Vpliv sevanja sedme dimenzije na kakovost
BIOsistemov in vsega blaga, ki je prodaji
Dva osnovna žarka nastopata na našem planetu.
V dimenziji D7 je BETA smrtni žarek, v dimenziji
D13 je ALFA življenjski žarek.
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Spreminjanje jakosti in velikosti BETA smrtnih žarkov, je odvisna od oblike
predmeta, ki ga postavimo na lokacijo BETA žarka. To sem opredelil kot nivo
BK kriminala. Od tega je odvisna kakovost izdelka oz njegovega vpliva na
BIOsisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu.
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Nepravilna uporaba BETA smrtnih žarkov
povzroči izklop ALFA življenjskih žarkov
1.

2.

3.

4.

Kakovost hrane je v pretežni meri 100% škodljiva zato, ker je večina kmetijskih lokacij uničenih
zaradi uporabe insekticidov, pesticidov, vode iz vodovodnih omrežij itd. ter sevanja škodljivih
oblik, ki jih uporabljamo.
Stroka kakovost hrane ne zna ugotoviti zato, ker deluje aktivna in pasivna inteligenca v
večdimenzionalnem prostoru. Tega pa stroka še ne zna izmeriti. Zato so vsi zakonski akti
glede kakovosti hrane povsem neustrezni. Povzročajo neprecenljivo škodo ljudem in s tem
produktivnosti v gospodarstvu, ki je na minimalnem 4% nivoju od možnih 100%.
V vsakem semenu moramo aktivirati življenje, ki ga določata BIOparametra ALFA in P. V
nasprotnem ne bi zraslo ničesar. Z merilno metodo ki jo omogoča MS VDP lahko te, do sedaj
neznane parametre, ki omogočajo rast kmetijskih izdelkov zelo enostavno izmerimo, vidimo pa
jih lahko v okviru barvnega spektra z metodo SGBKD. Vse kar zraste je lahko skrajno škodljivo
ali skrajno zdravilno. Vse je odvisno od kakovosti lokacije in uporabljenih sredstev.
Na kmetijskih površinah je ogromno napak zaradi neupoštevanja sevanja sedme dimenzije, ki
ga povzročajo škodljive oblike in s tem postopen izklop ALFA življenjskih žarkov. Začne se že
pri štirikotnih piramidah, stari betonski mejniki. Rešitev je zelo preprosta. Samo posnamemo
robove, da dobimo osem kotno obliko in je prvi problem rešen. Več glej sevanje oblik in
opazujte okolico. Same napake povzročamo pri gradnji objektov in infrastrukture.
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ALFA in BETA žarki imajo več vlog na Zemlji. Med drugim
sta senzorja za zbiranje informacij o BIO stanju na našem
planetu, ter o vsem, kar se na Zemlji dogaja in proizvaja.
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Ugotavljanje kakovosti hrane z
uporabo tehnologije BIF VDP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Za zagotavljanje kakovostne meritve si najprej zagotovimo ustrezno merilno
okolje, merilno orodje in merilne liste, ki zagotavljajo potrebne sekvence merjenja,
ki jih omogoča MS VDP.
Aktiviramo dinamični ALFA življenjski žarek.
Uredimo svoj BIOsistem z uporabo metod BIF VDP: DGA, BT, DGA, AP01 do
AP33, DGA, BT, DGA.
Izvršimo meritev temperature (35 do 42) in zasvojenosti hrane (36 do 42).
Uporabimo osnovno metodo DGA 1,2,3,4.
Ponovno izvršimo meritev temperature (35) in zasvojenosti hrane ( A024 do L384).
Vse škodljive BIOenergije se s to metodo odstranijo iz hrane. Zasvojenost pa nam
pokaže koliko je hrana škodljiva za BIOsisteme ( A024 do L384, to je 0% do
100%). Večina hrane je za BIOsisteme 100% škodljiva.
Po izvršeni meritvi zopet uredimo svoj BIOsistem z uporabo metod BIF VDP
(DGA, BT, DGA, AP01 do AP33, DGA, BT, DGA) in dinamični ALFA življenjski
žarek izklopimo.
Ob izvrševanju meritve smo se telepatsko sprehajali po bazah podatkov
večdimenzionalnega prostora. BIOparaziti so se zadržali zunaj S-ALFA žarka. Ko
smo S-ALFA žarek izklopili se jim je odprla pot do našega BIOsistema, kjer so se
lahko naselili.
Odstranimo jih tako, da še enkrat aktiviramo dinamični ALFA žarek, uporabimo
metodo DGA, BT, DGA in ALFA dinamični žarek izklopimo.
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Zagotavljanje kakovosti hrane za
začetnike uporabe tehnologije BIF VDP
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izpustimo meritev TZ
Uporabimo osnovno metodo DGA 1,2,3,4.
Uporabimo BIOšablono S1 do S33 s katero očistimo hrano s pomočjo
uporabe metod AP01 do AP33 in BT. Vse škodljive BIOenergije se s to
metodo odstranijo iz hrane. S-ALFA pa v hrano vpiše maksimalno možne
zdravilne BIOenergije.
S tem spremenimo 100% škodljivo hrano v cca 4% zdravilno.
Višjo kakovost hrane dosežemo le na urejenem kmetijskem zemljišču, kjer so
vsi BETA žarki izključeni. Glej cenik in pogoje za aktivacijo.
Po izvršenem čiščenju in oplemenitenju hrane nam ni potrebno narediti nič
drugega, kot ALFA dinamični žarek izključiti.
Svoj BIOsistem smo uredili istočasno, ko smo čistili in oplemenitili hrano. Ob
tem ne smemo misliti na nič drugega kot na čiščenje in oplemenitenje hrane.
Če smo ob čiščenju in oplemenitenju hrane razmišljali o drugih problemih, se
lahko zgodi, da smo ob izklopu dinamičnega ALFA žarka odprli pot
BIOparazitom do našega BIOsistema, kjer so se lahko naselili.
Odstranimo jih tako, da še enkrat aktiviramo dinamični ALFA žarek,
uporabimo metodo DGA, BT, DGA in ALFA dinamični žarek izklopimo.
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Kako naprej
1. Začnemo z vajami za meritev TZ in z vajami za globalne
meritve. To je meritev OGBP in vpliv na S1 do S33. Gre za
zelo enostavno merljive meritve.
2. Postopoma vadimo vaje za meritev vseh 1129
BIOparametrov in meritev sevanja oblik. Pomembni so
BIOparametri, ki povedo naš dostop do Superinteligenc
ALFA, BETA in P, ki v bistvu predstavlja terminalno polje
MP3 to je D33 in naprej proti S-ALFA.
3. Postopoma vadimo vaje za ugotavljanje, kje se nahaja BIO
vzorec preminulega BIOsistema aktivne (ljudje) in pasivne
inteligence (virusi, bakterije, mikroorganizmi, rastline, živali
itd.).
4. Vzdržujemo MP2 (D13) in MP3 (D33) in nekega dne, ko se
dovolj usposobimo tudi višje dimenzije, naprej do MP33
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Superinteligenca S-ALFA nadzoruje dimenzijo D7
(MP1), D13 (MP2), D33 (MP3) in naprej do MP33
in naprej proti dimenziji neskončno
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Kako si zagotovimo zdravo življenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdrava voda.
Zdrava hrana.
BIO zdravila, ki jih omogoča le tehnologija BIF VDP.
Izklop sevanja škodljive sedme dimenzije in vklop
sevanja zdravilnih višjih dimenzij.
Pravilno oblikovani predmeti.
Pravilno oblikovane zgradbe in infrastruktura ter
pravilno postavljene v prostor.
Pravilno oblikovana notranja oprema.
Pravilno rojstvo, ki omogoča zdravo življenje, če ga
starši in vzgojitelji ne pokvarijo in pravilna smrt, da
preprečimo nastanek, za psiho in telo, izjemno
nevarnih BIOparazitov.
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Zdravo življenje si lahko zagotovimo le z uporabo
ALFA življenjskih žarkov in njihovega vzdrževanja

1. Uporaba dinamične aktivacije ALFA
življenjskih žarkov.
2. Uporaba statično aktiviranih ALFA
življenjskih žarkov za profesionalno
uporabo.
3. Kombinacija dinamičnega in statičnega
sistema ALFA žarkov.
4. Uporaba metod, ki jih omogoča BIF VDP,
to je GA1,2,3,4, AP01 do AP33 in BT.
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Ugotavljanje kakovosti in vzdrževanje življenja
1.

2.

3.

4.

Medicina znanost in tehnologija ugotavlja kakovost s klasičnimi fizikalnimi
metodami, ki ne odkrijejo izvora nastanka bolezni telesa in psihe, vseh problemov
našega časa, niti katastrofalnih in slej ko prej medicinsko ugotovljivih posledic
sevanja sedme dimenzije.
Temeljni problem zdravljenja telesa in psihe je nepoznavanje temeljnega
delovanja telesa in psihe ter kmetijstva v celoti. Celotna pasivna ( virusi, bakterije,
mikroorganizmi, rastline in živali….) in aktivna inteligenca (ljudje), deluje v
večdimenzionalnem prostoru od merilnega polja MP1 do MP33, kjer se
neprestano vrši reinkarnacija. Fizikalni del življenje (telo) je samo sredstvo
(aparaturna oprema) v katero se ob rojstvu in zagotavljanju življenja v celoti vpiše
ustrezna programska oprema (ustrezna inteligenca), ki omogoča dojemanje višjih
dimenzij. Vse to izvrši S-ALFA v postopku reinkarnacije, poenostavljeno
povedano.
Mnogo je odločitev na osnovi naših občutkov in okusa, kar je zmotno. Škodljive
BIOenergije in prehranski dodatki delujejo podobno kot mamila. Poškodujejo nam
pravilno delovanje BIOsistema. Spremenijo nam okus, vonj in vse ostale občutke.
To je osnovni razlog za zgodovinske zmote pri ugotavljanju kakovosti.
Škodljive BIOenergije povzročajo frigidnost, nizko rodnost in so izvor vseh bolezni
telesa in psihe, vseh problemov našega časa. Koliko kdo vse to dojema je zelo
odvisno od kakovosti njegovega BIOsistema, ki o kakovosti blaga odloča.
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Štiri pomembne BIOenergije se nahajajo znotraj
ALFA ŽŽ, ki omogočajo uporabo osnovne metode
G-ALFA 1,2,3,4,-ponovitev
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Aktivacija in uporaba dinamičnega S-ALFA
žarka z uporabo BIOšablon A4
Ko obvladamo uporabo osnovne metode GALFA 1,2,3,4 na statičnem ALFA
življenjskem žarku, bomo hitreje razumeli:
1.
Pomembnost in enostavnost dinamične aktivacije S-ALFA žarka (DASA).
2.
Uporabo dinamičnega ALFA ŽŽ (DA) po dinamični metodi GA 1,2,3,4. z
uporabo dinamičnega S-ALFA žarka (DSA).
3.
Uporabo vsebine DSA pri projektih AP01 do AP33, ki nam omogoča
uporabo vrhunske BIOtehnologije G-ALFA z uporabo BIO tehnologije
materije in antimaterije, ki jo omogoča S-ALFA in večdimenzionalni
prostor v katerem živimo, odkar se zavedamo.
4.
Uporabo vsebine DSA za izjemno pomemben naraven BIOtransfer, ki ga
izvrši S-ALFA, ko smo ustvarili pogoje za to ali za izvršitev umetnega
BIOtransfera, ki ga omogoča uporaba tehnologije MS in BIF VDP. S tem
preprečimo nastanek BIOparazitov, to je najbolj nevarnega mehanizma
napačne uporabe BETA smrtnih žarkov, ki ga izvajajo vse RELIGIJE in
velika večina alternativne medicine.
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1. BŠ A4 za aktivacijo dinamičnega ALFA žarka,
okoli katerega se aktivira 6 S-ALFA žarkov dosežemo s pomočjo makro
kodnega sistema, ki je vpisan v BIOšablonah A4
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BŠ S1-S33-A4 za uporabo projektov
DGA, AP01 do AP33 in BIOtransfer
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Dinamični mehanizem deluje takole: S-ALFA odrine vpliv BETA lokacije
in generira dinamični ALFA oz. S-ALFA žarek znotraj katerega izvršimo
vse potrebne aktivnosti, ki jih potrebujemo, da zagotovimo ustrezno
kakovost hrane.
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Podrobnost aktivacije in uporabe so sledeče: Aktivacija ALFA
življenjskega žarka in preklop v S-alfa žarek 4,24 metra ter njegova
uporaba po osnovni dinamični metodi DGA
AKTIVACIJA
D ALFA ŽŽ
S-ALFA
žar ek

S -ALFA
žarek

AL FA
žarek

S-ALFA
žar ek

UPORABA DGA1,2,3,4

1

S-AL FA
žarek
S-ALFA
žarek

ALFA ŽŽ

Preklop na
4,24 metra

2

4,24
metra

BETA
lokacija

3
4
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Kratek opis delovanja dinamične metode uporabe ALFA žarka (DGA)
1. BIOenergije ALFA žarka, na sliki 16 desno, postopoma razlivamo po lokaciji celotnega 4,24
metrskega S-ALFA žarka in jih z dotikom makro kod na BIOšabloni uporabimo.
2. Te komande se telepatsko (zlati las-laserski žarek VDP, ki poveže našo glavo, naš
BIOsistem in S-ALFA) preko D33, to je preko merilnega polja MP3, ki deluje kot neke vrste
relejna postaja VDP, prenesejo v ustrezni mehanizem S-ALFA. Ta ukrepa preko 4,24
metrskega laserskega žarka nazaj na njegovo lokacijo, kjer se nahajamo ( ali se
premikamo). Tudi na nas, na vsako našo celico, kar pač potrebujemo in na vse, kar se
nahaja znotraj 4,24 metrskega S-ALFA žarka.
3. Laserski žarek VDP, 4,24 metra, v katerem se nahajamo, spremeni barvo in vsebino v
odvisnosti od makro kodnega sistema (MKS) in uporabljenega projekta AP. Uporaba MKS
1, 2, 3, 4, 0(vzdrževanje), pa naredi vse potrebno.
4. Uporabo omogoča makro kodni sistem, ki je vpisan v BIOšablonah A4. S pomočjo metode
SGBKD se elegantno vidi vse, kar se znotraj S-ALFA žarka in v nas dogaja.
5. Preklope sem opredelil kot uporabo projektov AP01 do AP33 in BIOtransfer.
6. Na sliki 16 je prikazana uporaba osnovnega projekta AP03.
7. Preko AP03 dostopamo do vseh ostalih projektov AP01 do AP33 in projekta za
BIOtransfer.
8. S-ALFA omogoča uporabo tehnologije materije in antimaterije za uporabo pri BIOsistemih
aktivne in pasivne inteligence.
9. S to metodologijo odstranimo iz hrane vso fizikalno svinjarijo, ki povzroča vse bolezni
telesa in psihe, vse probleme našega časa. V hrano pride zaradi neustrezne tehnologije
proizvodnje in predelave.
10. Neustrezno pridelavo povzročajo BETA smrtni žarki, sevanje sedme dimenzije, uporaba
insekticidov, pesticidov, neustrezne vode iz vodovodov, kemičnih dodatkov, težke kovine in
drugi umotvori znanosti in tehnologije. Vse to omogočajo popolnoma neustrezni zakoni.
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Hvala za pozornost ! ☺
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