Meritev kakovosti zdravil
1.

2.

3.
4.

Zdravila in vse kar gre v telo in na telo moramo pred uporabo temeljito
prečistiti in oplemenititi z uporabo tehnologije, ki jo omogoča BIF VDP.
Izvršimo tudi meritev sevanja embalaže. Ta je v večini primerov
ekstremno škodljivo oblikovana. Kamor koli jo postavimo, vedno povzroča
sevanje sedme dimenzije. To je posledica ekstremno škodljivih lokacij kjer
se zadržujemo. Glej navodila za ugotavljanje sevanja oblik.
Vsa zdravila in vsi medicinski pripomočki so za vse BIOsisteme
ekstremno škodljivi. Delujejo podobno kot mamila in nič ne zdravijo.
Povzročajo le, da začne telo sprejemati vse več škodljivih BIOenergij in
BIOparazitov. Telo se odzove na različne načine.
Poškodujejo vitalne dela BIOsistema. Uničujejo genetski, imunski in
hormonski sistem vsakega BIOsistema. Z uporabo metode SGBKD
vidimo, kako se črnina sedme dimenzije zajeda v vitalne dele telesa.
Potrebujemo pet BIOšablon v katerih so vpisane makro kode, ki
omogočajo dostop do baze podatkov, ki se shranjujejo s pomočjo BETA,
ALFA in S-ALFA žarkov, senzorjev, v VDP.
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Zagotavljanje kakovosti zdravil
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Rešitev je izredno enostavna in 100% zanesljiva.
Izmerimo TZ .
Zdravila očistimo po osnovni metodi G-ALFA 1,2,3,4. ter izvršimo
meritev TZ.
Ugotovimo, da je potrebno zdravila očistiti in oplemenititi s
pomočjo vseh projektov AP01 do AP33 in izvršiti BIOtransfer.
Ko vse to storimo, Spremeni S-ALFA kakovost zdravil iz -100%
škodljivosti v +4% zdravilnosti. Pri tem uporabimo tehnologijo
materije in antimaterije, ki jo omogoča Superinteligenca S-ALFA
znotraj lokacije aktiviranega ALFA žarka. Iz zdravil odstrani vse
škodljive substance in vpiše zdravilne substance. Novi BK nivo
zdravilnih substanc v zdravilu je odvisen od kakovosti fizikalnih
vsebin zdravila, ki so pomembne za BIOsisteme.
Za podrobnosti glej merilne liste zdravil.
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Meritev kakovosti zdravil, posebno opozorilo
1. Osnovna metoda čiščenja zdravil odstrani samo škodljive BIOenergije. Zato
sta merilna rezultata pred in po čiščenju skoraj enaka. TZ se večinoma ne
spremeni. BIO in Možganski BP so na A0. Njih vpiše S-ALFA šele na koncu
čiščenja.
2. MP1 postane A0, vsi ostali BIOparametri se ne spremenijo. Ker gre za
kemično substanco ne moremo z metodami AP01 do AP09, AP10 do AP12
popolnoma nič spremeniti.
3. Sprememba BIO vzorca nastane šele potem, ko uporabimo vse metode AP
in BIOtransfer.
4. Velika večina zdravil postane po tej metodi zdravilna do 4 %.
5. BIO in možganski vzorci postanejo maksimalni, tudi D13 P16 in D33 S5 in
S6 postanejo maksimalni.
6. TODA pozor, s tem še nismo dobili maksimalno možno zdravilo za našo
uporabo. Pomembno je, da smo izvršili vse kar je potrebno, da nas tako
urejeno zdravilo ne poškoduje v nobenem delu našega telesa.
7. Maksimalno možen vzorec zdravila dobimo takrat, ko postane OGBP/vpliv
na S1 do S33 je 33/33, BIOparametra ALFA in P pa postaneta aktivna, to
pomeni da dobita BK vrednost B096.
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Čiščenje in oplemenitenje ter meritev kakovosti pesticidov,
insekticidov in vsega kar potrebujemo v kmetijstvu

• Velja vse, kar sem napisal za meritev
zdravil.
• S-ALFA uredi, da dobijo pesticidi
maksimalne BIOparametre in da postanejo
BIOaktivni.
• To pomeni da postaneta BIOparametra
ALFA in P maksimalna, to je B096,
kemikalija pa postane za okolico za
rastline zdravilna, živalim pa ne škoduje.
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Kako si zagotovimo zdravo okolico
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Čiščenje in oplemenitenje pesticidov, insekticidov in vsega kar potrebujemo v
kmetijstvu.
Čiščenje in oplemenitenje vseh kemikalij, ki jih uporabljamo.
Čiščenje vseh odplak, ki gredo v podtalnico. Mehansko čiščenje in čiščenje z obstoječo
tehnologijo je povsem neustrezno.
Čiščenje goriv za vozila in letala. S tem postanejo BIOaktivna za urejanje zraka.
Pravilna izbira kritine. Najboljša je sinusne oblike nemške proizvodnje CREATON
SINFONIE. Vse kar gre na streho je ekstremno pomembno za vse BIOsisteme. To
zahteva takojšno ustavitev vseh gradenj dokler ne bo sprejet ustrezen zakon, ki bo
pravilno urejal okolico in prostor ter vse gradnje.
Pomembna je pravilna oblika vozil in vsega kar je na Zemlji in v vesolju. Napačne oblike
satelitov in letal, nekaterih oblik balonov, uničuje BIOklimo na Zemlji.
Morje sistematično uničujemo zaradi neustreznih oblik ladij in vsega kar plove po morju.
Poleg tega je potrebno v vsa plovila vpisati zdravilne BIOenergije.
Vse večje neumnosti gradimo. Nerjaveči količki škodljive oblike sistematično uničujejo
BIOklimo v Ljubljani.
Vse avtoceste so napačno grajene. Povzročajo poškodbo psihe in telesa in s tem vse
prometne nesreče.
Čelade za kolesarje uničujejo psiho vsem, kii jih uporabljajo in okolici kjer se kolesarji
gibljejo. Nakaj otrških je rahlo pozitivnih.
I.t.d., seznam neumnosti, ki jih gradimo je kilometrski.
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Vse to si zagotovimo z uporabo merilnega sistema za
večdimenzionalni prostor MS VDP in BIF VDP

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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Štiri osnovne, pomembne BIOenergije se nahajajo znotraj
ALFA življenjskega žarka, ki je v povprečju premera 0,84 m
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Hvala za pozornost ! ☺
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