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Învăţătorii esoterici şi spirituali au şti ut, din vremuri 
îndepărtate, că trupul nostru poate fi  programat prin 
limbaj, cuvinte şi gând. În prezent, acest lucru a fost 
demonstrat şi explicat. ADN-ul uman este un Internet 
biologic şi, în multe aspecte, superior celui 
arti fi cial. Cea mai recentă cercetare ști inţifi că din Rusia 
explică direct sau indirect fenomene precum 
clarvederea, intuiţia, actele de vindecare spontană sau 
de la distanţă, autovindecarea, tehnicile de afi rmaţie, 
lumina/aura neobișnuită din jurul oamenilor (precum 
maeștrii spirituali), infl uenţa minţii asupra ti parelor de 
vreme și multe altele.

ADN UL, DEPOZITE DE DATE ŞI 
COMUNICARE
Conform descoperirilor, ADN-ul nostru nu este 
responsabil numai cu construirea corpului nostru, ci 
servește, de asemenea, ca depozit de date și 
comunicare. Lingviști i ruși au descoperit că acest cod 
geneti c – mai ales în aparentele 90 de procente 
„nefolositoare“ – urmează aceleași reguli ca toate 
limbajele noastre umane.

Ei au comparat regulile sintaxei (felul în care sunt 
aranjate cuvintele între ele pentru a forma fraze și 
propoziţii), semanti ca (studiul semnifi caţiei în formele 
limbajului) și regulile de bază ale gramati cii. Acești a au 
descoperit că alcaloizii ADN-ului urmează o gramati că 

regulată și are reguli fi xe, exact ca și limbajele 
noastre. Prin urmare, limbajele umane nu au apărut 
accidental, ci sunt o refl ecţie a ADN-ului nostru inerent.

Biofi zicianul şi biologul molecular rus Pjotr Garjajev şi 
colegii săi au explorat, de asemenea, comportamentul 
vibraţional al ADN-ului. Pe scurt, ideea de bază a fost: 
„Cromozomii vii funcţionează exact ca un computer 
holografi c, folosind radiaţie ADN laser 
endogenă“. Aceasta înseamnă că ei au reuşit, de 
exemplu, să moduleze anumite ti pare de frecvenţă 
(sunete) pe o rază ca cea de laser, care infl uenţează 
frecvenţa ADN-ului și, astf el, informaţia geneti că 
propriu-zisă. Având în vedere că structura principală a 
perechilor de ADN alcalin și a limbajului (așa cum am 
explicat mai devreme) este asemănătoare, nu e nevoie 
de nici o decodare de ADN. Putem folosi pur și simplu 
cuvinte și propoziţii din limbajul uman!

Acest lucru a fost demonstrat prin experimente 
şti inţifi ce! Substanţa ADN vie (din ţesut viu, nu in vitro) 
va reacţiona întotdeauna la raze laser modulate prin 
limbaj și chiar și la unde radio, dacă se folosesc 
frecvenţele adecvate (sunete). Acest lucru explică 
ști inţifi c, în sfârșit, de ce afi rmaţiile, hipnoza și alte 
metode asemănătoare pot avea asemenea efecte 
puternice asupra oamenilor și a corpurilor lor. Este 
foarte fi resc și natural ca ADN-ul nostru să reacţioneze 
la limbaj. Dar, bineînţeles, frecvenţa trebuie să fi e 
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corectă. Şi acesta este moti vul pentru care nu toată 
lumea are la fel de mult succes sau poate face asta 
întotdeauna cu aceeaşi forţă. O persoană trebuie să 
lucreze la dezvoltarea proceselor interioare pentru a 
stabili o comunicare conști entă cu ADN-ul. Cercetătorii 
ruși lucrează la o metodă care să nu depindă de acești  
factori, ci care să funcţioneze ÎNTOTDEAUNA, cu 
condiţia să fi e folosită frecvenţa corectă. Însă, cu cât 
este mai evoluată conști inţa unui individ, cu atât este 
mai puţină nevoie de orice ti p de mecanism: o 
persoană poate obţine aceste rezultate de una singură. 
Ști inţa va înceta, într-un fi nal, să ignore și să combată 
aceste idei și va confi rma și explica rezultatele. Și nu se 
termină aici.

ADN UL ŞI HIPERCOMUNICAREA
Cercetătorii ruși au descoperit, de asemenea, că 
ADN-ul nostru poate cauza ti pare neregulate într-un 
vid, producând astf el găuri de vierme magneti zate. 
Găurile de vierme sunt echivalenţele microscopice ale 
așa-numitelor punţi Einstein-Rosen din apropierea 
găurilor negre (lăsate de stelele care au explodat). 
Acestea sunt legături de tunel între zone complet 
diferite din univers, prin care informaţia poate fi  
transmisă în afara ti mpului și spaţiului. ADN-ul atrage 
aceste parti cule de informaţie și le trimite mai departe 
către conști inţa noastră. Acest proces de hiper-
comunicare (telepati e, channeling) este mult mai ușor 
de folosit într-o stare de relaxare. Stresul, îngrijorarea 
sau un intelect hiperacti v împiedică hipercomunicarea, 
iar informaţia va fi  complet distorsionată sau inuti lă. În 
natură, hipercomunicarea a fost aplicată cu succes 
ti mp de milioane de ani. Fluxul de viaţă organizat al 

insectelor demonstrează, cu prisosinţă, acest lucru. 
Omul modern o cunoaște doar la un nivel mult mai 
subti l numit „intuiţie“. Însă și noi ne putem recâști ga 
uti lizarea completă a ei. Un exemplu din natură: atunci 
când o regină furnică este separată de colonia ei, 
furnicile lucrătoare care au rămas vor continua să 
construiască intens, conform planului iniţial. Dar, dacă 
regina este ucisă, toata acti vitatea din colonie se 
oprește. Nici o furnică nu va ști  ce să facă. Se pare că 
regina transmite supuşilor ei „planurile de construire“ 
chiar dacă se afl ă la mare distanţă – prin intermediul 
conști inţei de grup. Se poate afl a oricât de departe, cu 
condiţia ca ea să fi e în viaţă.

La oameni, hipercomunicarea se întâlnește, cel mai 
adesea, atunci când o persoană dobândește dintr-o 
dată accesul la informaţia care se afl ă în afara bazei de 
cunoaștere a cuiva. Acest gen de hipercomunicare este 
experimentată, apoi, ca intuiţie sau inspiraţie (de 
asemenea, în channeling sau în transă). De exemplu, 
compozitorul italian Giuseppe Tarti ni a visat într-o 
noapte că un demon stătea lângă el și cânta la vioară. A 
doua zi, Tarti ni a reușit să noteze, cu exacti tate, piesa 
din memorie. A numit-o sonata „Trilul diavolului“.

Timp de mulţi ani, un asistent medical, în vârstă de 42 
de ani, a visat o situaţie în care era conectat la un fel 
de CD de cunoaștere din care i se transmitea 
informaţie verifi cabilă, din toate domeniile imaginabile, 
pe care și-o putea aminti  dimineaţa. Era o asemenea 
avalanșă de informaţii, încât parcă descărca în fiecare 
noapte o întreagă enciclopedie. Majoritatea 
informaţiilor se afl a în afara cunoașterii sale şi ati ngea 
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detalii tehnice despre care nu ști a absolut nimic. Atunci 
când hipercomunicarea se produce, se pot observa în 
ADN, ca și în oameni, fenomene supranaturale.

Multe experimente controlate au arătat că ti parul 
conti nuă să vină de la mostra înlăturată, al cărei câmp 
de energie a rămas în aceeaşi poziţie. Acest efect este 
numit acum efectul de ADN fantomă. Teoria spune că 
energia din afara spaţiului și ti mpului curge în 
conti nuare prin găurile de vierme acti vate după ce 
ADN-ul a fost înlăturat. Efectele secundare întâlnite cel 
mai adesea în hipercomunicarea oamenilor sunt 
câmpurile electromagneti ce inexplicabile din 
apropierea persoanei în cauză. Mecanismele 
electronice precum CD-playerele pot fi  perturbate și 
pot înceta să funcţioneze ore întregi. Atunci când 
câmpul electromagneti c se disipează încet, 
mecanismul funcţionează normal din nou. Mulţi 
vindecători și oameni cu capacităţi extrasenzoriale 
cunosc acest efect din experienţa muncii lor: cu cât 
atmosfera și energia sunt mai bune, cu atât este mai 
„obositor“ pentru mecanismele de înregistrare, 
deoarece ele încetează să funcţioneze în acele 
momente. Adeseori, până a doua zi, totul revine la 
normal. 

În lucrarea Vernetzte Intelligenz, autorii Grazyna Gosa 
și Franz Bludorf explică aceste legături cu precizie și 
claritate. Autorii citează, de asemenea, surse ce 
presupun că în vremurile ti mpurii umanitatea semăna 
perfect cu animalele: era conectată foarte puternic la 
conști inţa de grup și, prin urmare, se comporta ca un 
grup. Pentru a dezvolta și experimenta individualitatea 
însă, oamenii au trebuit să uite aproape complet 
hipercomunicarea. În prezent, când suntem relati v 
stabili în conști inţa noastră individuală, putem crea o 
nouă formă de conști inţă de grup – și anume una în 
care să dobândim accesul la toată informaţia, prin 
intermediul ADN-ului nostru, fără a fi  forţaţi sau 
controlaţi de la distanţă în legătură cu ce să facem cu 
acea informaţie. Noi ştim acum că, exact aşa cum 
folosim Internet-ul, ADN-ul nostru poate distribui 
informaţie adecvată în reţea, o poate prelua din reţea 
și poate stabili contacte cu alţi parti cipanţi la reţea. 
Vindecarea la distanţă, telepati a sau „simţirea la 
distanţă“, în legătură cu starea altuia, pot fi  astf el 
explicate.

Unele animale ști u foarte bine atunci când stăpânii lor 
se întorc acasă. Mai nou, acest lucru poate fi  

interpretat și explicat prin conceptele ştiinţei de grup și 
hipercomunicării.

Mulţi învăţători spirituali produc asemenea sfere sau 
coloane de lumină vizibile atunci când se afl ă în 
meditaţie profundă sau în ti mpul lucrului cu energie, 
ceea ce declanșează senzaţii plăcute care nu dăunează 
cu nimic. Se pare că acest lucru depinde, de asemenea, 
de o anumită ordine, calitate și origine interioară a 
câmpului de vid. Există unii învăţători spirituali precum 
tânărul englez Ananda, căruia dacă i se face o 
fotografi e în ti mp ce vorbește sau meditează în 
hipercomunicare, apare o fotografi e a unui nor alb. În 
anumite proiecte de vindecare a Pământului apar, de 
asemenea,  în fotografi i, astf el de efecte de lumină. Pe 
scurt, acest fenomen are de-a face cu forţele de 
gravitaţie și anti gravitaţie care sunt forme stabile de 
găuri de vierme și afi șări ale hipercomunicării cu 
energii din afara structurii noastre de ti mp și spaţiu. 
Generaţiile ti mpurii, care au experimentat această 
hipercomunicare și câmpurile de vid vizibile, erau 
convinse că le-a apărut un înger: și noi nu putem fi  
prea siguri la ce forme de conști inţă putem obţine 
acces atunci când folosim hipercomunicarea.


