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O DNA É influenciado e reprogramado por palavras
e freqüências (O Poder do Verbo )

Por Grazyna Fosar e Franz Bludorf - Quantum Pranx

“No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a
compreenderam.”
João 1:1-5

O Raio Azul, o poder e a vontade do Verbo
Criador:
"E disse Deus: Haja luz; e houve luz."
Gênesis 1:3

Descobertas da Rússia sobre o DNA: Versão
Original
O DNA humano é uma Internet BIOLÓGICA e
superior em muitos aspectos a uma rede artificial. A
mais recente pesquisa científica russa, direta ou
indiretamente, explica fenômenos como a
clarividência, a intuição espontânea e atos remotos
de cura, auto cura, as técnicas de afirmação vocal
(decretos), a luz incomum / aura em torno de
pessoas, influência da mente/pensamentos sobre
padrões climáticos, e muito mais. Além disso, há
evidências de um novo tipo de medicina nas quais o
DNA pode ser influenciado e reprogramado por
palavras e frequências / som (O Verbo) SEM
remover e substituir um único gene, ou sem a prática
da medicina invasiva convencional.

Apenas 10% do nosso DNA está sendo usado para
construir proteínas. É este subconjunto do DNA que
é do interesse dos pesquisadores ocidentais e está
sendo examinado e categorizado. Os outros 90% são
considerados "DNA lixo". Os investigadores russos,
no entanto, convencidos de que a natureza não era
estúpida (como os cientistas conseguem ser na
maioria das vezes), se juntaram a linguistas e
geneticistas em uma aventura para explorar os 90%
do assim chamado "DNA lixo". Seus resultados,
descobertas e conclusões são simplesmente
revolucionários!
Segundo eles, nosso DNA não é apenas responsável
pela construção do nosso corpo, mas também serve
como armazenamento de dados e de comunicação.
Os linguistas Russos compreenderam que o código
genético, especialmente nos 90% aparentemente
inúteis, seguem as mesmas regras que todas as
nossas linguagens humanas. Para este fim, eles
compararam as regras da sintaxe (a forma em que as
palavras são unidas para formar frases e sentenças),
a semântica (o estudo do significado nas formas de
linguagem) e as regras básicas da gramática.

Hélice do DNA humano
Eles descobriram que os alcalinos de nosso DNA
seguem uma gramática regular e estabelecem regras
como as nossas linguagens. Assim as linguagens
humanas não surgiram coincidentemente, são um
reflexo (efeito) do nosso DNA inerente. O biofísico
russo e biólogo molecular Pjotr Garjajev e seus
colegas exploraram também o comportamento
vibracional do DNA. [Para efeitos de concisão Vou
dar apenas um resumo aqui. Para a exploração, por
favor consulte o apêndice no final deste artigo] O
resultado foi:. "Cromossomos vivos funcionam
como solitônicas / computadores holográficos que
usam a irradiação Laser do DNA endógeno". Isso
significa que eles conseguiram, por
exemplo, modular a freqüência de certos padrões
em um raio laser e com isso influenciar a freqüência

do DNA e, assim, a própria informação genética.
Desde que a estrutura básica dos pares alcalinos do
DNA e da linguagem (como explicado
anteriormente) são da mesma estrutura, nenhuma
decodificação do DNA é necessária.
Pode-se simplesmente usar palavras e sentenças da
linguagem humana! Isto, também, foi provado
experimentalmente! A Substância viva (DNA no
tecido vivo, não in vitro), sempre reagirá aos raios
laser modulados na linguagem e até às ondas do
rádio, se as frequências apropriadas estiverem sendo
usadas.
Isso explica finalmente e cientificamente por que as
afirmações, ORAÇÕES, os decretos, recitação de
mantras, o treinamento autógeno, hipnose e
similares podem ter efeitos tão fortes nos seres
humanos e em seus corpos. É perfeitamente normal
e natural para o nosso DNA reagir à linguagem
humana (o poder do Verbo). Enquanto os
pesquisadores ocidentais cortam genes simples das
fibras do DNA e inserem-nos em outra parte, os
Russos trabalharam entusiasticamente nos artifícios
que podem influenciar o metabolismo celular através

das adequadas freqüências moduladas de rádio e luz
e assim reparar defeitos genéticos.
Pjotr Garjajev e seu grupo de pesquisa conseguiu
provar que com este método cromossomos
danificados por raios-x, por exemplo, podem ser
reparados. Eles capturaram padrões de informação
de um DNA particular e os transmitiram para outro,
reprogramando assim as células para outro genoma.
Assim eles transformaram com êxito, por exemplo,
embriões da rã para embriões de salamandra,
simplesmente ao transmitirem os padrões de
informação do DNA! Desta forma, toda a
informação foi transmitida sem quaisquer dos efeitos
secundários ou desarmonias encontrados quando se
extrai "cirurgicamente" e se reintroduz genes
simples do DNA. Isto representa uma revolução
inacreditável e uma transformação mundial e
sensacional! Tudo isto pela simples aplicação da
vibração e da linguagem em vez do procedimento de
corte cirúrgico arcaico! (dissecação) Este
experimento demonstra o poder imenso da genética,
que obviamente tem uma influência maior na
formação dos organismos do que os processos
bioquímicos das sequências alcalinas.

Os professores espirituais conheceram por eras que o
nosso corpo e a manutenção de sua saúde é
programável pela NOSSA PRÓPRIA linguagem,
palavras e pensamentos e a VONTADE. Isto foi
agora provado e explicado cientificamente. É claro
que a frequência tem que ser correta. E é por isso
que nem todos são igualmente bem-sucedidos ou
podem fazê-lo sempre com igual força e resultado. A
pessoa individualmente deve trabalhar nos processos
internos e na maturidade (isso significa
EVOLUÇÃO), a fim de estabelecer uma
comunicação consciente com o seu DNA. Os
pesquisadores Russos trabalham em um método que
não depende destes fatores, mas que SEMPRE
funcionará desde que se use a freqüência correta.
Mas quanto mais desenvolvida a consciência de um
indivíduo é, menos necessidade há para qualquer
tipo de dispositivo! (TECNOLÓGICO) Pode-se
conquistar (Criar) estes resultados por si mesmo, e a
ciência finalmente parar de rir de tais idéias e
confirmará e explicará os resultados. E não termina
aí. Os cientistas Russos descobriram também que o
nosso DNA pode causar padrões perturbadores no
vácuo, produzindo assim buracos de minhoca
(Wormholes) magnetizados! Buracos de minhoca
são os equivalentes microscópicos das chamadas

pontes de Einstein-Rosen na vizinhança dos buracos
negros (deixados pelas estrelas que se extingüiram
ao explodirem/implodirem). Estes são conexões
com ligações instantâneas entre áreas totalmente
diferentes no universo através das quais a
informação (e coisas podem ser transportadas) pode
ser transmitida fora do espaço e tempo. O DNA atrai
estas unidades de informação e transmite-os à nossa
consciência.

As Pontes de Einstein-Rosen, permitiria a viagem no
tempo, entre universos e dimensões.
Este processo de hipercomunicação é mais eficaz em
um estado de relaxamento. Stress, preocupações ou
um intelecto hiperativo (mente inferior voltada para
FORA, para os fenômenos externos) impede a
hipercomunicação bem sucedida ou a informação
será totalmente distorcida e inútil (por isso a

meditação é fundamental para se acessar outros
níveis de consciência/a mente superior INTERNA).
Na natureza, a hipercomunicação sempre foi
aplicada com sucesso por milhões de anos. O fluxo
organizado de vida nos estados de insetos prova isto
dramaticamente. O homem moderno conhece isto
somente a um nível muito mais sutil como
"intuição". Mas nós, também, podemos reconquistar
o uso pleno dessa capacidade.
Um exemplo da Natureza: Quando uma formiga
rainha está separada espacialmente de sua colônia, a
construção ainda continua fervorosamente e de
acordo com o plano. Se a rainha for morta,
entretanto, todo o trabalho na colônia pára.
Nenhuma formiga sabe o que fazer. Aparentemente,
a rainha envia os "planos de construção", também de
longe através da consciência de grupo de seus
assuntos. Ela pode estar tão longe quanto ela quiser,
contanto que ela esteja viva. No homem a
hipercomunicação é mais freqüentemente
encontrada quando subitamente se ganha acesso à
informação que está fora de uma base de
conhecimento comum. Tal hipercomunicação é
então experienciada como inspiração ou intuição. O
compositor italiano Giuseppe Tartini sonhou por
exemplo, uma noite que um demônio sentou em sua

cama tocando um violino. Na manhã seguinte
Tartini foi capaz de anotar a peça exatamente de
memória, ele a chamou de Devil's Trill Sonata.
Durante anos, um enfermeiro do sexo
masculino sonhava uma situação em que ele estava
ligado a uma espécie de CD-ROM do conhecimento.
O conhecimento verificável de todos os campos
imagináveis foi então transmitido a ele que era capaz
de se lembrar pela manhã de todo o conteúdo.
Houve um tal fluxo de informação que parecia que
toda uma enciclopédia era transmitida à ele durante
a noite. A maioria dos fatos eram exteriores ao seu
conhecimento básico pessoal e alcançava detalhes
técnicos sobre os quais ele não sabia absolutamente
nada.
Quando a hipercomunicação ocorre, pode-se
observar no DNA, assim como no ser humano,
fenômenos especiais. Os cientistas russos irradiaram
com luz laser amostras de DNA. Na tela um padrão
de onda típica foi formado. Quando eles removeram
a amostra de DNA, o padrão de onda não
desapareceu, ele permaneceu na amostra. Muitas
experiências de controle mostraram que o padrão
ainda vinha da amostra removida, cujo campo de

energia permaneceu aparentemente por si mesmo.
Este efeito é agora chamado efeito fantasma DNA.

Supõe-se que a energia de fora do espaço e do tempo
ainda flui através dos buracos ativados depois que o
DNA foi removido. O efeito secundário encontrado
muito freqüentemente na hipercomunicação também
nos seres humanos são campos eletromagnéticos
inexplicáveis na adjacência das pessoas interessadas.
Os aparelhos eletrônicos como CD players e
similares podem ser estimulados e parar de
funcionar por horas. Quando o campo
eletromagnético se dissipa vagarosamente, os
aparelhos funcionam normalmente de novo. Muitos
curadores e sensitivos conhecem este efeito de seu
trabalho. Quanto melhor a atmosfera e a energia, o
mais frustrante é que o dispositivo de gravação pára

de funcionar e gravar exatamente neste
momento, mas na manhã seguinte tudo volta ao
normal.
Talvez isto seja tranqüilizador para muitos que nos
lêem, porque não tem nada a ver com eles, sendo
tecnicamente absurdo, isso significa que eles são
bons em hipercomunicação. Em seu livro "Vernetzte
Intelligenz" (Rede de Inteligência), Grazyna Gosar e
Franz Bludorf explicam estas conexões precisa e
claramente. Os autores também citam fontes
presumindo que a humanidade em tempos anteriores
tenha sido, exatamente como os animais, muito
fortemente ligada à consciência de grupo, agindo
como um grupo. Para desenvolver a individualidade
e a experiência de separação que nós seres humanos
atuais chegamos, porém, nós tivemos que esquecer a
hipercomunicação quase que completamente. Agora
que estamos absolutamente estáveis em nossa
consciência individual, podemos criar uma nova
forma de consciência de grupo, ou seja, uma, na qual
chegamos a acessar toda a informação através do
nosso DNA sem sermos forçados ou remotamente
controlados sobre o que fazer com essa informação.

...
Nós Agora sabemos que, assim como na internet o
nosso DNA pode alimentar seus dados apropriados
para a rede, pode chamar os dados da rede e
podemos estabelecer contato com outros
participantes da rede. A cura à distância, telepatia ou
"sensibilidade à distância" sobre o estado de
parentes, etc pode ser explicado. Alguns animais
sabem também à distância quando os seus donos
planejam voltar para casa. Isso pode ser interpretado
recentemente e explicado por meio de conceitos da
consciência de grupo e hipercomunicação. Nenhuma
consciência coletiva pode ser sensivelmente usada
em qualquer período de tempo sem uma
individualidade distinta. Caso contrário, teríamos
que reverter para um instinto de grupo primitivo que
é facilmente manipulado.
A Hipercomunicação nesse novo milênio significa
algo muito diferente: Os pesquisadores acreditam
que se os humanos com plena individualidade
recuperarem a consciência de grupo, eles teriam um
poder de serem co-criadores de Deus na terra, que
gosta de criar, alterar e moldar as coisas no nosso
planeta (sempre para melhor e visando o bem estar
comum)! E uma parte da humanidade (a que está
evoluindo) está se movendo coletivamente em

direção a uma consciência de grupo de novo tipo.
Cinqüenta por cento das crianças de hoje serão
crianças problema assim que a irem à escola. O
sistema trata a todos global e uniformemente e exige
um ajuste. Mas a individualidade das crianças de
hoje é tão forte que eles se recusam a este ajuste e
desistem de suas idiossincrasias dos modos mais
diversos. Ao mesmo tempo, mais e mais crianças
clarividentes nascem [veja o livro "China's Indigo
Children" por Paul Dong ou o capítulo sobre os
Índigos em livro "Nutze die taeglichen Wunder"
(fazer uso das maravilhas diárias)]. Algo nestas
crianças está se esforçando mais e mais para a
consciência de grupo de novo tipo, e ele deixará de
ser reprimida.
Como regra, o clima, por exemplo, é mais difícil de
se deixar influenciar por um único indivíduo. Mas
pode ser influenciado por uma consciência de grupo
(nada de novo para algumas tribos que fazem isto
em suas danças da chuva). O clima é fortemente
influenciado pelas freqüências da ressonância da
Terra, a assim chamada freqüência Schumann. Mas
estas mesmas freqüências são também produzidas
em nossos cérebros, e quando muitas pessoas
sintonizam o seu pensamento (e a VONTADE) ou
indivíduos (os mestres espirituais, por exemplo),

focalizam os seus pensamentos como a luz em um
laser, então cientificamente falando não é de todo
surpreendente se, portanto, pudermos influenciar o
clima.
Os pesquisadores da consciência de grupo
formularam a teoria do Tipo das civilizações. Uma
humanidade que desenvolveu uma consciência de
grupo de novo tipo não teria nem problemas
ambientais nem carência de energia. Pois se fosse
para usar seu poder mental como uma civilização
unida, teria o controle das energias de seu planeta
natal como uma conseqüência natural. E isso inclui
todas as catástrofes naturais! Uma civilização teórica
Tipo II seria mesmo capaz de controlar todas as
energias de sua galáxia natal. (n.t. Este é o futuro da
nova civilização que já ESTA SENDO CRIADA
NA TERRA)
...
No livro "Nutze taeglichen die Wunder", descreve
um exemplo disto: Sempre que um grande número
de pessoas centra a sua atenção ou consciência em
algo semelhante, como Natal, campeonato mundial
de futebol ou o funeral de Lady Diana na Inglaterra
determinados números aleatórios são gerados em

computadores e depois começam a apresentar
números ordenados ao invés dos aleatórios. Uma
consciência de grupo ordenada cria a ordem em seu
ambiente inteiro!
[ http://noosphere.princeton.edu/fristwall2.html)

[1] Quando um grande número de pessoas se reúne
muito intimamente, os potenciais de violência
também se dissolvem. É como se aqui, também, um
tipo de consciência humanitária de toda a
humanidade fosse criada.
Na Parada do Amor, por exemplo, onde todos os
anos cerca de um milhão de jovens se reúnem, nunca
houve quaisquer tumultos brutais como quando eles
ocorrem, por exemplo, em eventos esportivos. O
nome do evento em si não é visto como a causa aqui.
O resultado de uma análise indicou que o número de
pessoas reunidas em nome do amor era MUITO

GRANDE para permitir uma inclinação para a
violência.
...
Para voltar ao DNA: Aparentemente ele é também
um supercondutor que pode funcionar na
temperatura normal do corpo. Os supercondutores
artificiais requerem temperaturas extremamente
baixas, entre -140°C e -200° C para funcionar.
Como se soube recentemente, todos os
supercondutores são capazes de armazenar
informações de luz assim. Esta é uma explicação de
como o DNA pode armazenar informações. Há um
outro fenômeno ligado ao DNA e aos buracos de
minhoca (Wormholes). Normalmente, esses buracos
negros super pequenos são altamente instáveis e são
mantidos somente por frações mínimas de segundo.
Sob certas condições (leia sobre isso no livro Fosar /
Bludorf citado acima) wormholes estáveis podem se
organizar, os quais formam então domínios distintos
do vácuo, em que, por exemplo, a gravidade pode se
transformar em eletricidade.
Os domínios do vácuo são bolas auto-radiantes de
gás ionizado que contêm quantidades consideráveis
de energia. Há regiões na Rússia onde tais bolas

brilhantes aparecem muito freqüentemente.
Seguindo a confusão resultante, os russos iniciaram
programas de investigação maciça que conduziram
finalmente a algumas das descobertas mencionadas
acima. Muitas pessoas conhecem os domínios do
vácuo, como estrelas brilhantes no céu. Com o olhar
atento nelas eles imaginam e se perguntam o que
elas poderiam ser. Eu pensei uma vez: "Olá, lá em
cima. Se acontecer de ser um OVNI, voem em um
triângulo. "E de repente, as bolas de luz se moveram
em um triângulo. Ou elas se atiraram no céu como
discos de hóquei no gelo. Eles aceleraram de zero a
velocidades loucas enquanto deslizam suavemente
pelo céu. Isto foi feito simploriamente e eu, como
muitos outros, também, pensamos neles como discos
voadores. Amistosos, aparentemente, já que eles
voaram em triângulos apenas para me agradar.
Agora os Russos acharam nessas regiões, onde os
domínios do vácuo aparecem freqüentemente que
algumas vezes voam como bolas de luz do chão para
o céu, que estas bolas podem ser guiadas por
pensamentos. Descobriu-se que os domínios do
vácuo emitem ondas de baixa freqüência e de como
elas são também produzidas em nossos cérebros.

E devido a esta similaridade de ondas, eles são
capazes de reagir aos nossos pensamentos. Entrar
ansiosamente em uma dessas bolas de energia que
está no nível do solo poderia não ser uma grande
idéia, porque estas bolas de luz podem conter
energias imensas e serem capazes de produzir
mutações em nossos genes. Para muitos professores
espirituais que produzem também tais bolas visíveis
ou colunas de luz em meditação profunda ou durante
o trabalho com energias que provocam sentimentos
decididamente agradáveis e não causam nenhum
dano.
Aparentemente, isto também é dependente de uma
ordem interna e sobre a qualidade e procedência do
domínio do vácuo. Há alguns professores espirituais
(o jovem inglês Ananda, por exemplo), com quem
nada é visto primeiro, mas quando se tenta tirar uma
fotografia enquanto ele se senta, fala ou medita na
hipercomunicação, obtém-se apenas uma imagem de
uma nuvem branca sobre a cadeira em que ele esta
sentado.

Em alguns projetos de cura na Terra, tais efeitos de
luz aparecem também nas fotografias. Basta colocar,
estes fenômenos que têm a ver com anti-gravidade,
que as forças da gravidade também são exatamente
descritas no livro, e com cada vez mais
hipercomunicação mais estável e, portanto, com as
energias fora de nossa estrutura de tempo e espaço.
As gerações de tempos anteriores que entraram em
contato com tais experiências de hipercomunicação
e domínios visíveis do vácuo estavam convencidas
de que um anjo tinha aparecido diante delas. E nós
não podemos estar muito certo das formas de
consciência que a podemos ter acesso ao se usar a
hipercomunicação. Não ter provas científicas da sua
existência real (pessoas que têm tido tais
experiências, NÂO são todas que sofrem de
alucinações), não significa que não há base
metafísica para isto. Nós temos simplesmente dado
outro passo gigantesco em direção à compreensão de
nossa realidade paralela.
A ciência oficial também conhece as anomalias da
gravidade na Terra (que contribuem para a formação
dos domínios do vácuo), mas somente aqueles

abaixo de um por cento. Mas recentemente as
anomalias da gravidade foram encontradas entre três
e quatro por cento. Um destes lugares é Rocca di
Papa, no sul de Roma (local indicado no livro
Vernetzte Intelligenz junto com vários outros).
Objetos redondos de todos os tipos,desde bolas até
ônibus lotados rolam em direção ladeira ACIMA
contra todas as leia da física e gravidade. Mas o
trecho em Rocca di Papa é bastante curto, e os
céticos continuam desafiando a lógica de fugir para
a teoria da ilusão de ótica (o que não pode ser devido
a várias características do local).
Todas as informações são extraídas do livro
Vernetzte Intelligenz, von und Franz Grazyna Fosar
Bludorf, ISBN 3930243237, resumidos e
comentados por Baerbel. O livro só esta,
infelizmente, disponível apenas em alemão até
então. Você pode encontrar os autores
aqui: bludorf.com-www.fosar
[2]; Transmitidas por Vitae
Bergman:[www.ryze.com/view.php?who=vitaeb]
[3] Referências:
1.http://noosphere.princeton.edu/fristwall2.html

2.http://www.fosar-bludorf.com

DNA E EMOÇÕES POR GREGG BRADEN

A seguir três assombrosos experimentos com o DNA
(ADN) que provam suas qualidades e Auto Curas
em consonância com os sentimentos da pessoa,
como foi reportado recentemente por Gregg Braden
em seu programa intitulado “Curando
Corações/Curando Nações: A Ciência da Paz e o
Poder das Orações”.
Gregg Braden começou como cientista e engenheiro
antes que se fizessem as "grandes perguntas".
EXPERIMENTO #1
O primeiro experimento foi realizado pelo Dr.
Vladimir Poponin, um biólogo quântico.
Nesta experiência começou-se por esvaziar um
recipiente (quer dizer que se criou um vazio em seu
interior), e o único elemento deixado foram fótons
(partículas de luz). Depois, mediu-se a distribuição
desses fótons e descobriu-se que estavam

distribuídos aleatoriamente dentro do recipiente.
Esse era o resultado esperado.
Então foi colocada dentro do recipiente uma amostra
de DNA, e a localização dos fótons foi medida
novamente. Dessa vez os fótons haviam se
ORGANIZADO EM LINHA com o DNA. Em
outras palavras, o DNA físico produziu um efeito
nos fótons não físicos.
Depois disso, removeu-se a amostra de DNA do
recipiente e mediu-se novamente a distribuição dos
fótons. Os fótons PERMANECERAM
ORDENADOS e alinhados onde havia estado o
DNA. A que estão conectadas as partículas de luz?
Segundo Gregg Braden, estamos impelidos a aceitar
a possibilidade de que exista um NOVO campo de
energia e que o DNA está se comunicando com os
fótons por meio deste campo.
EXPERIMENTO #2
Este experimento foi levado a cabo pelos militares.
Foram recolhidas amostras de leucócitos (células
sanguíneas brancas) de um número de doadores. As
amostras foram colocadas em um local equipado
com um aparelho de medição das mudanças
elétricas. Nesta experiência o doador era colocado
em um local e submetido a "estímulos emocionais"
provenientes de videoclipes que geravam emoções
ao doador. O DNA era colocado em um lugar

diferente do que se encontrava o doador, mas no
mesmo prédio.
Ambos, doador e seu DNA, eram monitorados e,
quando o doador mostrava seus altos e baixos
emocionais (medidos em ondas elétricas), o DNA
expressava RESPOSTAS IDÊNTICAS e AO
MESMO TEMPO. Não houve lapso e retardo de
tempo de transmissão. Os altos e baixos do DNA
COINCIDIRAM EXATAMENTE com os al- tos e
baixos do doador.
Os militares queriam saber quão distantes podiam
ser separados o doador e seu DNA e continuaram
observando este efeito. Pararam de experimentar
quando a separação atingiu 80 quilômetros entre o
DNA e seu doador e continuaram tendo o MESMO
resultado. Sem lapso e sem retardo de transmissão.
O DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao
mesmo tempo. Que significa isso? Para Gregg
Braden, isso indica que as células vivas se
reconhecem por uma forma de energia não
reconhecida anteriormente. Essa energia não é
afetada pela distância nem pelo tempo. Ela não é
uma forma de energia localizada, é uma energia que
existe em todas as partes e todo o tempo.
EXPERIMENTO #3
O terceiro experimento foi realizado pelo Institute
HeartMath e o documento que lhe dá suporte tem o

seguinte título: “Efeitos locais e não locais de
frequências coerentes do coração e alterações na
conformação do DNA”. (Não se fixem no título, a
informação é incrível!)
Este Experimento relaciona-se diretamente com a
situação com o Antrax.
Neste experimento tomou-se o DNA de placenta
humana (a forma mais prístina de DNA) e o colocou
em um recipiente onde se podia medir suas
alterações. Vinte e oito amostras foram distribuídas,
em tubos de ensaio, ao mesmo número de
pesquisadores previamente treinados. Cada
pesquisador havia sido treinado a gerar e SENTIR
sentimentos, e cada um deles podia ter fortes
emoções. O que se descobriu foi que o DNA
MUDOU DE FORMA de acordo com os
sentimentos dos pesquisadores.
1. Quando os pesquisadores sentiram gratidão, amor
e apreço, o DNA respondeu RELAXANDO-SE e
seus filamentos esticando-se. O DNA tornou-se
mais grosso.
2. Quando os pesquisadores SENTIRAM raiva,
medo ou estresse, o DNA respondeu
APERTANDO-SE. Tornou-se mais curto e
APAGOU muitos códigos.
Já se sentiu alguma vez "descarregado" por emoções
negativas? Agora já sabe por que seu corpo também
se descarrega!

Os códigos de DNA conectaram-se novamente
quando os pesquisadores tiveram sentimentos de
amor, alegria, gratidão e apreço.
Esta experiência foi aplicada posteriormente a
pacientes com HIV positivo.
Descobriram que os sentimentos de amor, gratidão e
apreço criaram RESPOSTAS DE IMUNIDADE 300
mil vezes maiores que a que tiveram sem eles.
Sendo assim, temos aqui uma resposta que nos pode
auxiliar a permanecermos com saúde, sem importar
quão daninho seja o vírus ou a bactéria que esteja
flutuando ao redor. Mantendo os sentimentos de
alegria, amor, gratidão e apreço.
Essas alterações emocionais foram mais além de
seus efeitos eletromagnéticos.
Os indivíduos treinados para sentirem amor
profundo foram capazes de mudar a forma de seu
DNA. De acordo com Gregg Braden, esta
experiência ilustra nova forma de energia que
conecta toda a criação. Essa energia parece ser uma
REDE ESTREITAMENTE TECIDA que conecta
toda a matéria. Podemos influenciar essencialmente
esta rede de criação por meio de nossas
VIBRAÇÕES.
RESUMO:

O que tem a ver os resultados dessas experiências
com nossa situação presente? Esta é a ciência que
nos permite escolher uma linha de tempo que nos
permite estar a salvo, não importa o que aconteça.
Como Gregg explica em seu livro “O EFEITO DE
ISAIAS”, basicamente o tempo não é apenas linear
(passado, presente e futuro), mas também é
profundidade. A profundidade do tempo consiste em
todas as linhas de tempo e de oração que possam ser
pronunciadas ou que existam. Essencialmente, suas
orações já foram respondidas. Simplesmente
ativamos a que estamos vivendo por meio de nossos
SENTIMENTOS.
É assim que criamos nossa realidade, ao a
escolhermos com nossos sentimentos. Nossos
sentimentos estão ativando a linha do tempo por
meio da rede de criação, que conecta a energia e a
matéria do universo.
Lembre-se de que segundo a lei do Universo,
atraímos aquilo que colocamos em nosso foco. Se
focarmos em temer qualquer coisa seja lá o que for,
estaremos enviando uma forte mensagem ao
Universo para que nos envie aquilo que mais
tememos.
Em troca, se pudermos manter-nos com sentimentos
de alegria, amor, apreço ou gratidão e nos
concentrarmos em trazer mais disso para nossa vida,
automaticamente afastaremos o negativo.

Estaremos escolhendo uma LINHA DE TEMPO
diferente com esses sentimentos.
Podemos prevenir o contágio do Antrax ou de
qualquer outra gripe ou vírus, permanecendo nesses
sentimentos positivos que mantêm um sistema
imune extraordinariamente forte.
Sendo assim, essa é uma proteção para o que vier:
Busquemos algo pelo qual estamos alegres todos os
dias, cada hora se possível, momento a momento,
ainda que sejam alguns poucos minutos.
Essa é a mais fácil e melhor das proteções que
podemos ter.
Greg Braden é o autor de "The Isaiah Effect" (O
EFEITO DE ISAIAS) e de "Awakening to the Zero
Point" (DESPERTANDO PARA O PONTO ZERO)
Acesse a fonte original em www.greggbraden.com.

Sentimentos alteram nosso DNA
Os experimentos de Gregg Bredan que
demonstraram que nossos sentimentos alteram nosso
DNA
A ciência já provou através da física quântica
que somos energia e que estamos todos conectados
através de nossa vibração.
Durante muito tempo achava-se que a menor
partícula de uma célula, o átomo era feito de
matéria. Depois descobriram que na verdade a maior
parte de um átomo é vácuo, então achava-se que o
núcleo que é muito pequeno seria material.
Esta idéia caiu por terra quando através do uso de
microscópios eletrônicos muito potentes verificou-se
que o núcleo de um átomo é apenas uma energia
condensada, não é matéria.
Mas se tudo o que existe no mundo “material” é
feito de um conjunto de células, estas são feitas de
átomos e se um átomo de qualquer coisa não é
material, então…
No nível ultramicroscópio, nada é material, tudo é
vibração, tudo é feito de energia condensada.

Vivemos num universo de vibração e nossos corpos
são feitos a partir da vibração da energia que
emanamos constantemente.
O que você pensa sobre o seu corpo e a sua saúde???
Então já que a ciência atual consegue provar através
da teoria quântica que pensamento é energia, que
toda energia tem uma vibração e que a vibração cria
o mundo material, nossos corpos e todo o restante ao
nosso redor foi e continua sendo criado através das
nossas mentes coletivas.
EXPERIMENTO 1
Neste experimento foi recolhida uma amostra de
leucócitos (glóbulos brancos) de vários doadores.
Estas amostras foram colocadas em uma sala com
um equipamento de medição das alterações elétricas.
Neste experimento o doador era colocado em outra
sala e submetido a“estímulos
emocionais” provocados por vídeos que lhe
causavam emoções.
O DNA era colocado em um lugar diferente do
doador, mas no mesmo prédio.

O doador e seu DNA eram monitorados e quando o
doador mostrava alterações emocionais (medidas em
ondas elétricas) o DNA visualizado através de
microscópios MUITO potentes
expressava RESPOSTAS IDÊNTICAS E
SIMULTÂNEAS. Os altos e baixos do
DNA COINCIDIRAM EXATAMENTE com os
altos e baixos do doador.
O objetivo era saber a que distância poderiam estar
separados o doador do seu DNA para que o efeito
continuasse a ser observado. Pararam de fazer
provas quando chegaram a uma distância de mais
de 80 quilômetros entre o DNA e seu doador, e
continuaram obtendo o MESMO resultado. Sem
diferença e sem atraso de transmissão.
O DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao
mesmo tempo. Mas o que isto significa?
Gregg Braden diz que isto significa que as células
vivas se reconhecem através de uma forma
de energia não reconhecida com antecipação. Esta
energia não é afetada nem pela distância nem pelo
tempo. Não é uma forma de energia localizada, mas
uma energia que existe em todas as partes e todo o
tempo.
EXPERIMENTO 2

Um outro experimento realizado pelo Instituto Heart
Math e o documento que o suporta têm o seguinte
título: Efeitos locais e não locais de frequências
coerentes do coração e mudanças na conformação do
DNA.
Neste experimento retirou-se o DNA de
uma placenta humana (a forma mais primitiva de
DNA) e foi colocado em um recipiente onde era
possível medir as mudanças do mesmo. Foram
distribuídas 28 amostras em tubos de ensaio ao
mesmo número de investigadores previamente
treinados. Cada investigador havia sido treinado a
gerar e SENTIR sentimentos, e cada um deles
podiam ter fortes emoções.
O que se descobriu foi que o DNA mudou de forma
de acordo com os sentimentos dos investigadores.
Quando os investigadores sentiram gratidão, amor e
apreço, o DNA respondeu RELAXANDO-SE e seus
filamentos estirando-se. O DNA ficou maior.
Quando os investigadores sentiram raiva, medo e
estresse, o DNA respondeu ENCOLHENDO-SE.
Ficou mais curto e apagou muitos dos códigos.

Alguma vez você já se sentiu “carregados” por
emoções negativas? Agora sabemos porque nossos
corpos também se afetam. Os códigos de DNA se
conectaram novamente quando os investigadores
tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e
apreço.
Este experimento foi posteriormente aplicado a
pacientes com HIV positivos. Eles descobriram que
os sentimentos de amor, gratidão e apreço criaram
uma resposta imune 300.000 vezes maior do que os
que não os tinham. Assim, aqui temos uma resposta
que pode nos ajudar a permanecer com saúde, sem
importar quão “danoso” seja o vírus ou a bactéria
que esteja flutuando ao nosso redor.
Essencialmente podemos influenciar essa rede de
criação por meio da nossa VIBRAÇÃO. Há mais de
cinquenta anos, em 1947, o Dr. Hans Jenny
desenvolveu uma nova ciência para investigar a
relação entre a vibração e a forma. Mediante seus
estudos, o Dr. Jenny demonstrou que a vibração
produzia até geometria.

O Dr. Jenny produziu uma surpreendente variedade
de desenhos geométricos, desde alguns muito
complexos até outros bastante simples, em materiais
como água, azeite, grafite e enxofre em pó. Cada
desenho era simplesmente a forma visível de uma
força invisível.
A importância destas experiências é que, com elas, o
Dr. Jenny provou, sem espaço para dúvidas, que a
vibração cria uma forma previsível na substância
onde é projetada. Pensamento, sentimento e emoção
são vibrações que criam um transtorno sobre a
matéria em que são projetados, por esta razão
precisamos tomar cuidado com o que pensamos e
sentimos.
Exemplos do quê as ondas vibratórias invisíveis,
como o som por exemplo, provocam na matéria:

Muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem
muita água, comem alimentos saudáveis, mas vivem
com raiva ou pessimismo, assistem sempre aos
noticiários negativos, adoram filmes de guerra,
drama e violência, conversam sobre doenças, crise
financeira, guerras, estas pessoas geralmente não
entendem por que ficam doentes e deprimidas…O
alimento que ingerimos é importante, mas as
emoções são o alimento da alma e este alimento (as
emoções) influenciam a nossa saúde e o nosso
destino completamente.
Que tal ser amigo da sua alma?
Veja e ouça coisas engraçadas, divertidas, alegres,
bonitas, românticas, interessantes, instrutivas,
espiritualistas, otimistas…
Deixe o noticiário de lado, as conversas negativas,
os livros e filmes violentos e tristes, pois o que isso
agrega de qualidade positiva em sua vida?
NADA!!!! Negativamente: TUDO!!! Isso não
significa ser alienado!! Significa não se expor além
do necessário.
Seja mais feliz, ame-se e cuide com o alimento da
sua alma…
Assista ao vídeo onde o pesquisador Gregg Braden
explica seus pontos de vista sobre o assunto.

Fontes:
Extraído do livro “Awakenning to Zero Point”,
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