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 viacvrstevný 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 opať 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 tentokrát 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 úrovnich = 9 - 2 ) završuje detox, začína na opatovný 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 dodať, že cca. v 5 mesiaci od od dátumu Aktivácie DNA sa zaceluje
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.
Tu si môžete stiahnuť príslušný plán pre harmongram DNA aktivácie pre všetky 3 energenetické typy ľudí:

