Metodologija za meritev sevanja
zgradb, avtocest, cerkva itd.
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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. Potrebujemo dve BIOšabloni. BŠ za velikost žarka in BŠ za
preklope na projekte AP01 do AP33 in BT.
Meritev sevanja zgradbe lahko izvršimo na dva načina.
V bližine zgradbe si aktiviramo dinamični AFA žarek in opravimo meritve sevanja.
Boljša in bolj praktična metoda je, da se nahajamo v zlati kletki, podobno kot
Faradayeva kletka, ki prepreči sevanja v elektotehniki ali kot gluha soba v akustiki.
Zlato kletko si generiramo tako, da AVTO prečistimo škodljivih BIOenergij in v
njega vpišemo zdravilne BIOenergije. Iz njega lahko potem izvršimo vse meritve
sevanja.
V avto montiramo šest BIOlaserjev GG4, ki ščitijo avto in njegovo vsebino pred
škodljivimi vplivi BETA smrtnih žarkov. Avto mora biti take oblike, da ne seva
škodljivih BIOenergij sedme dimenzije.
Če smo dlje časa na poti, lahko neposredno iz avtomobila tudi vzdržujemo
dinamični sistem ALFA in S-ALFA žarkov.
Meritve BKTR izvršimo neposredno z uporabo BIOšablon A3 in A4.
Pomembno je, da si evidentiramo lokacijo avtoceste in merilni rezultat.
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Opravljene meritve sevanja zgradb v Ljubljani, Mariboru, Kopru,
Celju, Kranju, Novem mestu, Škofji Loki na Ptuju itd, kažejo
kaj klavrno sliko bivalne problematike v Sloveniji.
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BTC v Ljubljani, predstavlja eno samo črno luknjo, v kateri vsi BK nezaščiteni
obiskovalci propadajo. K temu v pretežni meri pripomore upravna zgradba s
štirikotno piramido na strehi, povsem napačna gradnja vseh objektov in
infrastrukture, ter nepravilno oblikovanje notranje opreme.
Maksimalen BK nivo sevanja v BTC povzročajo tudi zaščitni strebrički v obliki
valja, ki so na vrhu zaključeni v stožec (Islam filozofija varanja vernikov).
Maksimalno škodljivo sevanje sedme dimenzije povzročajo n.pr. po Ljubljani vsi
zaščitni stebrički v obliki valja, ki naj bi ščitili pešce, pa povzročajo bistveno več
škode kot koristi.
Izjemno za psiho in telo nevarni so Pogačnikovi kamni ekstremno škodljivih oblik
na Bavarskem dvoru in drugje v Ljubljani, po Sloveniji in tujini, ki naj bi zdravili
zemljo. V bistvu delujejo prav obratno. Povzročajo BK kriminal, to je sevanje
škodljivih BIOenergij sedme dimenzije. Posledice sevanja sedme dimenzije
povzročajo BK kriminal, BIOterorizem, BIOparazite in črno magijo. Vse to skupaj
povzroča izvor vseh bolezni telesa in psihe, vseh problemov našega časa.
Merilni sistem VDP odkriva vse lumparije in temeljno kršenje ustave RS, ki jih BK
bolan človek sistematično proizvaja. Skrajni čas je, da se vse to uredi z ustreznim
BK zaščitnim zakonom, ki bo zahteval pravilno oblikovanje in pravilno gradnjo ter
kaznoval vse tiste, ki povzročajo škodo drugim BIOsistemom. To je temeljni
problem naše države in nič drugega. To je BK poškodba psihe do zadnjega
BIOsistema pri nas in v svetu.
Poškodba psihe odgovornih na vseh nivojih upravljanja je temeljni problem naše
civilizacije.
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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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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
AP01 do AP33 in BIOtransfer
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Hvala za pozornost ! ☺
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