
Celično zdravljenje, DNK iniciacija, popravek genetske kode, ipd. 

Bom malo spregovoril o celičnemu zdravljenju, DNK iniciaciji, popravku genetske kode, ipd. 
Obstajajo duhovne delavnice, tečaji na katerih se govori in propagira marsikaj. Velikokrat se 
kasneje izkaže, da vse le ni tako kot se govori. Par stvari o katerih se v javnosti ne govori. Zakaj 
ne, za to lahko obstaja veliko razlogov... 
 
Energijsko se seveda da posegati tudi v DNK strukturo...v biorgonomiji recimo poznajo kar dosti 
procesov, tudi theta healing pozna neke DNK iniciacije, tudi druge energijske metode poznajo 
podobne stvari...Seveda pa ni vse tako simpl kot govorijo...Aktivacija neke celice ali gena se pač 
ne more glih primerjati z iniciacijo na izvorno kodo ali kaj podobnega...Gre se samo za globino 
posega, to je pač odvisno od človeka do človeka...aktivacija namreč pomeni tudi, da slej ko prej 
pridejo na površje marsikateri potlačeni destruktivni vzorci, zlasti kakšni strahovi, agresija in ne 
vem kaj še vse...Nekateri se lahko soočijo z več nekateri z manj... 

Recimo ljudje, ki so bili v prejšnjih inkarnacijah na duhovno bolj razvitih planetih, ki niso glih iz 

zemeljske evolucije, lahko v pol ure sprocesirajo toliko podzavestnih destruktivnih vzorcev kot 

en običajni zemljan v par mesecih, letih ali šele v pol življenja...Seveda lahko tudi malo bolj 

napredni zemljani "šopajo" podoben tempo in ujamejo E.T.-je, če se ti malo preveč odmarajo, 

kofetkajo in zabušavajo... 

 

Na kratko povedano aktivacija, iniciacija ali karkoli drugega je samo pospešitev tempa...seveda s 

tem lahko pride do regeneracije na vseh nivojih tudi fizični ravni+ vse ostalo kar gre ponavadi 

skupaj...glavno vlogo pri vsemu temu pa igra "ozaveščanje", od tega je namreč odvisno tudi vse 

ostalo... 

 

V biorgonomiji so se v preteklosti igrali s procesi kot so: 

-EHEYE AŠER EHEYE (sem, ki sem) 

-ILAT HAILOT 

-NOAM ADONAI 

-KETER iniciacija 

-nazadnje kar sem slišal je bilo pa samo še JEHOVAH ADONAI, ki že vključuje tudi vse ostale 

 

S temi procesi naj bi se kao lahko popravilo GEN kodo za 

-oboleli organ 

-transformacijo različnih vzrokov (recimo strahovi) 

-izboljšanje medsebojne komunikacije 

-in še marsikaj drugega 

 



Pri teh stvareh je treba biti zelo previden...z umom se lahko izda marsikateri ukaz, igra pa 

bistveno vlogo pri temu preko koga oz. s kakšno silo se tukaj igra...Tukaj so v igri pasti na katere 

pade čisto vsak, ki se igra z energijami in pri katerih večina bioterapevtov tudi dela napake. 

Včasih plačajo tudi s svojim življenjem ali pa zbolijo njihovi bližnji... 

 

Če vzamem primer multipla skleroza...če se ureja samo fizično zdravje, da človek ne izgublja 

spomina je to še zmeraj simptomatsko zdravljenje čeprav na energijski ravni. Če pa se ugotovi 

tudi vzrok, je to drugače. V prvem primeru lahko zdravilec poseže v nekatere stvari, ki niso glih 

skladne s "planom" tiste duše, lahko od osebe kaj skasira ali pa pusti kakšen destruktivni vzorec 

v njej...to so pač klasične napake bioterapevtov. Če pa ozavesti vzrok, vidi plan duše ali se 

pogovori z njo kaj in kako je pa drugače in se temu lahko izogne. Včasih si nekdo zaradi različnih 

vzrokov tudi želi umreti...V primeru skleroze je ponavadi v igri podzavestna agresija do nekoga, 

lahko je tudi cela skupnost ali rasa. 

Potem je pa še fora ali to "zdravilec" izvajana lastno roko ali  izzda ukaz preko angelčkov, Višje 

sile, Kreatorja... 

   

Fora je v tem, da se lahko sproži določene procese...ljudje, ki so se s tem igrali, so mislili, da 

zmorejo marsikaj, ampak na koncu se je izkazalo, da so se zelo motili...Če so celice recimo 

poškodovane zaradi strupov iz okolja, hitre prehrane, ipd., se lahko regenerirajo. Če pa so 

poškodovane zaradi destruktivnih podzavestnih vzorcev, je pa pesem drugačna. Procesi lahko 

stečejo, ampak če človek tudi ne začne ozaveščati destruktivnih podzavestnih vzorcev, potem se 

procesi ustavijo...Zato iniciacija DNK pri večini ljudi "ne pali" in je bolj lari fari, ker je povezano z 

razvijanjem zavesti...Povedano drugače, celice oz. DNK se lahko regenerira v tolikšni meri 

kolikor so ozaveščeni destruktivni vzorci vpodzavesti, če pa se gre za fizične poškodbe brez teh 

vzorcev, se pa lahko regenerira v celoti. Ali pa človek postane bolj odporen na strupe. Podobno 

kot živi organizem, ki živi v okolju kjer je veliko pesticidov, težkih kovin, ipd., sčasoma razvije 

odpornost in mu ne škoduje več... 

 

Pri takem igračkanju obstaja veliko pasti, ampak tisti, ki se jim zna izogniti in dela kao v skladu z 

"etiko" in "višjim planom", tak lahko dela čuda...ponavadi se je treba prvo malo opeči, da se 

vidi, da stvari niso tako simpl...Tehnično gledano, tukaj se posega v informacijske strukture 

(plasti aure), ki ne zadevajo samo posameznikov, ampak marsikaj več. In človek, ki vstopa v te 

plasti s podzavestno agresijo ali kakšnim drugim destruktivnim vzorcem povzroča tudi škodo. Te 

plasti so kot v stilu stopnic al pa tonske lestvice. Višje oz. globje (plasti aure, ki zadevajo tudi 

prejšnje inkarnacije), ko se posega več škode ali koristi se lahko povzroči. In seveda sledi 



povratni val- dober ali slab- dobra ali slaba karma...Vse je odvisno od tega koliko ima tisti, ki 

izvaja čira čara sam "počiščeno" v podzavesti in na kakšni duhovni stopnji se nahaja... 

 

Pravi guruji, razsvetljeni ljudje, mojstri in Avatarji ne spadajo v to kategorijo. Oni so razred zase. 

 

 

 


