
Az alapoktól a következményekig… 

Az anyag csak önmagában nem létezik. 

 

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

atomrészecskéket rezgésbe 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 Planck –  

 

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

- Einstein –  



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

a fogalomból jött létre a tudományos anyagelmélet. Ma viszont már tudjuk, hogy 

a világegyetem szubsztanciája a tudatosság.  

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

kapzsiság kettősségét eredményezi, mert az emberek csendes elkeseredésükben 

igyekeznek minél több anyagot, tulajdontárgyat és vagyont felhalmozni.  

Lényegében a világegyetem szubsztanciája a tudatosság, ezért a viselkedés az, 

ami számít. A tudatosság formázza a valóságunkat.  

Létezésünk olyan kézzel nem fogható részei, mint az érzelmek, a tudatosságunk 

valóságának a részei. Tudatában vagyunk az érzelmeinknek akkor is, ha itt egy 

olyan tartományról beszélünk, melyet az öt érzékszervünkkel nem tudunk 

érzékelni. Valójában az érzelmeknek a fizikai megnyilvánulásait tapasztaljuk 

meg. Pl. a harag hatására gyorsul a szívverés, emelkedik a testhő, emelkedik a 

vérnyomás, tágul a pupilla… Az érzelmeinknek rezgésfrekvenciái vannak. Csak 

kétféle érzelem van: félelem és szeretet. Minden más ebből a kettőből származik. 

A félelemnek lassú és hosszú frekvenciája van, a szeretetnek gyors és magas a 

frekvenciája. 

A hang képezi a forma és alak alapját. A hang egy olyan tényező, amely a 

dolgokat összetartja. Mindennek a létezése kizárólag és teljesen a hangnak 

köszönhető. Mindezt a saját szemünkkel láthatjuk és nézhetjük. 

1940-es években Hans Jenny kidolgozta a hanghullámok keltette formák 

elméletét, hogy bebizonyítsa a létezés valódi alapját, benne a rezgések jelentő-

ségét. Az érzelem mintázata közvetlenül, fizikai úton összekapcsolódik az ember 

genetikai anyagával. A félelemben élő ember számára a kapcsolódási pontok 

száma korlátozott. Ugyanakkor a szeretet mintázatában a nagyobb frekvenciájú 

rövidebb hullámhossz sokkal több kódolható potenciális helyet jelent a genetikai 

mintázat mentén. Tehát szoros kapcsolatot fedezünk fel az érzelmek és a genetika 

között.  

Vladimir Poponin fantom DNS kísérlete bebizonyította, hogy a DNS közvet-

lenül alakítja a mindennapjainkban érzékelt fizikai világot. Az érzelmeink viszont 

közvetlenül befolyásolják a DNS szerkezetét.  

Ron Sedgley, a kaliforniai Berkeley Egyetem kémia tanszékének a vezetője 

kimutatta, hogy a DNS a sejtaktiválás antennájaként működik és fotonokat, 

rezgéshangokat vesz és továbbít. A DNS spirál szálait körbevevő vízmolekulák, 

a keletkező piramiserőn keresztül felveszi a szeretet rezgéseinek spirituális 

energiáját, majd azokat a kvantumtérbe, a test fizikai anyagába küldik, ahol az 

megnyilvánul és lecsapódik.   https://vimeo.com/58914071  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F58914071%3Ffbclid%3DIwAR2JvpM8Bsc7NNrFGD1wzq4-S592hgdS-K1yl6VrssvUERzN5-eAi4JQUM4&h=AT1Dm8p7sFfp1atGUBv1ZbR6K8csJo_inKlqzHf7meXGZsoa0I_D1PWvl4u__I0rWE64PyVrm9gZwIgjyY4HklG_D-592D1-tRES6Sq9khclBDTQ0L5HtmD-V4szBUYF9tpVIwrwr3SaLQhLWYbZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2ocsk4zF8nmuvhLzS9nJSn9WszEvqQDlHTVZcrzoO3vBPLeOkezLgXoDCdJy1iIkQ-pW-k9UPI3blLqGXY8fLNI9sA4EESd2X2oW_R6h4EkbTjR48s2U7OU262l96l4i9irTJ13WApKmpbnf0flvqjf4h_HU5OcrKFvDdFMC-a7Ps85C1Rxg8KGO6MdMrc9r6-vagYoMOJmghYyFJz_KQ


Vagyis fizikai, genetikai bizonyítéka is van annak, hogy az érzelmek meghatá-

rozzák az egészségi állapotunkat! Ha békében élünk önmagunkkal és a világgal 

nem tudunk megbetegedni. Ehhez a feltétel nélküli elfogadást kell gyakorolnunk, 

ami az egyetlen tiszta szeretetet. Így lehet feleslegessé tenni a belénk kódolt túlélő 

programok elindítását ugyanis, ha nincs konfliktus, nincs betegség sem, nem 

aktiválódik egy értelmes biológiai különprogram sem… 

A legmagányosabb hely a világon az emberi szív, ha hiányzik belőle a szeretet! 

Ugyanakkor az is kiderül, hogy a félelem alapú biológiai működés gátolja a 

tudatosság kiterjedését. Ha viszont a biológiai félelmek helyett az elfogadás, a 

belső béke, a szeretet lesz az az érzelem, ami meghatározza a napjainkat, akkor 

megnyílik a lehetőségünk a tudatosság tágítására, a tisztánlátásra, amit már nem 

árnyékol be a félelem…  

Mindez akkor fog sikerülni, ha tudatában leszünk annak, hogy kik vagyunk mi 

valójában és ebben a tudatban is éljük napjainkat mától fogva mindvégig… 

          

             * * * 

 

Ez a bevezetés arra hivatott, hogy tudatosítsa bennünk, hogy nem vagyunk 

áldozatok, a körülmények, vagy a betegségek áldozatai!  

Képesek vagyunk látásmódunk, az önmagunkról és a világról eddig kialakított 

kép megváltoztatásával megváltoztatni a biológiai testünk működését egészen a 

genetikáig! Mindezt a jelenlegi modern tudomány már be is bizonyította, csak ki 

kéne lépnünk a félelem zónából, ami valójában csupán egy illúzió… annak a 

tévhitnek az eredménye, hogy jobb félni, mint megijedni és hogy mi csupán a 

túlélésért küzdő biológiai lények vagyunk…  

Ameddig félelemben élünk, nem látjuk, nem láthatjuk a valóságot, nem találjuk 

meg földi létünk valós célját és útját, mert a biológiai túlélésért és a faj 

fenntartásáért küzdünk csupán. Mindez nem mellőzendő, de az érzelmeket és 

gondolatokat eszközként kéne alkalmaznunk ahhoz, hogy felébredjünk a biológiai 

álomvilágból. 

Jobb bízni, mint félni! 
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