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Pre záujemcov o telesné a duševné blaho je k dispozícii jedinečná liečivá "AKTIVÁCIA 
DNA" Čo je to Aktivácia DNA v kocke?  
 
Ide o jednorazovú, unikátnu a veľmi účinnú ener-genetickú metódu, formu neinvazívneho 
zásahu, ktorý skrz vybrané svetelno - myšlienkové ako aj zvukové frekvencie je schopný 
navodiť zmeny na úrovni DNA príslušného človeka, tým dosiahnuť trvalú a komplexnú 
harmonizáciu jeho energetického obalu a prispieť tak k samo liečiacim schopnostiam 
ľudského tela a navýšeniu vibračnej úrovne dotyčnej osoby.  
 
Aké výhody môže priniesť Aktivácia DNA? Navýšená telesná energia, úľava od bolesti, 
očista od parazitov, úľava od alergií, posilnenie fyzického tela, lepšie fungovanie 
respiračného ústrojenstva, jasnosť mysle, prehĺbenie spánku, silnejší imunitný systém, zdravá 
pleť, zlepšenie trávenia a vylučovania, menej migrén, zdravé medziľudské vzťahy, pocit 
vnútorného uspokojenia, hojnosť v živote.  
 
Časový interval na úrovni fyzického tela pre plnohodnotné prijatie a integrovanie energie 
DNA Aktivácie: 9 mesiacov (42 týždňov)  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Pod bioenergetickým poľom sa mieni akýsi aurický obal, silové polia obklopujúce človeka, 
ktoré zodpovedajú za správne fungovanie príslušných žliaz s vnútorným vylučovaním, 
orgánov, ba čo viac je možné v nich detekovať aktuálne prevládajúce emócie v človeku. 
Bioenergetické polia v súznení so systémom čakier = energetických centier tela vytvárajú náš 
bioenergetický odtlačok = jedinečnú energetickú stopu, ktorú si môžme predstaviť v podobe 
hologramu kombinácie vertikálnych i horizontálnych silových čiar.  
 
Skrz aktiváciu DNA prichádza ku komplexnej, postupnej a trvalej harmonizácii silového poľa 
dotknutej osoby, čo môže navodiť pozitívne posuny tak v oblasti emočnej, ako aj telesnej. 
"Resetnutím" aurického obalu sa dosahuje očista viacerých vrstiev osobnosti, primárne v 
oblasti fyzického, emočného, z časti mentálneho tela osoby. Iniciácia zmien na úrovni DNA, 
ku ktorej dochádza cez vybrané myšlienky, zvukové frekvencie a lingvistické nástroje, 
ktorým sa otvára brána do "textu DNA" u "aktivovanej" osoby spúšťa sériu pozitívnych 
očistných dejov v istej postupnosti.  
 
V závislosti od príslušnosti ku konkrétnej ener-genetickej skupine (1,2,3) detoxikácia a 
následná reharmonizácia a kalibrácia prebieha v konkrétnom časovom slede, ktorý je možné 
individuálne sledovať. Komplexné prijatie a kalibrácia silového poľa je postupný a viac 
vrstevný proces trvajúci 9 mesiacov, teda "znovuzrodenie" sa prekrýva s intervalom 
gestačného obdobia. Harmonogram očisty a následnej kalibracie je nasledovný: V deň 
Aktivácie DNA krútivá energia vstupuje do úrovne 1 a čistí danú rovinu počas 10 dní. 
Následne postupuje nižšie na úroveň 2, kde opäť pobudne 10 dní. Tento postup sa deje až do 
okamihu, kým dosiahne úroveň 9, kde podobne ako na vyšších úrovniach dochádza k očiste 
počas 10 dní. Potom čo došlo k vertikálnej detoxikácii smerom nadol, prichádza vertikálna 
očistná fáza tento krát nahor. Očistný proces na rozdiel od predchádzajúcej časti je kratší, na 
každej z úrovní trvá 7 dní a postupuje po každom týždni o jednu úroveň vyššie (od 9 k 1). V 
momente keď sa dosahuje vrcholu (úroveň 1), kde TENTOKRÁT sa počas 11 dní (nie 7 ako v 
dolných úrovniach = 9 - 2 ) završuje detox, začína na opätovný pokles energie z úrovne na 
úroveň (z 9 (= tu trávi energia jedenásť dní) na 1), tentokrát s harmonizáciou a rekalibráciou 
jednotlivých energetických úrovní a príslušnej časti silového poľa, aurického obalu. Na 
každej úrovni proces harmonizácie trvá 17 dní (okrem úrovne 1). Plnohodnotná rekalibrácia 
tela kulminuje v 9 mesiaci od dátumu Aktivácie DNA. K detoxikačnej fáze je potrebné ešte 
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dodať, že cca. v 5 mesiaci od  dátumu Aktivácie DNA sa zaceľuje energetické centrum druhej 
čakry, teda centra emočného tela, tak práve v danom období sa z tela vypudia a odstránia 
parazitujúce energie v podobe fyzických ako i emočných nánosov. Podľa zaradenie do 
jednotlivých skupín, ktoré sa určí tesne po Aktivácii DNA, je možné v čase sledovať úroveň 
(žľazu s vnútorných vylučovaním, orgánové skupiny, možné symptómy na emočnej i fyzickej 
rovine počas procesu), na ktorej prebieha detox alebo následná harmonizácia.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Mnoho popredných výskumníkov potvrdilo relevantnosť a existenciu týchto energetických 
polí, a to nielen okolo človeka, ale i zvierat alebo rastlín. Laicky povedané všetky bytosti 
obklopuje akýsi vibračný obal. Medzi inými je možné naň nahliadnuť skrz tzv. Kirlianovu 
fotografiu, ktorá má doleuvedené kontúry (farebnosť, rozloţenie farieb a jas vypovedá i o 
zdravotnom stave dotyčného):V roku 1980 Dr. Hiroshi Motoyama vyvinul unikátne meracie 
zariadenie na zachytenie elektromagnetického vyžarovania, ktoré onoho času sledoval na 
telách meditujúcich jogínov. Valerie Hunt, autor knihy "Nekonečná myseľ. Veda ľudských 
vibrácií a uvedomelosti." vytvoril špeciálny encefalograf schopný detekovať tzv. ľudský 
bioenergetický odtlačok. Ďalší z rady vedcov Dr. Hunt tvrdí, že myseľ sa neobmedzuje len na 
to, čo máme v mozgu, v hlave, ale vychádza z konceptu, že sídlom nášho mentálneho tela = 
mysle nie je zďaleka lebka, skôr energetické polia obklopujúce nás. Už spomínaný 
energetický odtlačok má svoje miesto i v mnohých tradičných filozofických a náboženských 
náukách, napr. v židovskej Kabale ju nazývajú pojmom "nefish." Napriek viacerým 
hodnoverným odkazom jej existenciu západná veda stále ignoruje, lebo v jej očiach je pre jej 
vysokú vibračnú frekvenciu "vraj" ťažko kvantifikovateľná. Náš energetický odtlačok teda 
funguje aj ako zberateľ a depozitár údajov o nás samotných. Ako píše Miachel Talbot v knihe 
"Holografické univerzum" ochorenia sa v našom energetickom poli často krát objavujú v 
predstihu už zopár mesiacov pred časom reálnej manifestácie na fyzickom tele. Liečiteľ 
Stephen Lindstead vysvetľuje, že narušenie v elektromagnetických systémoch tela vedie 
časom k znemožneniu samo liečiacich mechanizmov človeka. Fyzik Richard Gerber ide o 
krok ďalej v argumentácii: "Keby lekári našli spôsob ošetrovania nášho energetického tela, 
poľa, dokázali by sme docieliť plnohodnotné vyliečenie u každého." Tvrdí, že mnohé terapie 
sa míňajú účinkom, lebo sa to podstatné počas liečby nezmení = energetický odtlačok 
príslušnej bytosti.  
Nataliya Dobrova opisuje človeka ako makrokozmos v mikrokozme a ich vzájomný rytmický 
nesúlad, podľa nej, vedie časom k ochoreniu. Myšlienku ďalej rozvíja autor knihy "Liečiace 
tóny" Jonathan Goldman, ktorý nabáda k harmonizácii tela cez starostlivo zvolené a 
korigujúce vibračné nástroje, frekvencie. Liečivú silu tónov a vybraných zvukových 
frekvencií potvrdzuje i Leonard Horowitz, ktorý vibračnú nerovnováhu taktiež spája so 
vznikom rôznych telesných disfunkcií.  
 
Kritickým a podstatným zistením vibračnej a informačnej medicíny je, že toxicita alebo 
emocionálne traumy spôsobujú reálne posuny a nerovnováhu v ľudskom energetickom 
odtlačku, ktorý je bytostne prepojený k systému energetických centier tela = čakrám 
Bionergetické polia a ich riadiace čakry sú v úzkom vzťahu k našej DNA majúc tak priamy 
dopad a vplyv na našu bunečnú činnosť. Inými slovami, keby sme boli schopní "resetnúť" náš 
energetický otlačok cez harmonické vibračné vplyvy, tak sa ľahko dostaneme ku koreňom a 
riešeniu našich ochorení. Skrz kineziologické testovanie sa zistilo, že trvalé a definitívne 
riešenie akéhokoľvek ochorenia nie je možné učiniť bez adresovania energetického odtlačku 
príslušného človeka, po druhé náš nervový systém ako taký nie je štrukturálne a kapacitne 
uspôsobený k pretaveniu harmonizujúcich vibrácií do trvalej pozitívnej zmeny v narušenom 
energetickom obale!!! Tie isté obmedzenia platia pre mnohé iné modality energetickej 
medicíny ako napr. reiki, shamballa, radioestézia, akupunktúra, meditácia, prístroje, ktoré 
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vplývajú len na povrch nervovej sústavy = príjemca príslušnej harmonizácie a nemajú dosah 
na trvalú modifikáciu DNA. Ich obmedzenia totiž spočívajú v tom, že ich "svetelný = 
myšlienkový" aspekt v sebe zároveň nenosí transformujúci vplyv potrebných zvukových 
frekvencií na DNA. Ono kým svetlo predstavuje myšlienku, formu, tak zvuk je principiálne i 
metaforicky za samotnú bytosť, esenciu. Svetlo diagnostikuje, vplýva, zvuk lieči, napráva. 
Svetlo je o informácii, zvuk o transformácii a zmene. Inými slovami, správnymi zvukovými 
vibráciami sme schopní sa dostať aţ na úroveň našej DNA a zmeniť tak narušený, 
disharmonický energetický odtlačok dotknutej osoby. Revolučný postup doslova a do 
písmena! Cesta do záhad DNA: DNA sa paradoxne nazýva kyselina, popritom je to soľ 
(sodium) bytostne potrebný ľudský elektrolyt, zároveň vynikajúci vodič energie! DNA 
doslovne reguluje elektromagnetizmus nášho tela. Uţ bolo spomenuté, že nervový systém a jej 
terapeutická regulácia nie je prispôsobená kapacitne na elimináciu nerovnováh v našom 
aurickom obale. Ale správnou zvukovou aktiváciou supervodiča energie = DNA je možné 
docieliť reharmonizáciu celého nášho energetického obalu (fyzické, mentálne, emočné, 
spirituálne telo atď.). Kľúč k "resetnutiu" a k plnohodnotnému vyčisteniu nášho energetického 
obalu spočíva v spoznaní funkcie našej DNA. DNA v sebe totiž nosí náš biologický odtlačok, 
vytvára nás doslovne cez bielkovinový výrobný proces nazvaným pojmom transkripcia. Ide 
teda o kontinuálny prepis, podobné ako pri nastavovaní hudobných nástrojov počas 
kompozície. Inými slovami, našej existencii a stvoreniu predchádzala na molekulárnej úrovni 
akási kompozícia. Preto nie žiadnym prekvapením, že v dejinách opakovane nachádzame 
silné zastúpenie piesní, rozprávok, hovorených príbehov a mýtov o tvorení skrz SLOVO. 
Ktokoľvek kto si dal tú námahu štúdia relígií si všimne významnú rolu zvuku a jazyka i v 
náboženských mýtoch. Napr: Genesis 1:3 "A BOH riekol: "SVETLO" a bolo svetlo" V 
Novom zákone sa píše: "Na začiatku bolo SLOVO a slovo bolo BOH!" Alebo vo Védach: 
"Na začiatku bol BRAHMAN, ktorý riekol SLOVO."V starovekom Egypte sa písalo o tom, ţe 
Bohovia Thot a RA vytvorili ŢIVOT skrz hovorený jazyk... Alebo v májskej tradícii, keď 
Popul Vuh tvrdí, že BYTIE sa prejavilo skrz jazyk.. Boh sa ľuďom prejavil cez hovorené 
slovo (zvuk) a nie cez svetlo... uši sa teda stali primárnym kanálom tvorenia... Prepojenosť 
medzi genetikou, tvorením a našim hovoreným jazykom je teda neprehliadnuteľná. Ďalšiu 
metaforu tvorí vnímanie genetickej kompozície ako DNA abecedy, ktorá pozostáva z písmen 
= nukleotidov, ktoré sa dajú skombinovať do 64 foriem = slov = bielkoviny a neobmedzeného 
množstva viet = génov K aktivácii DNA je potrebné dodať, že je možné tak učiniť i bez 
fyzickej intervencie, bez potreby fyzického kontaktu s osobou, ktorej DNA má byť 
aktivovaná . Antropológ Jeremy Narby v knihe: "DNA a zdroj poznania." študujúc šamanov v 
Amazónii píše o tom, ţe DNA nie je len molekula, ale predstavuje i istú formu textu. Tým, že 
ide o text, musí byť možné ho čítať, dokonca v prípade potreby i náležite prepísať genetický 
kód! K tomu je možné použiť tú časť genetického materiálu, ktorú v kruhoch genetiky 
nazývajú "junk = zbytočná DNA". Príslušná časť DNA obsahuje tzv. intróny, nekódované 
genetické sekvencie, oproti tzv. exonom, ktoré majú evidentne kódovanú funkciu pri tvorbe 
potrebných bielkovín tela, čomu slúži prepisovanie cez RNA. Kým exony údajne "niečo 
robia, introny pre zmenu nerobia vraj nič.." Posledné výskumy však nasvedčujú, ţe tzv. "junk 
DNA" má paradoxne veľmi dôležitú úlohu v celom procese. Z pohľadu exonov sa totiţ ako 
ľudská bytosť sotva líšime od muchy, nehovoriac o tom, že 3% aktívnej DNA by informačne 
sotva mohla vytvoriť konštitúciu a komplexnosť nášho ľudského tela. Preto sa pohľad 
genetikov po dlhých rokoch zaslepenosti presúva na transformujúci aspekt a úlohu tzv. 
"zbytočného" 97% genetického materiálu! Ako píše genetička Barbara McClintock 
ignorovanie 97% genetického materiálu bolo najväčším omylom vedy. Úloha "Junk DNA" v 
transformácii DNA: Inými slovami tzv. Junk DNA je ener-genetickým prepojením, 
interfejsom na náš energetický obal, odtlačok. Je teda správne tvrdiť, že DNA predstavuje 
formu textu s vlastnými písmenami a lingvistickými nástrojmi, sme teda schopní naň vplývať, 
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dokonca ju zmeniť a to spôsobom, že naše introny zmeníme na exony, čo dodatočne vedie k 
novému prepisu bielkoviny a tým zákonite i k regenerácii na telesnej, orgánovej, emočne 
úrovni. Pri aktivácii DNA využívame kombináciu vybraných zvukových frekvencií, ktoré sú 
prepojené na jazykové (myšlienkovo - svetelné) kódy, ktoré sa prenášajú do potenciálneho 
DNA príjemcu, čo následne rezultuje do domino efektu v podobe prepisu a harmonizácie 
bioenergetického odtlačku príslušného človeka. Podľa novodobej fyziky myšlienka 
predstavuje svetlo a sú to z pojmového pohľadu ekvivalenty. Myslenie dokonca vytvára 
elektrické prúdenie. DNA aktivácia bezpečne a trvalo stimuluje DNA a tým prispieva k 
aktivácii latentného genetického materiálu, ktorý v nás stále bol. DNA aktivácia je 
jednorazové sedenie trvajúce cca. 30 minút, čo následne v nadchádzajúcom období spúšťa 
príslušné telesno - emočné zmeny u dotyčnej osoby. Kým u niekoho sú zmeny pociťované 
dramaticky, u iných k ním dochádza jemne vo vrstvách. Celý proces premeny trvá 42 
týždňov, čo prekvapivo koliduje s gestačným intervalom. Stáva sa z nás doslovne nové osoba! 
Vďaka aktivácii DNA sa manažovateľným spôsobom zbavíme nahromadených toxínov a 
emocionálnych tráum, (genetických narušení spôsobených očkovaním, ktoré stoja za 
mnohými autoimunitnými sebazničujúcimi procesmi), ktoré viedli k disharmóniám a zmenám 
v našom energetickom tele = odtlačku, zároveň sa dosahuje súlad so všadeprítomnou energiou 
tvorenia. V rámci aktivácie DNA postupom času prichádza k celkovému zaceľovaniu tej časti 
nášho Ja, ktoré v spirituálnych textoch nazývame emočné telo, bolestivé telo, citové telo, 
ktorej disharmónia býva najčastejším vinníkom našich ochorení, telesných dysfunkcií. Proces 
ZACELOVANIA graduje a finalizuje okolo 5 mesiaca po aktivácii DNA príslušného človeka. 
Emočné telo je v energetickom systéme prepojené na druhú čakru, ktorá kým je 
disharmonická, osoba si naťahuje do tela mnohé parazity, energetických upírov, privtelené 
bytosti závislé na vašej energii, preto sa osoba týchto vplyvov ku koncu 5 mesiaca 
plnohodnotne zbavuje, keďže nebude mať v sebe pre ne viac živnú pôdu. V spirituálnej 
literatúre, obzvlášť v kresťanstve sa vytvorenie daného tela prepája s porušením zákazu 
Adamom a Evou, keď jedli zo zakázaného stromu, čomu nasledovala pociťovaná hanba, pocit 
strachu. Hmota verzus Energia a Inteligentný zámer Uţ na úrovni vedeckého konštatovanie 
môžeme tvrdiť, že všetká matéria predstavuje energiu. Príslušná energia zas predstavuje 
vibračnú frekvenciu na takej nízkej úrovni, aby mohla byť našimi zmyslami ešte vnímaná. A 
za všadeprítomnou vibráciou sa skrýva pojem UVEDOMELOSTI. Inteligencie tvorenia. 
Zámerne nevyužívam pojmy Boha, Tvorcu, bez ohľadu na názvoslovie VŠETKO naznačuje 
existenciu inteligentného zámeru! Uvedomelosť je teda priama kvalita, vlastnosť 
všadeprítomnej hmoty! Cez zmenu uvedomelosti sme preto schopní priamo vplývať, ba čo 
viac hmotu i transformovať.  
 
Práve DNA aktivácia, ktorá v sebe snúbila princíp svetla (myšlienka) a zvukových frekvencií 
(transformujúca sila) následne ústi do liečenia a navýšenia uvedomelosti príslušného jedinca. 
Holografické univerzum bolo teda vytvorené skrz SLOVO a Jestvujúce sa principiálne skladá 
z 2 častí: z PREJAVENÉHO, ktoré vyviera z NEPREJAVENÉHO ASPEKTU. Ich spojítkom 
a spínačom vzájomnej komunikácie je naša DNA. DNA je doslova mostom medzi realitou na 
primárnej báze priestoru, ktorému vládne zvuk a skutočnosťou na princípe času, kde 
zažívame svetlo. Tieto dva svety de facto nikdy nie sú oddelené od seba, prelína sa nimi 
všadeprítomný éter. Inými slovami "resetnutím" nášho energetického odtlačku sa dané dva 
svety priblížia, splynú v záujme nášho telesného a duševného blaha. Všadeprítomná energia 
ako pojem sa vyskytuje i v slovníku mnohých skeptikov, čo uţ v podobe pránickej energie, 
chi, ki, krútivá energie, étheru, orgónu, skalárnych vĺn Nikolu Tesly. Z pohľadu filozofického 
by sme mohli tvrdiť, že primárnu tvoriacu silu tvorí vibrácia LÁSKY, ktorej prejavom je 
duševný kľud a prijatie, na sekundárnom stupni nájdeme doménu zvuku (energetický odtlačok 
hmoty), ktorý pretvára do želanej podoby manifestovanej na treťom stupni v svetelných 
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objektoch (hmota) holografickej reality. Teda ak chcem aktivovať DNA musíme vplývať na 
doménu priestoru a cezeň na čas. Kým éra 1 medicíny (genetika) vplývala len na materiálne 
telo, éra 2 uţ začala riešiť i faktory vonkajších vplyvov (pozitívne myslenie, elementy života, 
epigenetika) v 3 ére sa posúvame o ďalší krok vpred. Ide o napojenie sa na samotný zdroj = 
naše vyššie JA, ktoré nesídli v našom tele (1 éra) ani v hlave (2 éra), ale v našom srdci (éra 3)! 
Takto sa posúvame od amorfného celku k individualite a v 3 ére dokonca k traspersonalizmu, 
kde uţ nie som obeťou svojho tela (1 úroveň) ani svojej mysle (2 úroveň), môj osud a 
blahobyt riadi uvedomelosť = inteligentný zámer. Inteligentný zámer a dizajn vysvetľuje 
naviac i chýbajúce kocky mozaiky našej vlastnej evolúcie, kde postupným vývojom 
jednoducho nie je možné logicky vysvetliť objavenie sa nových druhov, kvantový skok medzi 
rôznymi úrovňami bytostí (postupná evolúcia nedáva logické vysvetlenie pre vývoj nových 
druhov života, za ním sa teda podľa všetkého skrýva inteligentný zámer a tvorba novej hmoty 
skrz navyšovanie uvedomelosti indivídua i celku). Podľa biológa Dr. Ruperta Sheldrake 
všadeprítomnú tvorivú vibraciu môžme prirovnať k oceánu, kde náš vlastný energetický 
odtlačok (je dokázaným faktom, ţe je možné detekovať energiu i vyhynutých druhov) 
predstavuje 1 vlnu. Kým zažívame CELISTVOSŤ, sme zdraví. Problém nastáva pri odpojení. 
Aktivácia DNA nás môţe navrátiť spať k ZDROJU. Prepojenosť štruktúry DNA na ľudský 
jazyk potvrdili i také stálice vedeckého neba ako: Grag Bradden, Jeffrey Delrow, ruský vedec 
Gariaev, ktorý čistými jazykovými frekvenciami vloženými do laserovej a rádiovej techniky 
bol schopný opraviť radiáciou narušené chromozómy, navodiť rast 3 zubu u dospelých, alebo 
opravu trvalo poškodených orgánov, dokonca prepísať genetický kód.  
 
Čo (ne)treba robiť pred Vašou aktiváciu DNA: 1. Nie je potrebné čistiť aurický obal 2. Nie je 
potrebné harmonizovať polarizáciu tela 3. Nepotrebujete robiť očistu, pôst, panchakarmu, 
ionizované kúpele nôh, kolonix, črevnú sprchu, iné radikálne očistné programy atď. 4. 
Nepotrebujete do detailov rozumieť súvislostiam DNA aktivácie 5. Napíšte si však svoje 
zámery a priania pred DNA aktiváciou v súvislosti s Vašim zdravotným stavom, vzťahmi, 
finančnou situáciou. 6. Jedným zo spôsobov ako navyšovať úspešnosť DNA aktivácie je 
nelipnúť na želaných cieľoch 7. Mantrami, digitálnymi nahrávkami, afirmáciami nie je možné 
nahradiť transformujúci efekt DNA aktivácie 8. Archetypálnym prepojením medzi ríšou hlasu 
a svetla je stav utíšenia mysle 
 
 
DNA aktivácia je JEDNORÁZOVÝ a veľmi účinný energetický zásah, ktorý dokáže priniesť 
pozitívne zmeny tak na úrovni fyzického, ako i mentálno-emočného tela napomáhajúc tak 
nášmu telesno - spirituálnemu blahobytu. V Česku a Slovensku je možné ju podstúpiť len v 
rámci Akadémie Integrálnej Zdravovedy, v rámci ktorého šírime relevantné, overené a 
hodnoverné informácie o integrálnej medicíne dlhé roky.  
 
Jej princípy sú detailne rozpísané na tomto webe, ako dovetok by sme doplnili, že daný akt 
predstavuje oproti iným technikám energetickej medicíny (Reiki, Shamballa, Čistenie aury, 
EFT, Meridiánová terapia iné..) oveľa silnejšiu variantu, a to s trvalým a komplexným 
efektom. Aktivácia sa vykonáva tradične na diaľku po vzájomnej dohode termínu so 
záujemcom. 45 min pred jej začiatkom je vhodné, ak si záujemca vytvorí kľudnú, nerušenú 
atmosféru, skoncentruje sa a napíše si na papier svoje inšpiratívne všeobecné ciele pre oblasť 
zdravia, financií a vzťahov. 5 min pred začiatkom DNA aktivácie je dobré sa uložiť do 
pohodlnej pozície (ľahu) a zrelaxovať sa a rozjímať na svojim záujmom kráčať za maximom 
svojho životného potenciálu. Samotná aktivácia trvá 30 minút, po jej ukončení treba nechať 
telu aspoň 30 minút na "prebudenie" a opätovné spojazdnenie"....  
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Pri aktivácii DNA sa OKREM INÉHO používajú i tzv. SOLFEGGIO FREKVENCIE.  
 
Táto hudba je zvláštna, je iná, pretože je vytvorená v "Solfeggio ladení", oproti konvenčnému 
temperovanému "koncertnému ladeniu". Tieto frekvencie obsahujú prirodzenú matematickú 
rezonanciu. Podľa vedy o vlnení nazvanej Kymatika, keď nasypete piesok na kovovú platňu a 
použijete zvuk tónu na rozkmitanie tejto platne, piesok sa začne formovať do určitého vzoru. 
Ale len pri určitých frekvenciách sa na platni vytvoria veľmi čisté a symetrické vzory. So 
súčasným postupným zvyšovaním frekvencie sa obrazce vytvorené pieskom začnú meniť a 
pri určitých špeciálnych tónoch vytvoria čisté krásne formy vzorov, potom opäť zmiznú a 
znovu sa vytvoria až vo chvíli, keď sa dosiahne ďalší špeciálny tón. Tieto "rezonančné" 
frekvencie ktoré vytvárajú odlišné, symetrické vzory, sú Solfeggio frekvencie.  
 
www.youtube.com/watch?v=GtiSCBXbHAg&feature=related 
www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8&feature=related 
www.youtube.com/watch?v=KU84ckD1AcA&feature=related  
 
V laboratórnych podmienkach boli zmrazované rôzne druhy vody, za pôsobenia Solfeggio 
frekvencií a pozornosť bola zameraná na vytvorené kryštály. Zistený výsledok bol, že voda 
má tendenciu vytvárať dobre usporiadané, šesťuholníkové kryštály, ktoré obsahujú minerálne 
látky v optimálnej rovnováhe. Prírodná voda, vychádzajúca zo zeme, má schopnosť vytvárať 
kryštalickú štruktúru, ale voda z vodovodu ošetrená umelo pridaním chemikálií, ako je chlór 
alebo inak znečistená, má túto schopnosť obmedzenú.  
 
Podobnú pôsobnosť majú Solfeggio frekvencie i na vodu obsiahnutú v tele, zlepšujú jej 
kvalitu a tým aj všetky telesné funkcie a stavy na vode závislé 
 
www.youtube.com/watch?v=cQqkEq5YYOg&feature=related  
 
www.youtube.com/watch?v=G4riQJB7Ocg  
 
Hudba a zvuk môže byť veľmi silným transformačným nástrojom pre ľudského ducha, dušu 
telo. Žiaľ, až v posledných rokoch vyšla najavo informácia, že naša novodobá hudobná 
produkcia bola okradnutá o obrovský potenciál pre liečenie a duchovnú transformáciu, o 
mocný starodávny tonálny rozsah známy ako "pôvodné Solfeggio frekvencie". Tieto 
originálne Solfeggio frekvencie, majú schopnosť intenzívne ustanovovať proces duchovnej 
transformácie. Zmienky o týchto frekvenciách siahajú do stredoveku, kedy boli súčasťou 
spevov v gregoriánskych choráloch, počas náboženských obradov v kostoloch v tej dobe. Ale 
partitúry chorálov záhadne, okolo roku 1050 zmizli. Tieto spevy sa skladajú zo zvláštnych 
tónov alebo frekvencií, ktoré keď sú spievané v harmónii, a v latinčine, majú obrovskú 
duchovnú silu pri náboženských obradoch. Kombinácie týchto tónov a latinskej intonácie, 
mala silu preniknúť hlboko do hlbín podvedomia a silno podporovať liečenie a proces 
duchovnej transformácie. Solfeggio frekvencie obsahujú šesť čistých tónov a tieto boli 
použité na vytvorenie stredovekej hudobnej stupnice.  
 
Cirkev tvrdí, že sa stratilo všetkých 152 týchto úžasných stredovekých gregoriánskych 
chorálov, ale je viac než pravdepodobné, že sú zámerne pod zámkom v útrobách vatikánskych 
archívov. A to z dôvodu masívnej postupnej kontaminácie katolíckej cirkvi negatívnym 
stavom, vid. NOVE ZJEVENI PANA JEZISE KRISTA ( na WWW.ANDELE-SVETLA.CZ ) 
Jeden z týchto spevov obsahujúci Solfeggio frekvencie, známy ako "chválospev na sv. Jána 
Krstiteľa" sa však záhadným spôsobom objavil na verejnosti a je napísaný tak, že obsahuje 
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všetkých šesť Solfeggio frekvencií. Naša moderná hudobná stupnica je mierne mimo rozsah 
synchronizácie pôvodných Solfeggio frekvencií a komorné „A" 440 Hz, bolo pôvodne, ešte 
okolo roku 1914, 417 Hz. Zmenou pôvodnej Solfeggio stupnice sa výrazne zmenili spevy, 
teda aj tie spievané v kostoloch a zmenou frekvencií boli ovplyvnené zmeny v koncepčnom 
myslení, čo malo za následok oslabenie duchovnosti v cirkvi. Opäť tu sú vidieť zásahy 
negatívnych entít v procesu kontaminácie katolíckej cirkvi zlami a nepravdami negatívneho 
stavu. Toto bolo negatívnymi entitami zámerné upravene a kontaminovane tak aby bolo 
ľudským tvorom zamedzene ustanovovať proces duchovnej transformácie, co predstavuje pre 
negatívne entity ľahšiu ovládateľnosť ľudských tvorov a v konečnom dôsledku využitie ľudí 
na ich negatívne zámery.  
 
Na zdroji informácii – WWW.ANDELE-  SVETLA.CZ alebo WWW.NEJSME OTROCI.CZ 
sa nachádzajú duchovne informácie a ideje v mohutnej a intenzívnej pravdivosti a kvality v 
rozsahu viac ako 7000 strán textov a 5000 obrázkov ktoré pojednávajú o súčasnej pozícii 
ľudstva a o ostatných životné dôležitých duchovných otázkach a informáciách. Jedna sa o 
veľmi kvalitný zdroj , vrele doporučujem. ( su tam knihy ako napríklad NOVE ZJEVENI, 
POSLOVE USVITU, ROZHOVORY , HOVORY S BOHEM, atd. ).  
 
Doporučujem taktiež podporný zdroj k tomuto webu – WWW.SVETELNA.TVV podstate 
takmer všetka hudba, ktorú počujeme dnes v médiách alebo sa predáva na hudobných 
nosičoch v obchodoch, nech už je to rock, jazz, soul alebo klasika, je atonálna a 
kontraproduktivna v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov. Jedna z 
Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa ako "528 Miracle", pretože ta má pozoruhodnú 
schopnosť liečiť a opravovať poškodenú DNA v tele a je to presne tá frekvencia, ktorá bola 
použitá genetikmi pri biochemických procesoch. www.youtube.com/watch?v=EuG2ILHKj6A 
"528 cyklov za sekundu, je doslova jadrom tvorivých frekvencií prírody. Je to láska", 
prehlasuje preslávený lekársky výskumník Dr. Leonard G. Horowitz. Tento doktor má podiel 
na tom, že k existujúcim Solfeggio frekvenciám pribudli ďalšie tri a jedná sa o 174 Hz, 285 
Hz, v spodnej časti stupnice, a 963 Hz v hornej časti stupnice a po pridaní sa zo šiestich 
pôvodných Solfeggio frekvencií, vytvorili tri ideálne trojice 3 x 3 = 9 Existuje šesť 
nasledujúcich Solfeggio frekvencií, ktoré tvoria stredovekú Solfeggio stupnicu použitú v 
Gregoriánskych choráloch a Sanskritských spevoch. Solmizačné slabiky použité na označenie 
tónov tejto stupnice sú Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La, a sú prevzaté zo stredovekej piesne Ut Queant 
Laxis, Gregoriánskeho chorálu napísaného pre sv. Jána Krstiteľa. VIDEO: 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E1AbgbtKIJg 1. UT queant laxis - 
396 Hz - oslobodeniu od viny a strachu 2. REsonare fibris - 417 Hz - anulovaniu minulých 
negativných situácií a pomoci pri vytváraní pozitívnych zmien 3. MIra gestorum - 528 Hz - 
duchovnej transformácii a oprave poškodenej DNA 4. FAmuli tuorum - 639 Hz - vytváraniu 
spojení a rozvíjaniu vzťahov 5. SOLve polluti - 741 Hz - prebúdzaniu intuície 6. LAbii 
reatum - 852 Hz - navráteniu k duchovnému poriadku Pokus o doslovný preklad: Aby otroci 
mohli hovoriť (hlásať) o zázrakoch Tvojho stvorenia s uvoľnenými (rozšírenými) hlasivkami, 
umy vinu z našich špinavých pier, sv. Ján. Pokus o rozšírený preklad: My, ako väzni, voláme 
po prepustení z hovoreného prejavu nášho obmedzeného vedomia tak, aby sme mohli 
rezonovať s Tvojimi rozšírenými tvorivými vibráciami. Rozšírený voľný preklad: Božská 
myseľ potrebuje neobmedzený a voľne sa pohybujúci vzťah s nami, aby mohla rezonovať v 
našich slovách, ako aj v každom vlákne našich bytostí, aby sme mohli vytvoriť zázrak 
komunikácie, ktorý bude riešiť, rozpúšťať a uvoľňovať obmedzenia našej reči. 
 


