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  DNA   – בעז  הפעלת של ה-   6  הרצאה מס 

ברוס לימפטון - הביולוגיה של האמונה:
הפרוטאין – הוא שרוול סביב הגן•
תארו לעצמכם שהיד שלכם היא גן של עיניים כחולות.•
עכשיו כסו אותו בשרוול החולצה. זהו הפרוטאין•
האם אפשר לקרוא כך את הגן? - לא!•

אם רוצים לקרוא את הגן צריך להפשיל את השרוול של הפרוטאין.
לשרוול יש בכמה מקומות מעין חורי מפתחות כימיים.•
 הם משמשים כמו מפתח המתאים לחורסיגנל מהסביבהכשיש •

המנעול הזה. 
כשהמפתח נכנס הוא משנה את צורת השרוול והשרוול מופשל•
RNAאז אפשר לראות את הגן, ולשכפלו עם מולקולת •

כעת יש לנו עותק של הגן היכול ליצור פרוטאין חדש.
אנו מתאימים את הגנים שלנו כדי לתפקד בסביבה משתנה.•
אנו, בני האדם מתאימים אותם גם על פי מה שאנו מאמינים•

על הסביבה.
התפיסה שלנו משפיעה על הדרך שבה אנו מפרשים לדוגמא,•

סביבה לחוצה ומכתיבה את ה"קוקטייל הביוכימי" הזורם
בדם.

קוקטייל זה הוא ה"סיגנל מהסביבה".
לפיכך אפשר לומר שהתפיסות והאמונות שלנו על המציאות•

משנות את הגנים שלנו.



  ?  DNA  מאיפה הגיע הרעיון של הפעלת ה 
1986 היה מדע בדיוני בשנת DNAכל הקשר הזה בין אמונות ל

כשקבוצה של מורים החלו להעביר חומר דרך ברברה מרסיניאק
ואנשים אחרים.

היו כמה נקודות ברורות שחזרו על עצמן:
המחשבה שלנו יוצרת מציאות.1
הוויות לטאיות כלהן, ששיחקו פעם את תפקיד האלים שלנו.2

מתערבות עד היום במציאות שלנו.
 שנה על450,000 האנושי עבר מניפולציה גנטית לפני DNAה .3

ידי הווית אלה.
 היא לשחרר את החסמיםDNAמטרת ההפעלה של ה .4

.DNAשהוכנסו ב 

   שלנו קולט, תומכים  DNA      כשאנו יוצאים לטבע, התדרים שה
הבראה ותיקון שלו. 

החרקים העצים העלים, בהכל מוצפן מידע גנטי שפועם אלינו•
כביו-פוטונים.

Dr. Fritz-Albert Popp .בנה מכשיר הקורא ביו פוטונים  - 
 תגובות כימיות בשנייה. איך הן100,000בכל תא יש כ •

מתבצעות בסדר הנכון? הביופוטונים אחראים על סדר
הפעולות האדיר הזה.

מכך אפשר להבין את ההשפעה האדירה שיש לישיבה במדיטציה
ועבודה עם שדה האור

השדה הזה, המצוי בתחום השליטה של מכניקת הקוונטים.

כפי שידוע לנו אמונתו של החוקר בקשר לתוצאה תשפיע על•
ניסוי במכניקה קוונטית!

לכן התודעה שלנו משחקת בדיוק במגרש הביתי שלה כשאנו•
במדיטציה טוענים את שדה האנרגיה שלנו באור ומורים לגנים

שלנו לזרוח!



עוד דוגמא: כשאוכלים אוכל מבושל יש בו פחות ביו פוטונים.
 ביופוטונים לשניה לסמ"ר. מבוגר לעומת זאת200תינוק פולט •

!120פולט רק 
 עד60-50-40-30-20אצל מבוגרים רואים ירידה בביו פוטונים •

שהואר כבה במוות. כיוון שאין יותר ביו פוטונים לייצר חיים.

המסקנה היא שכשאוכלים אוכל המכיל יותר ביופוטונים מאפשרים
לגוף להתחדש יותר בקלות.

מכאן גם הופך הגיוני לברך את האוכל לפני האכילה.•
מים פולטים ביו פוטונים והנם בעלי זכרון. הם ידעים שהם•

 דקות לאחר הניעור. גם ברכה של המים הגיונית פה.10נוערו 

נחזור לסיפור על האלים:
האלים פחדו שהאנשות תתעלה מעליהם פיסה היסטורית זאת

מופיעה במסורות ממקומות שונים בעולם כ"מגדל בבל"

מאז החלו במדיניות ה"הפרד ומשול"

5% מהמוח. כך אנ משתמשים ב 5%ידוע כי אנו משתמשים בכ-
. השאר נשאר מכוסה, בלתי מופעל על ידי שרוולDNAבלבד מה 

הפרוטאין.

הבנה של הסיפור הגדול יותר הוא המפתח!
. ללא הרחבתDNA"הסיגנל מהסביבה" הנחוץ כדי לפתוח את ה- 

התפיסה שלנו קשה לקבל מידע או גירוי מתאים.

הבעיה היא שאצל רובנו מתעורר פחד כשהגבולות שלנו נדחקים
(חשבו על המעבר מיסודי לתיכון או לצבא כשהגבולות הבטוחים

נמתחו)



הפתרון להמשיך בהתקדמות היא תמיד לזכור לצחוק, לשחק,
להיות כאן ועכשיו לזכור שבאנו להתקדם תוך הנאה, ולהתכוון

להישאר שלווים ומקורקעים.

 הכתבים השומריים
שמהם אנו מכירים גרסה זו של ההיסטוריה, מספרים על אלי שומר

כהוויות שהגיעו מכוכב לכת במערכת השמש שאורך ההקפה שלו
 שנה או הקפות שלנו.3600הנו 

לצורך ההמחשה,
 של שנה1/3600ה שאנו חווים כשנה אחת, חווים יצורים אלה כ מ

שלהם, אם נתרגם זאת למושגינו שנה שלנו נחווית על ידם כשעתיים
ועשרים.

ניתן להבין כי זה מקל עליהם לעשות מניפולציות על המין האנושי
 שנה שזה100האלים האלה אינם בני אלמוות. הם חיים כמנו בערך 

 שנה שלנו. 360,000

. הסיפור השומרי מספר כי האלים באו לכאן לחצוב זהב
לאחר מרד של פועלי הכרייה הוחלט לייצר גזע של פועלים כדי

שייעשה את העבודה

הפועל נוצר בהנדסה גנטית ונקרא "לולו".

ה"לולו" שירת את האלים במסירות, אך התרבה מאד ועצבן את
מנהיג האלים שמכתחילה התנגד לניסוי הגנטי, אך נאלץ לקבלו

בגלל לחץ פוליטי. במיוחד צרבה העובדה שאחיו אנקי היה המפתח
הראשי של הדגם הזה.

 שנה ארצית לפני שקרה300כשהגיע המבול ידעו האלים על הגעתו כ 
בפועל. האל הנ"ל שמו אנליל החליט שלא ליידע אתצ בני האדם

ובעצם לחרוץ את גורלם ולסיים בכך את הניסוי, של אחיו.



כל האלים נשבו שלא להודיע לבני האדם שעדבו אותם במסירות.
רק אנקי המרה את פי המועצה וסיפר על כך לזיו-סדה בנו הלא

חוקי.

הוא הורה לו לבנות תיבה שתצוף ותהיה אטומה גם מלמעלה. 
השטפון הגיע מהקוטב הדרומי כגל גאות בגובה כמה קילומטרים.

הגל השמיד את רוב האנושות שמנתה מעל למיליארד איש.

זיוסדה ניצל בצוללת העץ שלו ביחד עם אשתו, בניו ונשותיהם.
הוצלו גם "תמציות החיים" של מינים רבים מאד של בעלי חיים.

לאחר המבול כשהתברר שהנושות שרדה, שיכנעו האלים את אנליל
לאפשר לה לשגשג. הם האמינוןכי היה זה סימן עליון כי התערבותם

הגנטית אושרה על ידי הכוח הבורא שבוא האמינו.

מאז הם פיתחו את תרבות שומר. נתנו לה מתמטיקה, אסטרונומיה,
אסטרולוגיה, חישובי מס, ציירים פסלים נגנים  ובעצם כל מה שיש

בתרבות שלנו למעט האלקטרוניקה.

כיצד אמונה שהיא דבר מנטלי מוחזקת בגוף הפיזי?

. מארג רעיונות קבוע יוצר רגש מסויים

בכל פעם שה"תכנות" הזה עולה לתודעה.•

אנחנו מוצפים באותו רגש•

הרגש הזה יוצר קוקטייל של מסרים ביוכימיים המגיעים לתאי•
הגוף 

מסרים אלה יצרים שינויים אפוגנטיים•
שינויים אלה, תואמים לרמת הרגש הנחווה או למס החזרות.•

לאחר שתוכנה זו רצה כמה פעמים
הגוף בונה חומרה שתריץ את המסרים הביוכימיים בצורה•

יותר יעילה



חומרה זו בנויה מקשרים נוירוניים חדשים, וכן משינויים•
DNAאפוגנטיים ב-

כשהשינוי נהייה קבוע, כלומר מפסקים מסויימים שהיו כבויים•
עברו למצב פעיל חלקית או לביטוי מלא 

   מתחיל לייצר חלבונים חדשים   DNA  ה-
ובעצם לבנות את הגוף עם אבני בניין שונות.•
חלבונים אלה יכולים להיות כל סוג של חומר ביולוגי וגם•

רעלים…
, להישאר כך לכלכך יכול להתקבע מצב ביוכימי חריג בגוף•

החיים ואף לעבור לצאצאים!

כדי לשנות את החומרה
נצטרך להעביר מסר רגשי שיהיה גדול יותר מעצמת המסר•

שייצר את השינויים. 

DNA  .הוא בעצם מפעל שמייצר חומר, או אור -    
 שלנו מייצר ביו-פוטונים. תפקידם אינו ברורDNAאור – ה-•

עד סופו אך בין הדברים הידועים הם תקשורת בין תאים
ובתוך התא בין מולקולות שונות.

חומר – חלבונים.•

מכאן הגוף יוצר תדר חדש ושונה 
 הוא מץחיל לפלוט ביו-פוטוניםDNAכאשר שינינו את ה-•

באורכי גל חדשים שלא היו שם קודם.
אפשר לומר שתדר הרטט הכללי של הגוף נשתנה!•
•

 הסוד שעוזר לנו לשנות את התכנות שייצרנו למשהו חדש
הוא לאפשר לחוויה הפנימית הנחווית במדיטציה עמוקה•

.בהרגשתנו ליותר אמתית מ"המציאות החיצונית”להפוך 

 אנחנו לצריכים להרגיש שהמציאות שהחדשה שאנו יוצרים



נמצאת כאן כבר ועכשיו!•
אנחנו מרגישים מתנהגים ומגיבים בהתאם למציאות החדשה.•

 כשחוזרים על המדיטציה הזו מספיק פעמים
התכנות החדש הופך לחומרה חדשה שמחליפה את החומרה•

 DNAהקודמת, כלומר את הביטוי של האפוגנטי של ה-
אז הגוף שלנו מתחיל לשדר תדר חדש, מידע חדש לגמרי.•

 המציאות בתורה תשקף מכם את  התדר החדש
אתם תראו ותרגישו כאדם חדש •
והמציאות ונסיבות החיים שלכם ישתנו.•

   הוא הסיפור של האלים:  DNA  הסיפור של ה 
האלים ללקחו זן מקומי מפותח למדיי וערכו אותו מבחינה גנטית

כדי שיתאים לשמש כפועל מכרות.

 נערך או פוזר כדי לסגור יכולות גבוהות של התודעה כמוDNAה 
טלפטיה, וכן שימוש מלא במוח.

בלי להבין את המאבקים בין האלים קשה להבין מה קורה היום
בכדור הארץ: מאבק על השליטה!

למה פתאום מלחמות דת?•
מה עושה ארגון טרור עם שם כמו אישתר.•
איזה אג’נדה מובילים הגלובליסטים ועבור מי?•

 תלויה ב:DNAהפתיחה של ה
היכולת שלנו להרחיב את האמונות שלנו.1
להשאר מקורקעים למרות המידע שלעתים עלול להיות מטריד..2
לא לסגור את העיניים לשחור שמצריך ריפוי קולקטיבי..3

דוגמא:, הבודהה לפני הארה חווה וניצח את כוחות האפל.



מדיטציה להחלפת אמונות
כניסה למדיטציה עמוקה•
מודעות לשדה התודעה האינסופי, המכיל את כל•

הההסתברויות
בחינת האמונה שרצינו לשנות וקבלת החלטה שהיא אינה•

משרתת אותנו יותר
שחרור האמונה הישנה לשדה •
התרכזות באמונה החדשה•
טעינת רגש ליצירת השינויים•
דמיון ההרגשה שלנו במצב החדש•
דמיון מצבים רגשות התנהגות ורגשות שלנו במציאות החדשה•

עכשיו!

  DNA  מדיטציה ל 
לשבת ולדמיין תא אחד עם הסליל הגנטי.•
לראות את הביופוטונים הנפלטים ממנו.•
להגביר את האור עד שאי אפשר לראות את התא רואים רק•

זוהר. עכשיו לראות שני תאים ביחד, שלושה עשרה,
לראות את כל הגוף זרח כמו שמש חדשה!•

מדיטצי נוספת :
DNAשאיפת אור לתוך הגוף וה- 

מדיטצייה עם עצים:
יושבים ליד עץ עלה או פרח

מתחילים להחליף עמם ביו-פוטונים.
מבקשים רשות ואז מדמים שהאנרגיה שלנו מתאחדת עם זו של

הצמח.
DNAמבקשים ריפוי ל 

מודים!

בהצלחה!!




