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 Inštitútu Biologiky, 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 opatovné
spojazdnenie".... Nech tu stojí pár referencií o priebehu spomínanej DNA aktivácie:

"Srdečne ďakujem! Len krátky komnetár: hodil som sa do meditácie, počas prvých minút som
vnímal len bežiace písmenká, dáta, niečo ako vo filme MATRIX, keď bežali na obrazovke PC,
následne ma to komplet vyplo, resetlo a znovu som začal fungovať a vnímať po 40 minutách,
najskôr nejako spomalene, ale už to nabieha-))Ešteraz ďakujem!!"

"ďakujem veľmi pekne za aktiváciu, za starostlivosť i za komentár. Píšem až teraz, včerajšia
aktivácia bola pre mňa silným zážitkom, mala som veľkú trému pred a cítim rozochvenie aj
teraz. Deku som potrebovala, za začiatku mi bola zima, potom bolo horúco aj mne :) V
priebehu aktivácie som cítila vibrácie, jednu dobu veľmi silné, ako keby som bola napojená
na motorček. Pre aktiváciu som sa rozhodla intuitívne, Vaše stránky som "študovala" až dnes
ráno (moje včerajšie uvoľnenie bolo tak hlboké, že som sa po aktivácii rovno presunula do
ríše snov...:)) Máte veĺmi široký záber, hlboké znalosti, ale najdoležitejšie pre mňa bolo cítiť
včera Vaše nadšenie pre to, čo robíte a radosť, s akou to robíte. Klobúk dole :)"

"Milý Františku, děkuji, děkuji, děkuji a děkuji. To je zatím všechno, co můžu v této chvíli
napsat. No, pokusím se o víc: Aktivace - vím, že u mě rovněž proběhlo všechno skvěle, i když
neumím jasně nazvat svoje prožitky. Už delší dobu pravidelně medituji - transcendentální
meditace. Půl hodinu před aktivací jsem meditovala. Potom jsem věděla, že aktivace začala a
v jejím průběhu jsem znovu a samovolně přešla do meditace. Chtěla jsem víc myslet na svoje
cíle, ale myšlenky byly pryč - i díky meditativnímu stavu - a podařilo se mi pouze držet ve
vědomí záměr co nejlépe využít svůj potenciál. Teď bych mohla cílů sepsat celé stránky ( :-)
to považuju za úspěch, před pár měsíci jsem se plácala od zdi ke zdi s cílem to tady přežít :-[
).
Horečnaté stavy mám celý večer, projíždí mnou proudy, s tím mám už zkušenosti, proto
zachovávám klid a užívám si to. Trochu se obávám rekalibračního procesu, nevím, co mě
čeká. Změn v mém životě bylo spousta, teď vím, že pro mě budou dobré, přesto trochu strach
mám. Měl jsi pravdu, aktivace byla opravdu "šupa". Cítím se příjemně a jsem klidná. Něco
jako stav nula. Chybí mi správný slova. Děkuji Ti za všechno, měj se hezky, ozvu se."

"Ďakujem za zdielanie zážitku,ja som cítil už silné energie hned jak som začal 20:15,tiež ta
horúčova a sikné tlaky v oblasti srdcovej čakry,a silné elektrizujúce pocity na temene hlavy v
oblasi paj-chuei, a ako keby silne mravenčenie v oblasti tretieho oka, a ku koncu som sa
vnímal a videl ako asi ročné batola,ta radosť bude asi tým že som si na ten papier okrem
iného napísal že chcem prinášať ludom šťastie,radosť a pohodu:-)"

"Veľmi pekne aj ja ďakujem za aktiváciu. Snažila som sa byť v stave relaxácie, tak som rada,
že sa mi darilo :) Chlad som cítila, takže som bola rada, že som sa prikryla (pre istotu dvoma
dekami :)) Tiež som si v jednej chvíli uvedomila, že postupne cítim niektoré z častí tela, ktoré
som si do zdravia napísala, že ich chcem zlepšiť. Ale pamätám si len to uvedomenie a vôbec
nie tie časti tela. Ani keď sa pozriem na ten zoznam, tak neviem ktoré som cítila. Je to
zvláštne. Jediné, čo si pamätám, je, že mi slzilo pravé oko. To som mala dnes ráno trochu
zapálené a tiež bolo na zozname. Videla som farby a svetlo - to viac-menej vidím vždy, keď
pracujem s energiami. Väčšinou vidím fialovú farbu. Dnes som videla túto farbu, potom také
jemne žlté svetlo ako zo slnka a to sa na záver zmenilo na úplne biele. Také som ešte nevidela.
Možno raz, pri Ceste Brandon Bays, ale myslím, že vtedy nebolo až také žiarivé alebo čisté
ako dnes. Neviem, ako to nazvať."

"Ďakujem za aktiváciu... J Snažila som sa dať ako tak do nejakej pohody, včera na mňa
doľahla poriadna depka. Pri samotnej aktivácii som ležkala , ako ste mi poradili, tak som sa
prikryla, no po čase som si dala deku až po krk, čo sa mi nestáva, že by mi bolo ešte chladno.
A to pri mne ležali moje zlatíčka ...dvaja Pražský krysaříci, ktorí fungujú ako termofór J. Po
ukončení som to ako „na povel“ zalomila a zaspala som na pol hodinu, čo tiež u mňa nebýva
zvykom, aby som cez deň spala".
"děkuji za možnost účastnit se tohoto pozoruhodného procesu a děkuji za příjemnou
společnost a aktivaci celého procesu....... Ačkoliv - nemám problém s diagnostikou na dálku,
intuitivním léčením,čtením energie , prošla jsem procesem probuzení.........přesto .......
fyzická. První impulsy napojení jsem pociťovala cca 15 minut před 20.30 a pak už jsem se

jen poddala. Celý včerejší den jsem pociťovala žhavá místa v oblasti 2,3, (a nejintenzivněji ) 4
čakry - pro mě osobně žhoucí hrudník je poznávací znamení když se dostávám do stavu
diagnostiky,napojení na jinou osobu,intuitivní léčení a nebo je to stav,kdy převládá
jemnohmotný svět nad fyzickým.Vnímala jsem,že ego ustoupilo do pozadí a stáhlo se na
minimum,takže
jsem
se
mohla
úplně
odevzdat.
Když si dnes ránu čtu znovu popis rekalibrace tak, jak probíhá ve v následujících dnech stejné zrychlené skenování jsem zažívala na fyzickém těle.Pokud se " někde na orgánu "
objevila závada - sken se několikrát vracel sem - tam- než se poposunul do dalšího tělesného
sektoru. Bylo jasně a zřetelně cítit,jak je proces zesílený na pravé straně -první vstup v
oblasti Hypofýzy - odskok ke slezině a zase zpět k hypofýze - až jsem viděla všechny
rozplétající se řetězce DNA a zrychlený proces replikace ( v práci se zabývám molekulární
biologií , genovými manipulacemi atd ).Po tomto vjemu jsem ochotná jako fyzická osoba
odpřísáhnout že řetězců DNA je daleko více než dvě vlákna,protože ve svých neuronech jsem
opravdu viděla proces replikace u 12 řetězcové DNA ( což je z vědeckého hlediska zatím
blbost ). Další skenování byla návaznost endokrinního,imunitního systému- odskok k štítné
žláze - znovu sken celého těla a v endokrinním systému ( pokud bych jej vnímala jako
hromadu železných pilin se octl silný magnet - až teď ,když to píšu si uvědomuji,že při
rozplátání DNA působí celá řada enzymů,které mají za úkol odstranit pnutí v jednotlivých
vláknech DNA tak,aby se nepolámala a vlákno mohlo sloužit jako matrice - s tím,že každé má
pochopitelně svůj pol a náboj.U více řetězcové DNA je nutné " přepolovat matrice " jinak by
přepis nebyl možný. UAAAA....má to svou logiku a řád....( a z emocí Ambicioznost .....)
Končila jsem posledním skenem v oblasti očí - tudíž dnes po prohlédnutí tabulky je
potvrzeno,že se to shoduje. Po ukončení napojení asi kolem 21.15 jsem se cítila
klidná,plovoucí ve vakuu bez emocí - s tělem = soulad Duše - Duch - Tělo ( pro mě opětovně
signál,že
vše
proběhlo
a
vše
je
tak
jak
má
být).
Ráno
se
cítím
OK
a
s
důvěrou
se
oddávám
dalším
dnům.
Jsem opravdu za tuto zkušenost vděčná a přeji Krásné dny

"díky za aktivaci i popis k ní. Je zajímavé, že popisuješ horúčavo, já naopak dostala v druhé
třetině zimnici a po skončení jsem si musela vzít dvě! peřiny a chvilku si dřímla, ale zimu a
lehký třes cítím ještě i teď po teplém obědě. K procesu: myslela jsem, že to bude přes skype,
tak jsem před 10h.čekala u PC. Najednou se mi začala motat hlava a cítila jsem mírný tlak
nad ní. Tak jsem si udělala pohodlí a nechala proces probíhat přikrytá dekou. Viděla jsem i
tebe a spojení mezi námi jakoby tunelem, bylo to moc příjemné. Na začátku jsem cítila
přítomnost destruktivních programů a jejich čištění - lépe řečeno naprogramování na čištění
a odpojení od nich. Pak jsem cítila páteř a kosti a pak už si nepamatuji, jen vím, že to bylo ve
vrstvách a nakonec jsem měla povznášející pocit, úlevu a lehkou blaženost. Celkově mám teď
pocit, jakoby mi bylo všechno jedno, je mi fajn a spočívám v bytí. Za hodku budu muset pro
děti do školy, no moc se mi nechce, hlava pracuje a jsem lehce "sjetá". Těším se na výsledky
:-)

Aktivácia DNA spúšťa postupnú očistu a rekalibráciu tela až na úroveň DNA. Daný proces
môže byť (nemusí) logicky sprevádzaný očistnými prejavmi tak na telesnej ako i emočnej
úrovni. V nasledovnom rekalibračnom období je vhodné prijímanú stravu prispôsobiť
"chutiam tela", ktoré najlepšie prezradia, čo je pre Vás práve vhodné! V každom prípade však
nezabúdajte na nasledovné "ingrediencie":









Kvalitný zdroj vitamínu A a C (pôsobia antioxidačne)
Kvalitný zdroj minerálov, stopových prvkov a hlavne kyseliny fulvovej a huminovej
(ODPORÚČAME): BEA TERRA- U ako jediný prípravok obsahujúci len
ingrediencie z Karpatskej kotliny
Superpotravinu (bohatú na živé enzýmy a vlákninu) podľa vlastného výberu (napr.
včelý propolis, pšeničnú trávu, acai bobule)
Kvalitný zdroj Omega 3 mastných kyselín
Kvalitný zdroj Vitamínu D3, K2 a rady B-čkový vitamínov
Himalajská soľ

Náležitý telesný pohyb v kombinácii s čistou, nechlórovanou, filtrovanou vodou určite
pomôžu procesu detoxikácie. Prehnaná snaha "tlačiť na pílu" na proces formou: "ionizované
kúpele nôh, alkalická voda, kyslíková terapia" sa môže ukázať ako kontraproduktívne,
pretože prejavy detoxu sa môžu stať potom príliš nepríjemné a zbytočne silné. Takže v tomto
prípade platí: Kvalitne a málo je VIAC-))

