
Az érzelmek és a genetika 

 

„Minden anyag csak egy bizonyos erő által keletkezik és létezik, amely erő az 

atomrészecskéket mozgásba hozza és azt az atom legparányibb naprendszereként 

összetartja. Kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ezen erő mögött egy tudatos 

intelligens szellem van. Ez a szellem az eredeti oka minden anyagnak.” 

                                                                                                                            Max Plack 

 

„A modern fizika meggyőzött bennünket róla, hogy ez a valóság káprázat” 

                                                                                                                             Albert Einstein 

 

Minden fizikai anyag, minden, ami körülvesz bennünket rezgésből származik és ez azt 

is jelenti, hogy ha a rezgést felerősítjük, megváltoztatjuk, akkor az anyag szerkezete is 

megváltozik. 

Az anyag fogalma Arisztotelész (i.e.384-322) filozófiájából származik és ebből a 

fogalomból jött létre a tudományos anyagelmélet. 

A dolog lényege viszont az, hogy a világegyetem szubsztanciája a tudatosság. Az az 

elgondolás, hogy a világegyetem szubsztanciája az anyag, a félelem és kapzsiság 

kettősségét eredményezte és az emberek igyekeztek minél több anyagot, 

tulajdontárgyat és vagyont felhalmozni. Lényegében a világegyetem szubsztanciája a 

tudatosság, ezért a viselkedés az, ami számít.  

Az öt érzékszervünkkel felfogott mindennapi élet nem a valóság. A kvantumfizika 

bebizonyította, hogy a tér és az idő az érzékelésünk illúziói; ezért testünk nem lehet 

igazából valóság, amikor kitölti a teret. 

Ernest Rutherford feltárta az atom összetételét Manchesterben és a tudósokat 

sokkolta, a felfedezés, hogy az atom szinte teljesen üres tér. Felmerült tehát a kérdés, 

hogy ez az üres atom hogyan képes létrehozni a körülöttünk lévő fizikai világot??? 

Valós tudatunk nem az agyunkban, vagy a testünkben létezik. Az egymástól különálló 

testek illúziója, valamint a valódi származásunkkal kapcsolatos félrevezetések miatt 

alakult ki az az elképzelés, hogy mindannyian egymástól függetlenül gondolkodunk. 

Ilyen téves információk alapján nem lehet megmagyarázni a telepátiát, látnoki 

képességeket, spirituális médiumokat és egyéb olyan jelenségeket, amelyek során 

fizikai kommunikációs eszközök nélkül továbbítanak egymásnak információkat 

források. Amikor azonban rájövünk, hogy a világegyetemben minden létező dolog 



között közös spirituális kötelék van és hogy mindannyian egyetlenegy isteni 

intelligencia részei vagyunk, nincsenek megmagyarázhatatlan jelenségek. A 

létezésünkben érzékelhető - legtöbb alap építőelemen belüli üres - anyagot az akarat 

formázhatja és alakíthatja. Ez azt jelenti, hogy a tudatosságunk formázza a 

valóságunkat.  

Sokak számára ez nehezen elfogadható és ez teljesen érthető. Az oktatás nagyon is a 

bal agyféltekére összpontosít és ennek károsabb hatásai vannak, mint gondolnánk. A 

bal agyfélteke felelős a logikáért, részletekért, tényekért, mintákért, 

gyakorlatiasságért, tudományért és matematikáért. A jobb agyfélteke pedig az 

érzésekért, intuícióért , szimbólumokért, képekért, kockázatvállalásért, filozófiáért és 

vallásért. A fiatalokat arra tanítják, hogy csak a tényekre, számokra és adatokra 

figyeljenek. Ismétléssel érik el, hogy a fiatalok tudat alatt is elfogadják azt, amit 

tanítanak nekik. A gyermekek nem kapnak jutalmat, ha a kapott információk 

érvényességét megkérdőjelezik. Nevetség tárgyává teszik őket. Azok viszont, akik 

elhiszik az információkat később ők lesznek a döntéshozók a kormányban, 

gyógyászatban, üzleti életben és minden olyan pozícióban, mely hatalommal, 

presztízzsel jár. Így háttérbe szorul a női tulajdonságok érvényesülése, ami káros lesz 

a spirituális és fizikai egészségünk szempontjából is. Tehát létezésünknek olyan kézzel 

nem fogható része, mint az érzelmek, a tudatosságunk valóságának a része. Ha pedig 

az érzelmek olyan tartomány részei, melyet az öt érzékszervünkkel nem tudunk 

érzékelni, akkor hogyan lehetséges az, hogy mindannyian tudatában vagyunk az 

érzelmeinknek?  

Amiről az emberek többsége azt hiszi, hogy érzelem, az csupán az érzelmek fizikai 

megnyilvánulása.  A harag pszichés zavart okoz, ami az egóban nyilvánul meg, de 

fizikai szinten szívritmus fokozódást, testhőmérséklet emelkedést és más 

elváltozásokat eredményez, melyek a haragra jellemzőek.  

Bebizonyosodott, hogy az érzelmeinknek rezgésfrekvenciái vannak. Ráadásul csak két 

olyan érzelem van, amit az emberek tapasztalnak: a szeretet és a félelem. Minden 

más érzelem közvetve, vagy közvetlenül ebből a kettőből származik. A félelemnek 

hosszú és lassú frekvenciája van, míg a szeretetnek nagyon gyors és magas a 

frekvenciája. 

Hans Jenny kidolgozta a hanghullámok keltette formák elméletét 1940-ben, azzal a 

céllal, hogy bebizonyítsa, hogy a létezés valódi alapját a rezgések jelentik. Kimutatta, 

hogy amikor hangrezgések mennek át egy anyagformán, akkor egy adott mintázat 

alakul ki A frekvencia növelésével az anyag összetettebb mintázatot vesz fel. 

Pontosan ez történik a Földünkkel és az emberiséggel is. A DNS struktúrában 64 

lehetséges aminosav kód van, amelyek négy elemből állnak: szénből, oxigénből, 

hidrogénből és nitrogénből. Logikailag mind a 64 kódot tudnunk kell aktiválnunk a 

DNS struktúrában, jelenleg mégis csak 20 aktív kódunk van.  Van egy kapcsoló, ami ki-



és bekapcsol ott, ahol ezek a kódolási helyek fekszenek. Ami pedig a ki-és 

bekapcsolást irányítja, az az érzelem. Mindezt kísérleti úton látták, amint az érzelem 

mintázata közvetlen fizikai úton összekapcsolódott az ember genetikai anyagával.  A 

félelem lassú és hosszú hulláma viszonylag kevés helyet érint a DNS-en, így a 

félelemben élő ember számára a rendelkezésre álló antennák száma korlátozott. 

Ugyanakkor a szeretet mintázatában élő személy esetén a nagyobb frekvenciájú 

rövidebb hullámhossz sokkal több kódolható potenciális helyet talál a genetikai 

mintázat, a DNS spirálja mentén.  

Ez egy csodálatos információ, ez az első eset, hogy szoros, látható kapcsolatot 

fedezünk fel az érzelmek és a genetika között. Vagyis érzelmeink közvetlenül 

befolyásolják a DNS-ünk szerkezetét, amely közvetlenül alakítja a mindennapjainkban 

érzékelt fizikai világot (Vladimir Poponin: fantom DNS hatás). 

A DNS fotonokat, fényt és rezgéshangokat vesz és továbbít. A sejt aktiválása azt 

jelenti, hogy a DNS spirált stimuláló szálait körbevevő vízmolekulák – a piramiserő - 

felveszik a szeretet rezgéseinek spirituális energiáját, majd azokat a kvantumtérbe, a 

test fizikai anyagába küldik, ahol az megnyilvánul és lecsapódik. Amikor a szeretetben 

élsz, valójában magasabb frekvenciákon rezegsz és így tudod a tudatosságodat 

emelni, így tudsz még több kódot aktiválni a DNS szerkezetében. 

 

Őseink rájöttek, hogy az égitestek változása az összes létező dolog változásának 

tükre. „Mint fent, úgy lent”.  


