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Först publicerad som tråd på Sourze:

Våra sinnen går att programmera in som Jan Brunnegård konstaterade för en tid sedan
(2012-07-16 00:14 #162 på planket,
[länk] ). Och inte
bara våra sinnen, även våra DNA är programmerbara genom inte minst musik. Vacker musik
befrämjar tillväxt och utveckling, medan disharmonisk musik skapar död och ohälsa. Samma
med de näringsämnen växter, djur och människor tar in. Ryska forskare har dessutom funnit att
när vi är mycket avslappnade så kan våra DNA öppna upp magnetiserade
kommunikationslänkar genom vakuumet, s.k. maskhål, som bortom tid och rum leder till helt
andra delar av universum. Det är gruppen kring den ryske biofysikern och
molekylärbiologen
Pjotr Garjajev som har kommit till dessa och fler resultat: "
Living chromosomes function just like solitonic/holographic computers using the endogenous
DNA laser radiation.
" Det lär vara det så kallade "skräp DNA" som är ansvarigt för dessa förmågor, vilket väl inte
minst stöds av att folk brukar kalla denna typ av förmågor för "skräp-vetenskap" o.s.v..

Skämt åsido, för det sista med skräp-vetenskap var förstås en girling, men det är riktigt att det
lär vara de c:a 90% av vår DNA som vi inte förut riktigt har aktiverat som potentiellt gör oss till
galaktiska medborgare i full kontakt med kosmos. Om detta kosmos sedan är inom oss eller
utom oss är en senare fråga, för oavsett så har vi väldigt mycket att lära av att öppna upp. Det
kan för övrigt vara både inom och utom oss samtidigt, om det är i högre dimensioner, eftersom
en högre dimension när den projiceras på en lägre blir "utfläkt". Ta som enkelt exempel bara en
vanlig ingenjörsritning på ett papper som blir utfläkt på större yta än det verkliga
tredimensionella föremålet när den är i fullskala. Fick lära mig rita sådana i tekniskt gymnasium
på 70-talet.

Eftersom vi har dessa inbyggda förmågor, som vårt samhälle undertrycker - inte minst
religionen säger ju att vi bara får lov att ha dessa kontakter via kyrkans auktoriteter, så är det
förresten inte så svårt att tänka sig varifrån sädescirklar, änglar & demoner, nu ufos & aliens,
kommer. Det är förstås vi själva och vår galaktiska familj (inre eller yttre eller samma sak
kvittar!) som försöker aktivera oss, väcka oss ur vår dvala!

Vidareläsning, Googla "The human DNA is a biological Internet" [länk]
http://www.google.com/search?q=%22The+human+DNA+is+a+biological+Internet%22
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Det som fortfarande håller oss "på mattan" är alltså att disharmonisk miljö, föda, musik,
elektromagnetisk miljö (WiFi, 3G, 4G, 5G, radioaktiv strålning o.s.v, o.s.v.), disharmoniska
budskap (radio, TV, tidningar) o.s.v. kan avhålla oss från att aktivera vår inneboende förmåga.
Även manipulation via att "någon annan ska frälsa oss", om det sedan är Reinfeldt, Obama,
Kristus eller Muhammed kan kvitta. Allt detta tar ifrån oss tron att vi kan själva. Och detta är
förödande. Jag är själv fortfarande så påverkad av denna livslånga programmering att jag själv
i hela mitt vuxna liv bara upplevt ett enda kort ögonblick av verklig kosmisk kontakt. Det var
sommaren 1988. Det är en annan, 15-årig, historia.

Den holistiska detektiven,
Leif Erlingsson

-- Kommentar till "[Ingen Artikel!] Våra sinnen går att programmera in" Leif Erlingsson
2012-08-11 10:33:00 inlägg #1,
http://www.sourze.se/forum/thread/10788705/page1#post10788706

2/2

