in uporabo dinamičnega S-ALFA žarka

Seminar 2012/2013

Uvod:
V pol ure se lahko naučimo, kako si na lokaciji kjer smo, generiramo dinamični S-ALFA regeneracijski
BIO laserski žarek premera 4,24 metra, pozitivno energijsko točko. Aktivacijo dinamičnega S-ALFA
žarka omogoča makro kodni sistem, ki je vpisan v BIOšabloni VŽ (cena od 15 EUR za velikost A8 do
66 EUR za velikost A4). BIOšablone so, razen mehansko, neuničljive. V plastični mehanski zaščiti so
vpisane ustrezne BIOenergije, ki ščitijo makro kodni sistem vpisan v barvnih vzorcih BIOšablone za
večno uporabo.

Kako S-ALFA BIO laserski žarek aktiviramo?
Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala poleg uporabe statičnega sistema ALFA življenjskih
žarkov tudi uporabo dinamičnega sistema BIOlaserskih S-ALFA žarkov
1. Sistem je namenje za osebno uporabo doma in na poti.
2. V bistvu si aktiviramo dinamični ALFA žarek okrog katerega je šest S-ALFA žarkov 33
dimenzije.
3. S pomočjo makrokodnega sistema, ki je vpisan v BIOšabloni VŽ, jih pretvorimo v 4,24
metrski S-ALFA žarek. Ta žarek lahko enostavno uporabimo za osebno BK zaščito,
generiranje prave BIOhrane, BIO pijače, BIO zdravil, BIO kozmetike in vsega blaga, ki je v
prodaji.
4. Pomebno je, da nas ta žarek spremlja kamorkoli se premikamo. Sredina tega žarka je
zaščitni BIOlaser GG4 ali naš BIOsistem, sredina glave.
5. Očisti in oplemeniti se vse, kar je znotraj tega 4,24 metrskega S-ALFA žarka. Glej
uporabo dinamičnega sistema

Aktivacijo S-ALFA žarka izvršimo z BIOšablono VŽ

1. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino BŠ in preštejemo do 4.
2. Tri prste leve roke postavimo na kode S-ALFA, ALFA, BETA.
3. Pet prstov desne roke položimo na kode, ki se nahajajo od sredine BIOšablone (BŠ) do
roba BŠ v merilnem oknu 2 in v mislih (ne z usti) preštejemo do 4.
4. Levo roko pustima na kodah S-ALFA, ALFA, BETA, pet prstov desne roke pa prestavimo
na kode od sredine do roba merilnega okna 6 in v mislih preštejemo do 4.
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Kaj se pri tem zgodi
1. Superinteligenca S-ALFA generira na lokaciji ker smo, kakršna koli je, običajno je to
škodljiva lokacija, ALFA žarek in 6 S-ALFA žarkov okoli njega.
2. Ko smo prestavili prste na kode merilnega okna 6, se je vse skupaj pretvorilo v BIO SALFA laserski žarek velikosti 4,24 metra.
3. Zdaj je ta BIOlaserski žarek pripravljen za uporabo.

BIOlaserski žarek lahko uporabimo na tri načine
1. Meditacija: Zapremo oči in štejemo od 1 do 133 in nazaj. Če pri tem vidimo barve, gremo
počasi z mislimi za njimi in mimogrede še vadimo uporabo metode SGBKD. To je videnje
kaj se dogaja v več dimenzionalnem prostoru. Video informacije posreduje S-ALFA.
2. Meditacija: Zapremo oči in zmolimo oče naš in zdrava marija ali drugo molitev drugih
religij. Testi so pokazal, da metoda odlično deluje pri vseh religijah.
3. Uporabimo makro kodni sistem drugih BIOšablon tako, da uporabimo metode DGA
1,2,3,4, AP01 do AP33 in BIOtransfer v ustreznih sekvencah.

Opomba: Vsi škodljivo oblikovani predmeti morajo biti odstranjeni iz lokacije žarka. To je
križ, kocka, stožec, nakit, prstani, persingi, bleščice na obleki (razen 6 ali 8 kotnih
piramidk), rožni venec, razni zaščitni obeski, ki ničemur ne služijo razen, da nam
poškodujejo psiho in telo itd.

OPOMBE:
1. Običajno so vse lokacije kjer delamo, študiramo, spimo, se zabavamo, molimo ali
meditiramo veliki BETA smrtni žarki. Ali drugače povedano. To so negativne energijske
točke, ki so izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.
2. Te točke generirajo BETA generirani BIOsistemi. BETA arhitekti in še posebej arhitektinje
ter drugi BETA mojstri, oblikovalci škodljivih oblik, nakita in drugih predmetov..
3. V pogovornem jeziku se dostikrat sliši, imam polno energije, ja, ŠKODLJIVE !!!!
Večina lokacij je ekstremno poškodovanih, generirani so veliki BETA smrtni žarki, glej sevanje oblik.

Po končani uporabi S-ALFA žarka ga izklopimo, po obratnem vrstnem redu.
1. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino BŠ VŽ in preštejemo do 4.
2. Tri prste leve roke postavimo na kode S-ALFA, ALFA, BETA.
3. Pet prstov desne roke položimo na kode, ki se nahajajo od sredine BIOšablone (BŠ) do
roba BŠ v merilnem oknu 6 in v mislih (ne z usti) preštejemo do 4.
4. Levo roko pustima na kodah S-ALFA, ALFA, BETA, pet prstov desne roke pa prestavimo
na kode od sredine do roba merilnega okna 2 in v mislih preštejemo do 4.
5. Prst leve in dva prsta desne roke postavimo v sredino BŠ in preštejemo do 4.

Uporaba dinamičnega S-ALFA žarka z uporabo BIOšablon
Ko obvladamo uporabo osnovne metode GALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA žž, bomo hitreje razumeli:

1. Pomembnost in enostavnost dinamične aktivacije S-ALFA žarka (DASA).
2. Uporabo dinamičnega S-ALFA ŽŽ (DSA) po dinamični metodi DGA 1,2,3,4.
3. Uporabo vsebine DSA pri projektih AP01 do AP33, ki nam omogoča uporabo
vrhunske BIOtehnologije G-ALFA z uporabo BIO tehnologije materije in antimaterije
za BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence, ki jo omogoča večdimenzionalni prostor.
4. Uporabo vsebine DSA za izjemno pomemben BIOtransfer.
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Kako si zagotovimo zdravo življenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdrava kritina, brez škodljivih snegolovov in drugih oblik na strehi.
Zdrava hrana, pijača, zdravila, kozmetika in vse kar uporabljamo.
Zdrava voda, zalivanje kmetijskih površin izključno z deževnico.
Izklop sevanja škodljive sedme dimenzije in vklop sevanja zdravilnih višjih dimenzij
Pravilno oblikovani predmeti in notranja oprema.
Pravilno oblikovane zgradbe in pravilno postavljene v prostor.

Vse to si zagotovimo z uporabo ALFA žarkov
1.
2.
3.
4.

Uporaba dinamične aktivacije ALFA življenjskih žarkov.
Uporaba statično aktiviranih ALFA življenjskih žarkov za profesionalno uporabo.
Kombinacija dinamičnega in statičnega sistema ALFA žarkov.
Uporaba metod, ki jih omogoča BIF VDP, to je GA1,2,3,4, AP01 do AP33 in BT.

Ugotavljanje kakovosti življenja
1. Kakovost, ki jo ugotavljamo s klasičnimi fizikalnimi metodami ne zagotavlja zdrave hrane,
vode, pijač, zdravil, kozmetike in vsega blaga, ki je v prodaji. To je temeljni razlog za
nastanek bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.
2. Mnogo je odločitev na osnovi naših občutkov in okusa, kar je zmotno. Škodljive
BIOenergije in prehranski dodatki delujejo podobno kot mamila. To je osnovni razlog za
zgodovinske zmote pri ugotavljanju kakovosti.
3. Škodljive BIOenergije namreč lahko spremenijo vse, tudi okus, vonj naše odločitve in
naše obnašanje. Dosti je odvisno od kakovosti BIOsistema, ki o kakovosti in izbiri blaga
odloča. Večina zemeljske populacije pa ima že zelo poškodovan svoj BIOsistem. Zato gre
na svetu vse tako narobe.

BIOlaserski žarek nas po aktivaciji spremlja, kjer koli smo.
Po uporabi dinamičnega sistema S-ALFA žarkov ga izključimo. Aktivnost žarka lahko teoretično
poljubno podaljšujemo. Podaljšujemo ga v intervalih od 5 do 20 minut. Odvisno od tega, na kako slabi
lokaciji se nahajamo in kako kakovosten imamo BIOsistem. Praktična uporaba pa narekuje, da ga vsaj
nekajkrat dnevno izključimo, da lahko ob ponovni vključitvi izvršimo nadvse pomemben BIOtransfer
BIOparazitov, ki so se medtem nabrali v našem telesu. Za otroke in starejše to izvrši S-ALFA. Nato
dinamični sistem S-ALFA žarkov izključimo.

Zakaj je to ena od najboljših investicij vseh časov?:
Z investicijo 15 do 66 EUR, ki je odvisna od velikosti BŠ -VŽ (odvisno od debeline prstov), si lahko
rešujemo najpomembnejše probleme telesa in psihe in sicer:
1. Zaščitimo si psiho pred škodljivim delovanjem okolice, pred telepatskim vplivom delovanja mobinga,
in vseh drugih vplivov, ki jih pozročajo BETA generirani BIOsistemi, to je bolan duh v zdravem ali že
bolnem BIOsistemu, ki jih je vse polno, v vseh strukturah našega dela in ustvarjanja.
2. Zaščitimo se pred delovanjem BIOparazitov, BIOterorizma, BK kriminala in črne magije, kar
povzročajo vse religije, bolniki, vsi ekstremno BETA generirani BIOsistemi in drugi mojstri
(akupunktura, homeopatija, vedeževanje, hipnoza, SPA v BETA smrtnih žarkih, oblikovanje itd) in vsi,
ki se neodgovorno ukvarjajo z mejnih področjem znanega. To so ljudje, ki uporabljajo BETA smrtne
žarke za zdravljenje, v njih delajo in se zabavajo saj delujejo kot nevarno BK mamilo in seveda nič ne
zdravijo. Povzročajo infarkt, možgansko kap, nasilje, kriminal, samomore, umore, prometne in vse
druge, tudi letalske nesreče in vojne.
3. Vsa hrana, pijače, zdravila, še posebej kozmetika, kemični proizvodi, pesticidi, insekticidi in vse
drugo, kar je v prodaji, je maksimalno nasičeno s škodljivimi BIOenergijami sedme dimenzije. Zato je
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vse maksimalno škodljivo za naš BIOsistem. Vse kar postavimo znotraj 4,24 metrskega S-ALFA žarka
lahko zelo enostavno očistimo škodljivih BIOenergij, BIOparazitov, pesticidov, kemičnih dodatkov itd.
Vse postane maksimalno BIO, kakovost pa se spremeni od -100% do +4%.

4. BIOparaziti se generirajo v našem telesu zaradi odmiranja celic, virusov, bakterij in drugih
mikroorganizmov. V naše telo pridejo tudi preko mesa in mesnih proizvodov, preko poljščin, preko
poslušanja slabe glasbe, večina glasbe je zelo škodljiva, preko poročil, gledanja TV in uporabe igric,
preko čitanja knjig, če je vsebina neumna ali škodljiva z vidika absolutne etike in morale itd.
Vse živali so namreč napačno zaklane. Zaklane so v BETA smrtnih žarkih. Ko bodo vse klavnice
urejene po novi slovenski BIOtehnologiji, se bo kakovost mesa in mesnih proizvodov bistveno
povečala.

Kako ugotovimo delovanje dinamičnega sistema S-ALFA žarkov na BIOsistem,
na kakovost vsega blaga, ki je v prodaji ?
Superinteligenca S-ALFA nam je posredovala poleg nove znanosti, ki sem jo imenoval BIOfiziko
večdimenzionalnega prostora BIF VDP, v katerem živimo, odkar se zavedamo, tudi izvrsten merilni in
informacijski sistem, ki sem ga imenoval MS VDP ter metodo gledanja, kaj se dogaja v več
dimenzionalnem prostoru, ki je domena predvsem ženskega dela populacije, ki sem jo imenoval
slovenska globalna BIOkibernetska diagnostika SGBKD.
Delovanje dinamičnega sistema S-ALFA žarkov lahko kontroliramo na več načinov. To je temeljna
naloga 6 mesečnega seminarja, da se naučimo pravilno izmeriti in razumeti vpliv večdimenzionalnega
prostora na vse BIOsisteme aktivne (ljudje) in pasivne inteligence ( virusi, bakterije, mikroorganizmi,
rastline in živali).
Najbolj enostavna metoda je izmeriti temperaturo in zasvojenost, ter BIOparametre, ki jasno pokažejo
kako vplivajo na našo psiho in telo tri Superinteligence. To so BETA , ALFA in S-ALFA. V merilnih
tabelah so to BIOparametri BETA (sedma dimenzija, merilno polje MP1), ALFA (trinajsta dimenzija,
merilno polje MP2), S-ALFA ( merilno polje MP3 do MP neskončno). Glej opis BIOparametrov.
Za hitro kontrolo statusa BIOsistema je pomembno izmeriti še BIO zaščito, ki jo generira S-ALFA
vsakemu BIOsistemu, ki pravilno in zdravo živi ali BIOsistemu, ki bi lahko s svojim delovanje prispeval,
k hitrejšemu napredku kakovosti našega življenja in bivanja. To je globalni BIOparameter OGBP.
Vpliv na S1 do S33 pa je posledica uporabe hrane, pijače, zdravil, kozmetike, pesticidov, insekticidov,
vseh kemičnih proizvodov in vsega blaga, ki ga uporabljamo..
S-ALFA zaščiti le našo psiho. Za kakovost hrane pa moramo sami poskrbeti. Stroka bo to lahko storila
takrat, ko bo razumela in znala uporabljati novo slovensko BIO tehnologijo, ki jo omogoča nova
slovenska znanost BIF in MS VDP.

Še nadvse pomemben nasvet za vse: ne hodite nikamor in ne počnite ničesar, ne da bi si
najprej generirali pozitivno energijsko točko. To je dinamični BIO laserski S-ALFA življenski žarek 4,24
metra, ki nas spremlja in nas ščiti, kamor koli gremo.
Metoda aktivacije S-ALFA žarka in njegova uporaba edina omogoča regeneracijo imuskega,
hormonskega in genetskega sistema. Kmetijske pridelke vrhunske kakovosti lahko proizvedemo le na
ALFA življenjskih žarkih, na lokacijah, kje so vsi BETA žarki izključeni, ALFA žarki generirani za
profesionalno uporabo in ustrezno vzdrževani, vse kemikalije morajo biti prečiščene in oplemenitene,
za zalivanje pa smemo uporabiti le deževnico.
Vse greznice, ki so blizu kmetijskih zemljišč zelo poslabšajo kakovost kmetijskih proizvodov. Kakšen
je vpliv BIO čistilnih naprav na kakovost odpadnih voda bo znan ob zaključku raziskovalnega projekta.
Avtor: Alojz Slavko Gorenc, Ljubljana. Naslov za naročila: breda.gorenc@telemach.net
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