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 Komplexní výkladová holistická studie  
k aktuálnímu celoplanetárnímu fenoménu nového typu Korona 

virového onemocnění SARS-CoV-2 a šířící se virové epidemii Covid –19 © 

 

1. Úvodní slovo 

Tato moje komplexní holistická případová studie slouží záměru přispět svým dílem ke 
konstruktivnímu zvládání současného celosvětového dění kolem šíření virové epidemie Covid-
19, kdy je vlivem aktuálního vnějšímu dění a restriktivních opatření kolektivně lidmi zažíván 
strach z této virové nákazy a z projevů onemocnění, které tento vir údajně v lidském systému 
způsobuje. 

Komplexní studie obsahuje a shrnuje kompletní informace, doporučení a důležitý závěr včetně 
objasnění Vyššího Záměru tohoto současného dění okolo Korona viru na planetě Zemi 
(označované také jako Gaia).  

Tato moje kompletní výkladová případová studie komplexního holistického řešení Covid -19 
zahrnuje tyto dílčí části:  

1. Úvodní slovo 
2. Holistický vhled  
3. Holistická diagnostika dis harmonie v Systému Vědomí Celku 
4. Objasnění podstaty hmotného projevu virové nákazy 
5. Holistické doporučení pro harmonizaci  
6. Shrnutí a závěr 
7. Dovětek ke studii 
8. Dovětek o Etikoterapii 

Ve svém úvodním slově stručně shrnuji, na co se jednotlivé části mojí kompletní holistické 
studie zaměřují. 

Ve svém holistickém vhledu poukazuji na skutečný původ a transformační charakter projevu 
virové nákazy Covid -19, které spustil nikoliv projev a šíření nového Korona viru, ani lidmi 
prožívaný strach či obava z virové nákazy, ale Vyšší princip Jednoty stvoření a Rovnováhy. 

V rámci holistické diagnostiky zkoumající projev dis harmonie Systému Vědomí jako 
Celku rozkrývám z pohledu „trojdimenzionality“ systému vědomí (který je stejný pro všechna 
stvoření) zejména jiné přirozené nastavení systému v případě viru a v případě člověka, ze 
kterého pak dovozuji závěr k jaké konkrétní harmonizační změně a posunu v našem 
individuálním i kolektivním vědomí lidstva Vědomí Celku skrze tento aktuální rozšiřující se 
hmotný projev důrazně směřuje a vede a naznačuji konkrétní řešení, jak můžeme či 
potřebujeme každý sám za sebe (a tím lidstvo jako celek) narovnat svůj vztah k Životu a 
veškerému stvoření jako Celku tak, aby se současné masivní šíření této virové nákazy přirozeně 
zatavilo a jeho dopady ve formě onemocnění se zmírnily nebo úplně vymizely přirozeně, jak se 
tento fenomén objevil.  
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V rámci holistického objasnění podstaty hmotného projevu virové nákazy se věnuji objasnění 
Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy a Vědomí Stvořitele (celku) a jeho 
působení ve Hmotě a stručnému objasnění, jak vibrace vědomí člověka ovlivňuje zpětné působení viru 
na člověka.  
 
V rámci holistického doporučení předávám řadu konkrétních doporučení, jak úspěšně zvládnout a ve 
svůj prospěch maximálně využít aktuální dění. Vychází z mého vedení, jak této situaci zdravě čelit a jak 
ji vnitřně svými vlastními silami a působením ducha zvládnout. Staví na konstruktivním vnímání působení 
šířícího se viru jako projevu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy ve hmotě, které probíhá v 
kontextu s akutní potřebou začít aktivně narovnávat (harmonizovat) svůj vztah k Životu jako Celku, který 
je projevem Vědomí našeho Stvořitele, a to již nikoliv individuálně (tj. každý sám za sebe), ale i 
kolektivně (tj. jako společenství - lidstvo, které sdílí stejný Systém Vědomí).  
 
Mým přáním je, aby tyto mnou zprostředkovávané informace, které uveřejňuji v rámci této studie, 
působily na vědomí minimálně jako uklidňující a hojivý prostředek, který k nám přichází, pochází a 
pramení z vyšší vibrační roviny Vědomí Celku, než je ta hmotná, na které se virové onemocnění projevuje 
a působí na nás nyní jako nebezpečí, před kterým se potřebujeme chránit nebo proti němu bojovat.  
 
Informace, které s vámi sdílím v této studii, nám mají všem napomoci probudit naplno sílu Ducha v 
našem vědomí (který je principem naší přirozené zdravě fungující imunity), rozšířit naše vědomí o 
uvědomění si širšího kontextu a propojit se v našem nitru se silou Ducha a lásky a vlivem jeho působení: 
 
a) vědomě začít ovládat svoje vnitřní naladění vědomí a nastavení svého systému (aby mohlo dojít k 
přepojení systému vědomí v nás i na úrovni celého celku na nový harmonizující energetický vzorec 
vztahu se Životem). 
 
b) účinně odolávat a chránit se před zpětnou či ještě hlubší dis harmonizací svého systému vědomí, a 
tím i Systému Vědomí jako Celku (ke kterému může docházet pod vlivem jeho intenzivního prožívání 
nízké vibrace lásky = strachu a nepochopení toho, o čem nás tento strach skrze emoční prožívání, 
informuje). 
 

2. Holistický vhled  

a) Holistický pohled na jakékoliv dění probíhající v hmotné úrovni a jeho transformační 
charakter 
 
Pokud chceme jakékoliv aktuálně probíhající dění (tedy projev Ducha ve Hmotě skrze Duši) 
skutečně pochopit a uchopit za správný konec (tj. nasměřovat a využívat naše síly 
konstruktivně), potřebujeme se na dané aktuální dění podívat z holistického (komplexního) 
pohledu, tzn. v kontextu života a systému vědomí jako trojjediného celku. Jinými slovy 
potřebujeme začít dění vnímat, chápat a interpretovat nikoliv pouze z pohledu hmotné roviny 
vědomí (v daném případě, jak se virová nákaza, resp. onemocnění projevuje = je ztělesněno, 
jak ho v těle léčit a jak jeho dalšímu šíření v této rovině co nejúčinněji zamezit), ale také 
z pohledu hlubších jemno-hmotných rovin existence života. Pokud začleníme do našeho 
vnímání a porozumění virového onemocnění další dvě roviny života z celku (tj. duševní rovinu, 
na které je dění lidmi prožíváno a duchovní rovinu, ze které toto projevené dění pramení a je 
stvořeno) a propojíme-li tyto tři vibračně oddělené roviny života se skrytým působením vyššího 
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energetického principu Jednoty a Rovnováhy, získáme tak nejen potřebný nadhled, ale i 
komplexní obraz a vhled do daného dění. 
 
Níže shrnuji hlavní faktory, které z mého pohledu indikují jasný transformační charakter 
současné virové epidemie, jenž od nás – lidí - vyžaduje změnu pohledu včetně přístupu a 
našeho vztahu k jakýmkoliv projevům veškerého Stvoření ve Hmotě (tedy i k aktuálnímu dění, 
které probíhá na hmotné rovině života). 
 
Prvním důležitým a pozitivním faktorem, který na současném dění ohledně virového 
onemocnění můžeme vnímat, že globální projev šíření nákazy virovým onemocněním nás 
informuje o tom, že jsme se právě ocitli v časoprostoru, ve kterém máme či potřebujeme cosi 
hluboce nezdravého a nepřirozeného v našem systému vědomí, co již neladí s vyšším principem 
rovnováhy = harmonie = lásky, komplexně na všech třech rovinách existence života rozkrýt, 
ukončit a s konečnou platností opustit (dematerializovat), aby to mohlo být nahrazeno něčím 
jiným, harmoničtějším (materializováno). Jakýkoliv děj, který se již fyzicky projevuje = 
materializuje na hmotné rovině života, nám přináší oznámení = informaci, že daný děj byl již 
aktivován a spuštěn na duchovní rovině působením Vyššího energetického zákona rovnováhy 
(tj. vyvěrá ze samotné bytostné podstaty Života (Tao, Bůh, Stvořitel), přičemž duševní prožití a 
pro někoho také fyzické zakušení tohoto děje je nutné či nevyhnutelné pro duchovní posun 
jednotlivců (a tím pádem i pro celkový růst, rozšíření či rozkvět Vědomí jako celku). 
 
Druhým důležitým faktorem tohoto děje je, že se šíření virové nákazy týká samotného života, 
dotýká se přímo naší bytostné existence a zdraví, tj. přirozeně nás směřuje ke skutečné 
hodnotě, tj. k životu a jeho ochraně, k zachování či obnovení zdraví a dále k našemu vědomí a 
jeho moci toto dění úspěšně a v jednotě s případným podpůrným využitím prostředků úspěšně 
zvládnout a překonat. Celosvětový či kolektivní rozsah tohoto hmotného projevu děje nás má 
z mého pohledu motivovat, abychom k tomuto dění přistupovali s maximální pozorností. Jinými 
slovy, nás vede k tomu, abychom se zabývali tímto dějem bez zbytečných odkladů a také bez 
odvádění pozornosti na jiné děje, které nás mohou mást či odvádět od skutečné podstaty, 
anebo v nás zesilovat negativní rozpoložení díky strachu či vzbuzovanému odporu. 
 
Třetím důležitým faktorem tohoto děje z mého pohledu je, že se již bytostně dotýká či může 
v blízké budoucnosti dotknout více či méně každého, jakožto nedílné součásti Vědomí Života 
jako celku. Což můžeme pociťovat nejen tak, že jsme každý z nás (bez ohledu na naši vlastní 
aktuální vibraci vědomí) vtažen do tohoto děje tak, že jej každý za sebe prožíváme na 
individuální úrovni (na které je zakoušena naše celková - tj. duchovní, duševní i tělesná - 
integrita imunity v našem systému vědomí). Ale také tak, že jsme nuceni kolektivně v zájmu 
celospolečenských opatření přijatých na ochranu života jako celku strpět řadu radikálních 
omezení omezujících, vylučujících, zpomalujících či zastavujících naše rutinní zaběhlé aktivity. 
Toto přibrzdění či pozastavení života se tedy jeví jako jasný signál, že v rámci harmonizace 
celého systému vědomí, jež probíhá na všech rovinách systému Vědomí/Života a kterou člověk 
prožívá jako transformaci (tj. rozšíření a přeladění svého vědomí na nové paradigma – jiný 
vztahový energetický vzorec) se nyní připravuje půda a prostor pro radikálnější očistu fyzické – 
materiální roviny (která v sobě zahrnuje na úrovni individuálního systému vědomí mentální, 
emoční a fyzické tělo), kterou budeme více či méně radikálně procházet. Tuto probíhající očistu 
již můžeme na sobě i kolem sebe pozorovat, kdy se lidé mnohem více zaměřují na sebe, na své 
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emoční prožívání, jak se cítí v těle a začínají řešit možné důsledky tohoto dění kolem virové 
epidemie. Vytvořil se tak prostor na to, abychom mohli transformační či harmonizační proces, 
který probíhá globálně v celém systému Vědomí, ve svém vlastním vnímání zachytit, zvědomit 
a integrovat a aktivně tak skrze sebe zakusili (a podpořili) tento proces osobním prožíváním 
jednoty v rámci celku, ze kterého není nikdo vyčleněn ani vydělen (jak se to může jevit u jiných 
globálních dějů, které jsou řízeny skrze autority, politiku, legislativu a od jejichž ovlivňování je 
běžný člověk odstaven či oddělen). 
 
Čtvrtým důležitým faktorem virového onemocnění SARS-CoV-2 je, že tyto RNA viry při přenosu 
z hostitele na hostitele do 14 dnů mutují a relativně dlouho přežívají mimo hostitele, což 
výrazně ztěžuje hledání konvenčního fyzického léku a vakcíny, stejně jako účinných přírodních 
látek, ze kterých by mohly vyrobit léčivé prostředky. Nabízí se vysvětlení, že tento virus a 
onemocnění vyžaduje po lidstvu změnu úhlu či rozšíření pohledu včetně změny přístupu 
v léčení. Osobně vnímám, že povede skrze láskyplné přijetí dění či onemocnění, rozkrytí jeho 
živoucí duchovní podstaty, která se v hmotné rovině projevuje, a pochopení k jaké změně 
v našem systému vědomí nás směřuje a navádí a její následné realizování. 
 
Pátým důležitým faktorem, který je třeba vzít v potaz, je, že toto virové onemocnění se masivně 
začalo projevovat v roce 2020, jež v sobě nese vibraci čísla 4. Tato čísla indikují téma rovnováhy 
a působení Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy v hmotné úrovni života.  
 
Všechny výše uvedené faktory ukazují na to, že dění okolo šíření virové nákazy je stvořeno, 
aktivováno a řízeno Vyšším duchovním principem Jednoty stvoření a Rovnováhy. Není 
v žádném případě děním, které bychom měli jako jednotlivci i jako lidstvo z hlediska jeho 
aktuálního hmotného projevu podceňovat či jakkoliv bagatelizovat, ani čekat na jeho utlumení 
skrze účelový léčivý prostředek (vakcínu, lék, restriktivní opatření bránící se proti přirozenému 
projevu),  
a) jehož nalezení je vedeno strachem a vychází z informací pocházejících z Hmotné vibračně 
stejné roviny, na které se problém (tedy i virová nákaza či onemocnění) projevuje. Tento svůj 
závěr opírám i o A. Einsteina, který nám po sobě zanechal vzkaz, že „žádný problém nelze vyřešit 
z úrovně vědomí, na které vznikl“, anebo 
b) který nevzešel z vibračně vyšší Duševní či Duchovní roviny (tj. nevychází z informací vložených 
a uložených pro tyto účely na duchovní rovině přímo Stvořitelem).  
 
V této souvislosti se domnívám, že s tímto virovým onemocněním přichází tlak na lidi, aby 
přestali odevzdávat svoji moc nad životem autoritám, lékařům a farmaceutickému průmyslu. A 
naopak jsou skrze tento rychle mutující nový virus vedeni navrátit se ke své vlastní moci nad 
životem a hledat prostředek k uzdravení v sobě, resp. v přirozené harmonizaci svého systému 
vědomí, ke které jsme Zdrojem vedeni. Strach, který člověk v současném dění prožívá je 
jen informací o jeho naladění vědomí a napojení jeho systému na starý universální energetický 
vzorec ve vztahu k Životu, jež působí na vědomí i prožívání života veškerého stvoření (tedy 
Celku) blokačně, nekonstruktivně či dokonce destruktivně. Člověk je skrze něho veden, aby si 
to uvědomil a začal s tímto svým naladěním a nastavením vědomě pracovat (nikoliv se jím 
nechat ovládat). 
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S ohledem na výše uvedené mám za to, že toto aktuální virové onemocnění (které se z mého 
pohledu objevilo jako dění s transformačním charakterem), ani budoucí jiné nové onemocnění 
již nepůjde jen tak léčit (a už vůbec ne vyléčit s konečnou platností) pouze tradiční způsobem 
„boje“ s pouhým hmotným příznakem, který je schopen hmotný projev onemocnění pouze na 
čas potlačit či uvést do latence, pokud tak bude činěno ze strachu (odporu) a bez předchozího 
přijetí a hlubšího pochopení důvodu jeho vzniku, které má v rukou sám pacient či ohrožený 
tímto onemocněním. Hmotný projev, příznak či fyzický symptom jakékoliv nemoci jen indikuje 
hlubší dis harmonii v systému vědomí pramenící z energetické nerovnováhy, která vznikla jako 
důsledek nesouladu či oddělení od Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy).  
 
Jsem přesvědčena, že bychom se měli zabývat vedle akutního léčení fyzických příznaků 
virového onemocnění o hlubší pochopení tohoto globálního dění = jež je projevem Ducha ve 
Hmotě. Tedy snažit se s tímto fenoménem „vyrovnat“ na všech třech rovinách systému Vědomí, 
a to cestou rozšiřování, prohlubování a uzdravování kolektivního Vědomí o hlubší znalosti plus 
souvislosti, na kterou by navázala praktická integrace tohoto poznání do systému ve formě 
žádoucích změn, ke kterým nás tento masivní projev Ducha ve Hmotě vede (tak, aby mohl tento 
jeho projev přirozeně a spontánně sám od sebe zase ustoupit a vymizet, stejně jako se objevil).  
 
Skrze tento naznačený vzájemně propojený vícevrstevný vztah se Stvořitelem nás nyní Život na 
Planetě Zemi (který je projevem Ducha Planety v souladu s Vyšší vůlí Stvořitele) vede, směřuje 
či razantněji zastavuje, probouzí a informuje o tom, že jsme porušili ve vztahu se Stvořitelem – 
s Planetou – s jinými bytostmi či stvořeními – se sebou energetickou rovnováhu a potřebujeme 
navýšit či snížit svojí vibraci vědomí = lásky ve vztahu k některé části Systému Vědomí jako 
Celku, abychom mohli být jako lidský druh začleněni zpět do tohoto božského Celku a stát se 
opětovně tvořivou svobodnou bytostí v Harmonizujícím se Systému Vědomí jednoho jediného 
božského Celku.  
 
 
3. Holistická diagnostika zkoumající projev dis harmonie Systému Vědomí jako Celku 

Fenomén virového onemocnění SARS-CoV-2, který se po světě šíří jako globální pandemie 
Covid-19 vyvolaná novým typem Korona viru je celoplanetární aktivací další fáze transformace 
a posunu vědomí lidstva jako celku a předzvěstí celoplošné zásadní energetické synchronizace 
a harmonizace systému vědomí lidstva se Systémem Vědomí Planety. Tento fenomén virové 
pandemie tak nasměrovává a navádí lidstvo do přeladění na vyšší vibraci lásky (vědomí), a to 
skrze vědomé opuštění a nahrazení (tj. proměnu) universálního energetického 
neživotaschopného vztahového vzorce, který lidstvo stále globálně v jeho systému vědomí 
ovládá a kterému lidstvo skrze svůj dis harmonizovaný systém slouží (a díky tomu pak i další 
stvoření na Planetě Zemi, které si lidstvo skrze svůj dis harmonizovaný systém podmanilo).  

Tento celoplanetární energetický harmonizační proces vede a uvádí v život Duch Planety Země 
(který je projevem/manifestátorem Vědomí Stvořitele - jeho nepodmíněné Lásky - 
manifestované na Planetě Zemi jako Život), a to cestou postupného navyšování vibrace svého 
vědomí = lásky. K tomuto navyšování vibrace lásky dochází podle Vyššího řádu, universálních 
energetických vztahových vzorců a skrze působení vědomí dané formy a Vyššího principu 
Jednoty stvoření a Rovnováhy).  
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Tento Vyšší princip působí na všechno stvořené bez výjimky tak, že v duchu přelaďování 
Systému Vědomí Planety na Nový Harmonický Systém Vědomí (skrze který se tvoří nový 
harmonický svět - Zlatý Věk, a to jeho aktivací Světlem pramenícího z Tvůrce = ze Zdroje = 
Stvořitele, jakmile se Systém Vědomí Planety "softwarově" zcela přeladí a připraví, tj. 
zharmonizuje se na tuto aktivaci) vše v tomto Systému Planety přizpůsobuje této Vyšší vůli 
Stvořitele a v souladu s tímto Vyšším Záměrem uskutečňuje vše proto, aby se veškeré 
životaschopné systémy všech živoucích forem/druhů (které v ní jako "její děti" žijí včetně 
lidstva) také synchronizovaly a sladily s tímto Vyšším Záměrem a řádem Stvořitele, stejně jako 
s Vědomím a Systémem Planety jako jednoho propojeného Celku. Díky tomuto přímému 
propojení (Jednotě) pak může do Systému Planety (a potažmo i do systémů veškerých 
životaschopných stvoření žijících v systému Planety Země, které budou začleněny do 
harmonizovaného Systému Vědomí Celku) proudit vysoko vibrační tvůrčí vědomí (= 
nepodmíněná láska Stvořitele), které urychluje proces přechodu do Nového Harmonického 
Systému a stvoření Nového světa. 

Hlavním účinkem působení Vyššího sjednocujícího Principu Jednoty stvoření a Rovnováhy na 
systém vědomí je ten, že vyrovnává = narovnává = vyvažuje vibraci vědomí = lásky člověka ve 
vztahu (i) k sobě, (ii) k ostatním živoucím stvořením na Planetě, (iii) k naší Planetě (Matce a 
Hmotné Manifestátorce Vyšší vůle pramení od Tvůrce) a (iv) ke Stvořiteli (Otci a Nehmotnému 
Tvůrci). Skrze toto vícestupňové energetické vyrovnávání (vyvažování) vztahu člověka k Životu 
jako Celku (potažmo lidstva jako druhu, jenž byl stvořen jako projev a sjednocovatel obou 
těchto tvůrčích principů jednoho jediného Světla tvořících Život na Planetě Zemi) dochází buď 
k navyšování, anebo naopak ke snižování vibrace vědomí = lásky člověka (potažmo lidstva), jež 
v konečném důsledku znamená vyrovnávání vibrace vědomí s aktuálním vibračním prostředím 
na planetě Zemi a jejím Vědomím.  

Podle výše vibrace vědomí (lásky) se může konkrétní forma stvoření, potažmo jejich soubor 
(tedy i člověk, potažmo lidstvo) jako životaschopné vědomí/druh (anebo nemůže jako 
neživotaschopné vědomí/druh) přirozeně začlenit do postupně se Harmonizujícího Systému 
Celku, který jednou vyústí v kompletně sjednocený Harmonický Systém Celku, jenž bude 
propojen přímo na Stvořitele skrze Ducha Planety. Každá životaschopná forma/druh, která je 
začleněná (nebo bude) do tohoto Energetického Harmonizujícího Systému Vědomí Celku již je 
(popř. po své integraci bude) přirozeně synchronizována s mateřským, postupně 
přelaďovaným, Systémem Vědomí Planety (jenž se harmonizuje na Nový Harmonický Systém 
Vědomí, který utváří Stvořitel), aby tak všechna začleněná životaschopná stvoření mohla spolu 
s Planetou pokračovat ve své další existenci v Novém Harmonizovaném Systému Vědomí poté, 
až se Planeta přemění na Hvězdu s plně dokončeným a aktivovaným novým Systémem 
Vědomím postaveném na Energetické Rovnováze, Harmonizujícím Vědomí a Nepodmíněné 
Lásce ke všemu živoucímu stvoření. 

Naším úkolem či záměrem lidí tedy není bojovat s neživotaschopnými formami vědomí na 
pomezí zachování života před svou smrtí (která na energetické úrovni znamená vyčlenění z 
Harmonizujícího se Systému Vědomí Celku) živící se toxickou nízko vibrační energií lásky, jež 
jsou nucené parazitovat na formách s vyšším vědomím, jež jsou schopny skrze svůj vlastní 
systém přijímat i vydávat/vyzařovat lásku = životadárné energie = vědomí = světlo.  
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Tyto nízko vibrační formy vědomí, pokud s nimi ze strachu (nízké vibrace lásky) bojujeme, 
udržujeme je skrze tuto svoji nízko vibrační energii strachu (která k nim teče skrze naši 
pozornost) při životě a jsou navíc v duchu Vyššího principu Jednoty stvoření a Rovnováhy 
povinny stejně nízkou vibraci lásky skrze sebe vyzářit = vrátit tomu, kdo ji ze sebe do nich vyzářil 
= předal, kdy by jinak musely přirozeně zemřít. Z energetického hlediska lze spíše říci, kdy jsou 
jako neživotaschopné formy stvoření z Vyšší vůle vyčleněny z aktuálního Harmonizujícího se 
Systému Vědomí Celku, jehož následkem s konečnou platností přestanou existovat ve všech 
rovinách tohoto Systému. Což neplatí v případě, kdy v Systému existují v latentní neprojevené 
formě a díky útoku se stáhnou a přestanou se na čas v hmotné úrovni Systému projevovat jako 
konkrétní hmotný projev = příznak, popř. v mezidobí zmutují na jiný druh vědomí). A to je jediné 
skutečné nebezpečí těchto neživotaschopných forem vědomí, neboť jsou schopny skrze svoji 
nízkou vibraci vědomí = lásky vyvolávat (spouštět) strach a tímto mechanismem jiné formy 
vědomí zmanipulovat = odvést jejich bdělou pozornost (a tím i jejich životní energii) směrem 
od jejich skutečného Vyššího záměru jejich hmotného projevu, který vzešel z Vyšší vůle 
Stvořitele a je skrze Ducha Planety skrze projev Vědomí Celku (Život) na Planetě 
uskutečňován. Toto sdělení o neživotaschopných paraziticky nastavených formách vědomí 
platí obecně a nevztahuje se na viry, bakterie a jiné přírodní parazity (které ve svém projevu 
vždy slouží Vyšší vůli Stvořitele a Duchu Planety, který ji skrze energetický Systém Vědomí 
Planety uskutečňuje). 

Korona vir nového typu zde pak sehrává symbolickou roli pachatele, abychom si jako lidstvo 
naplno uvědomili svoji iluzorní roli jeho oběti, ale současně také roli pachatele ve vztahu k viru, 
kterého jsme nakazili svým vlastním nízko vibračním vědomím lásky = strachem. Tento 
holistický závěr jasně dokládá vědecky podložený fakt, že samotné viry bez hostitelské buňky a 
jejího systému nic nezmůžou. Pokud ovšem jejich existenci i projev nebudeme živit svojí 
toxickou energií, ale přijmeme je s láskou (která vibračně přesahuje nejnižší vibraci lásky, kterou 
je strach) a pochopíme, o čem nás skrze jejich existenci a projev, Duch planety, potažmo 
Stvořitel informuje.  

Konkrétní zdravotní obtíže (tj. rezonanční hmotné příznaky onemocnění), které člověku 
obecně vir, popř. jiní parazité působí, jsou vyvolané nikoliv těmito nízko vibračními formami 
vědomí, ale konkrétní vibrací vědomí jejich hostitele (v případě aktuálního Korona viru 
nakaženého člověka), kterou ze sebe daný člověk vyzařuje ze svého vlastního vědomí do svého 
systému, popř. do Systému Vědomí Celku (tedy i do viru, který na tuto vibraci pouze na stejném 
energetickém vztahovém vzorci adekvátně v rovnováze reaguje tím, že tuto vibraci vědomí a 
energii od hostitele přijímá, díky čemuž ho probouzí k aktivnímu životu a jakmile se plně probudí 
do živoucí formy, začne se duchu přijaté vibrace vědomí = lásky = energie chovat stejně nazpět, 
a to nejen ke svému hostiteli, ale i vůči dalším jeho hostitelům, ve kterých se začal stejným 
energetickým mechanismem a vztahovým vzorcem množit a šířit). 

Pokud je tedy vibrace vědomí (láska) hostitele destruktivní a dis harmonizující Život jako Celek 
(tj. vědomí jedince je odpojeno od Vědomí Planety a Jednoty a je díky tomu neživotaschopné a 
zatím nezačlenitelné v rámci Nového Systému Vědomí Celku), pak skrze vibraci svého vědomí 
takový člověk vir (jako svého aktivátora a probouzeče k navýšení svojí vibrace vědomí = lásky) 
přitáhne do svého systému (nakazí se, tj. vyjde mu pozitivní test) s tím, že se u něho 
projeví virové onemocnění s takovými tělesnými příznaky. Tyto příznaky se mohou u 
konkrétního člověka (tj. případ od případu) zásadně odlišovat (tj. od zanedbatelných přes 
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závažnější po život ohrožující či usmrcující). Konkrétní projevy onemocnění odpovídají plánu 
jeho Duše, aktuální vibraci jeho vědomí = lásky, aktuálnímu nastavení energetického vzorce v 
jeho systému, jeho schopnosti přijímat a zadržovat ve svém systému vitální energii a proti tomu 
se zbavovat toxické energie (tj. fungování jeho imunitního systému a jeho dýchacího systému 
včetně plic, kdy dech člověka napojuje na Ducha Planety). Viry totiž nejsou schopny bez 
hostitele, jeho energie a systému vědomí přežít více jak x hodin, ani se samy množit. Je to tedy 
hostitel (potažmo člověk), který je odpovědný za nakažení se i samotné propuknutí virového 
onemocnění po setkání se virem, stejně jako za jeho šíření na další hostitele. 

Naším hlavním úkolem či záměrem (který je v souladu s Vyšším Záměrem Stvořitele, potažmo 
Ducha Planety Země) je s co nejvyšší vibrací lásky (kterou jsme každý aktuálně schopni vnímat 
ve svém vědomí), toto celé aktuální dění se všemi jeho projevy (pokud možno co nejdříve) 
přijmout jako pozitivní „zprávu z Vyšších sfér o pokročení transformačního procesu směrem k 
další integraci forem vědomí, se kterou se pojí následná celoplošná synchronizace a 
harmonizace Systému Vědomí jako Celku“.  

Na to navazuje náš praktický úkol začít bděle trénovat, resp. ovládat svoji pozornost směrem, 
jak se tomuto harmonizačnímu procesu se všemi jeho průvodními jevy v sobě naplno otevřít a 
jak můžu v ostatních životaschopných formách vědomí tento proces za sebe maximálně 
podpořit. A vedle toho chránit svoji vitální energii před úniky do systémů neživotaschopných 
forem vědomí a tím i svůj systém před jeho dis harmonizací (ke které dochází přeladěním na 
destruktivní potažmo na sebedestruktivní (tj. nekonstruktivní pro Život jako Celek) energetický 
vztahový vzorec snížením vibrace vědomí = lásky zejména skrze působení nízko vibrační energie 
lásky/strachu). 

Otvírá se před námi nutnost či potřeba kolektivně začlenit do této naší "podpory ostatních 
životaschopných forem života" také ostatní bytosti Planety (jako jsou zvířata, lesy, rostliny atd.), 
které díky lidstvu žijí své životy nepřirozeně a na úkor sebe jako "naše průmyslové či zábavní 
produkty" tak, aby se jejich systémy plně vyladit opět na vyšší vibraci svého přirozeného vědomí 
= lásky a skrze to se přirozeně zharmonizovat s Harmonizovaným Systémem Vědomí Celku, se 
kterým nejsou zatím plně synchronizovány a zharmonizovány díky svojí aktuálně snížené vibraci 
svého vědomí = lásky jako následkem jejich nepřirozeného života a zneužívání pro uspokojování 
nevitálních potřeb a požitků lidstva.  

Proto nás Duch Planety tímto již skrze současnou řadu globálních dění (lidstvo jako celek) 
důrazně probouzí, abychom si uvědomili důsledky a následky našeho udržování života (který 
stavíme na egoistickém mamonu a nenasytnosti, komplikovaných nepřirozených externích 
technologiích a způsobech léčby (kterými se snažíme nahrazovat nebo manipulovat přirozeně 
nastavené procesy vědomí a našeho systému), produkování nesmyslných věcí, zbytečností, 
nepotřebností, které ústí v paniky, úzkosti a strach z nedostatku, utrpení všeho stvoření a 
parazitování na cizí energii) na ostatní formy vědomí a na Planetu jako jeden společný Celek, 
které v konečném důsledku udržuje Vědomí Celku ve Starém Dis harmonickém Systému 
Vědomí. Tento neaktuální Dis harmonický Systém Vědomí funguje na destruktivním a 
nekonstruktivním energetickém vztahovém vzorci (který byl Stvořitelem v systému vědomí 
přirozeně nastaven pouze pro formy vědomí s nízko vibračním vědomím = láskou a 
neživotaschopným systémem vědomí, který není sám od sebe schopen ani samostatného 
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života, ani se reprodukovat) byl stvořen, aby fungoval nesamostatně, pod pevným vedením a 
kontrolou. 

Naopak k samostatnému tvoření a množení se z vyšší vibrace lásky (nikoliv ze strachu, pro 
přežití či z donucení) byly stvořeny všechny samostatné = životaschopné formy života, které 
mají vyvinutý dýchací systém a který má v sobě zabudován přirozený mechanismus pro všechny 
vitální funkce včetně metabolismu, který se v systému stará o přirozené přijímání životodárných 
energií a současně proti tomu o propouštění těch toxických. Díky tomuto mechanismu mohou 
a také mají všechny formy vědomí s těmito atributy přirozeně fungovat na vyváženém 
energetickém vztahovém vzorci, který v systému vědomí přirozeně zachovává a udržuje 
energetickou rovnováhu mezi přijímanou vitální životadárnou energií a vypouštěním toxických 
energií, kterou udržují formy vědomí s vyšší vibrací lásky skrze svoje vztahy k Životadárným 
formám se stejnou nebo vyšší vibrací vědomí, než na které jsou sami. 

 
4. Holistické objasnění Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy a Vědomí 
Stvořitele (celku) a jeho působení ve Hmotě 
 
a. Objasnění Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy a Vědomí Stvořitele (celku) 
 
Vyšší energetický princip Jednoty stvoření a Rovnováhy spojuje Vědomí veškerého stvoření do jednoho 
jediného celku – jednoty. Vědomí všeho stvořeného vyvěrá ze Zdroje – Světla – Stvořitele a je jeho 
projevem (manifestací). Každé stvoření (od člověka přes zvířata, stromy, rostliny, buněčné a anorganické 
organismy včetně virů) je stvořeno Zdrojem (Světlem) a má původ v tomto Vědomí Zdroje a na hmotné 
rovině života je jeho manifestací tedy projevem.  
 
Naše Bytostné Já = Duch = Sjednocené světlo je tedy s tímto universálním Vědomím Zdroje propojeno 
skrze naše Nadvědomí (Vyšší já) a naše Nevědomí (Nižší já). Duchem či naším Bytostným Já je tedy 
SVĚTLO, které vzniká sjednocením životní síly – odstředivé energie (Jang) s nepodmíněnou - nepoutavou 
- osvobozenou – uvolněnou láskou – dostředivou energií (Jin).  
 
Toto Vědomí (sjednocené Světlo) postupně prostupuje a proudí skrze tři vibračně oddělené roviny 
(Nadvědomí/Duch, Podvědomí/Duše a Nevědomí/Hmota), do kterých byly vloženy Zdrojem 
INFORMACE, STRUKTURY, UNIVERSÁLNÍ VZTAHOVÉ VZORCE, PROGRAMY, GENY (zjednodušeně 
FORMY), aby vytvářely se spojení a ve vzájemné interakci se SVĚTLEM ILUZI = HMOTU. Tyto tři vibrační 
roviny Vědomí spolu dohromady tvoří jeden celistvý systém vědomí (celek), a to jak na úrovni jednotlivé 
formy (jednotlivého projevu stvoření), tak na úrovni souboru jednotlivých propojených forem, které jsou 
si shodné, podobné či příbuzné stejnou formou stvořenou pro projev Zdroje = Světla = Vědomí. Takovým 
souborem forem jsou druhy jako např. lidstvo, zvířata, rostliny atd. Tyto soubory forem se pak dále 
diferencují podle toho, jakou vibraci SVĚTLA, které jimi protéká, jsou schopni ve svém systému a Formě 
přijímat, přeměňovat (metabolizovat a transformovat) a dále ze sebe vyzařovat. Některé formy tak díky 
svému přirozenému nastavení umí Zdrojové Světlo a energii přijímat a ze sebe vyzařovat, některé nikoliv. 
 
Tomuto celku vládne tento energetický Vyšší princip Jednoty a Rovnováhy. Tomuto universálnímu 
principu energetické rovnováhy podléhá veškeré stvoření i všechny individuální systémy vědomí, které 
jsou součástí jednoho celku (Komplexního Systému Vědomí).  
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Nyní se v tomto Komplexním Systému Vědomí (a tím i v individuálním systému vědomí jednotlivé Formy) 
odehrává vzájemným spolupůsobením těchto tří energetických = vibračních rovin systému Vědomí = 
Života proces hluboké očisty a přelaďování se na nový energetický harmonický vztahový vzorec. 
 
b.  Objasnění působení Vyššího energetického principu Jednoty stvoření a Rovnováhy ve Hmotě 
 
Ty formy, jejichž systém není schopen pracovat se Světlem vyváženě v duchu udržování a tvoření 
energetické rovnováhy, nemusí být tohoto vyváženého módu schopny buď z důvodu pramenícího 
z jejich vlastního přirozeného nastavení od Stvořitele (např. viry, parazity, bakterie atd.), anebo 
z důvodu „porouchaného“ nastavení svého systému. Toto nastavení jejich systému na nevyváženou 
výměnu Světla se projevuje buď tak, že formy s tímto nastavením na jedné straně Světlo do svého 
systému přijímají, nasávají a čerpají, ale nedokáží ho skrze sebe stejnou měrou vyzařovat – vydávat - 
projektovat. Anebo naopak, nedokáží do svého systému Světlo stejnou měrou skrze svůj systém přijímat 
– nasávat - čerpat, jakou ho dokáží skrze sebe vyzařovat – vydávat - projektovat.  
 
Pokud je takováto dis harmonie v systému pro konkrétní formu vrozená = přirozená (tj. daná nastavením 
systému formy v rámci přirozeného vývoje vědomí celku), je proti projevené vůli Stvořitele chtít či se 
snažit změnit toto zdánlivé dis harmonické nastavení Formy. Tyto formy potřebují ze svojí podstaty 
získávat SVĚTLO z jiných FOREM, které jim na základě jejich vzájemného kompatibilního nastavení a 
skrze jejich vzájemný vztahový vzorec, na který jsou oba naladěni či napojeni, ze sebe předávají svoje 
SVĚTLO a energii, kterou jsou z něho schopny ve svém systému vytvářet a následně předávat dál.   
 
Projevem odporu formy proti svému Stvořiteli je jakékoliv nepřijímání jakéhokoliv jeho stvoření (tj. 
projeveného Světla ve Hmotě či Formě), anebo povyšování či ponižování jakékoliv formy nad sebe sama, 
jako formu, která je projevem jednoho a téhož Světla Stvořitele. Tímto se forma sama vyděluje z celku, 
ve kterém je forma pod ochranou Stvořitele (působení jeho Světla - Lásky). Projevem odporu je také 
chování, kdy individuální forma či soubor forem (lidstvo) tento záměrný projev Světla Stvořitele ve 
hmotné rovině nepřijímá jako jeho duchaplnou a smysluplnou existenci a místo toho s ní bojuje, 
kritizuje, ponižuje, snaží se jí díky nevědomosti připravit o život kvůli svému odporu, resp. o projev ve 
hmotě (ztělesnění Světla), anebo mu vyjadřuje jakékoliv odmítání. Taková forma zneužívá Světlo proti 
Celku. Pokud dochází k ukončení projevu Světla ve hmotné rovině přirozenou cestou a spolupůsobením 
Světla Stvořitele, takové ukončení nezpůsobuje dis harmonizační účinky na systém vědomí formy, která 
projevu zamezila či k němu přispěla.  
 
Pokud je naopak dis harmonie v systému pro konkrétní formu nepřirozená, tzn. že konkrétní forma (či 
soubor forem) nebyla na tuto dis harmonii původně stvořena, anebo přirozeně nastavena působením 
Světla Stvořitele (což je případ zejména organismů s vyvinutým dýchacím systémem a plícemi) a tato dis 
harmonie systému pramení z dočasného poškození či porouchání jejího systému vědomí, taková forma 
je Vyšším principem Rovnováhy skrze Světlo Stvořitele vedena k odstranění této dis harmonie ve svém 
systému, a to cestou přeladění a přenastavení na rovnováhu (tento proces označujeme harmonizací či 
transformací). Pokud se této přirozené harmonizaci systému do rovnováhy určitá forma skrze sebe 
(odpor/strach) brání, anebo v ní svým strachem či chováním brání jiným formám, blokuje tím svůj vlastní 
proces harmonizace, popř. si spouští proces ještě větší dis harmonizace, která se projeví v jejím prožívání 
života. 
 
Pokud nějaká forma záměrně (tj. proti přirozenému působení Světla Stvořitele) způsobuje druhým 
formám dis harmonii jejich systému, který jim má sloužit pro jejich život (projev Světla ve hmotě) tím, 
že jim ve svůj vlastní prospěch na jejich úkor odčerpává a odebírá jejich energii, anebo jim poškozuje 
jejich systém vědomí, taková forma činí proti vůli Stvořitele a je jen otázkou času, kdy za to bude tato 
Forma postižena dis harmonizací vlastního systému (odpojením od Světla či snížením schopnosti jej 
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přijímat nebo vyzařovat). Tomuto dopadu, resp. jeho hmotnému projevu, může daná forma či soubor 
forem včas zamezit, pokud dobrovolně napraví své působení na dotčenou formu či systémy forem (a 
tedy jednání proti celku a vůli Stvořitele). 
 
c.  Objasnění, jak vibrace vědomí člověka ovlivňuje zpětné působení viru na člověka 
 
Virus Covid-19 (stejně jako jiné viry) je nízkovibrační forma vědomí s uzavřenou strukturou 
elektromagnetického obvodu, s rezonanční frekvencí přibližně 5,5 Hz - 14,5 Hz. V rezonanční 
frekvenci nad 14,6 Hz se tato forma vědomí na hmotné rovině aktivně neprojevuje a 
v rezonanční frekvenci 25,5 Hz a vyšším se tento virus umírá (tj. je jako neživotaschopný 
vyčleněn ze Systému Vědomí Celku, aby nabral novou láskyplnější formu projevu svého 
vědomí). 
 
Pro člověka, jehož vědomí vibruje na frekvenci vědomí (lásky) vyšší, než je přirozená frekvence 
života viru, tento vir nemůže být život ohrožující a může mu působit pouze příznaky spojené 
s dýchacími obtížemi a jinými projevy energetické rovnováhy, které jsou typické u viróz. Tyto 
obtíže se mohou lišit podle toho, zda-li daný člověk trpí nerovnováhou ve svém systému vědomí 
z pohledu přijímání životadárných energií, anebo se zbavováním se toxických = neživotadárných 
energií všeho druhu.  
 
Virus mimo tělo není odolný z důvodu, že frekvenční rezonance pole Vědomí Planety Země se 
pohybuje okolo 27,4 Hz (vyjma míst, kde je tato frekvence uměle či přirozeně snížena (např. 
geopatogenní zóny, nemocnice, vězení, dopravní prostředky na elektřinu, nákupní centra atd.), 
kde jsou naměřeny vibrace kolem 20 Hz.  
 
Po tisíciletí byla frekvence vibrace (tj. kmitů za sekundu) pole Vědomí Planety Země, resp. jeho 
vyzařování 7,6 Hz (fyzikové toto energetické pole měří jako Schumannovu rezonanci). V těchto 
frekvenčních podmínkách se člověk cítil komfortně, protože vibrační frekvence jeho 
energetického pole měla srovnatelné parametry (7,6 - 7,8 Hz). Tato frekvence energetického 
pole Planety Země se však nedávno začala prudce zvyšovat v této dynamice: 
 
leden 1995 - 7,80 Hz, 
leden 2000 - 9,30 Hz 
leden 2007 - 9,80 Hz 
leden 2012 - 11,10 Hz 
leden 2013 - 13,74 Hz 
leden 2014 - 14,86 Hz 
Únor 2014 - 14,99 Hz 
březen 2014 - 15,07 Hz 
duben 2014 - 15,15 Hz. 
 
Je zjevné, že člověk (resp. lidstvo jako celek) je veden/o slaďovat se s aktuální vibrací Vědomí 
Planety skrze navyšování či snižování vibrace vědomí (lásky), ke kterému dochází skrze svoje 
očišťování svého emočního těla. Pro ilustraci uvedu různé emoční nastavení a jejich naměřené 
vibrace: 
  

• zármutek vyvolává vibrace - od 0,1 do 2 Hz; 
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• strach - od 0,2 do 2,2 Hz; 
• urážka - od 0,6 do 3,3 Hz; 
• podráždění - od 0,9 do 3,8 Hz; 
• rozhořčení - od 0,6 do 1,9 Hz; 
• vznětlivost - 0,9 Hz; 
• záchvat vzteku - 0,5 Hz; 
• hněv - 1,4 Hz; 
• přehnaná hrdost (pýcha) - 0,8 Hz; 
• megalomanie - 3,1 Hz; 
• zanedbávání - 1,5 Hz; 
• nadřazenost - 1,9 Hz; 
• štědrost - 95 Hz; 
• poděkování (díky) - 45 Hz; 
• srdečné díky - od 140 Hz a výše; 
• pocit sounáležitosti s ostatními lidmi - 144 Hz a vyšší; 
• soucit - od 150 Hz a více (a smutek je jen 3 Hz); 
• láska (kterou člověk chápe rozumem, to znamená, že ví, že láska je dobrý, jasný pocit a 

velká síla, ale dosud se nenaučil milovat svým srdcem) vibrace - 50 Hz; 
• láska, kterou člověk generuje svým srdcem ke všem lidem bez výjimky a ke všemu 

živému - od 150 Hz a výše; 
• bezpodmínečná, univerzální láska - od 205 Hz a vyšší. 

 

5. Holistické doporučení pro harmonizaci 

Jsme nyní všichni z Vyšších sfér vedeni, abychom, každý sám za sebe, nyní upřímně ve svém 
nitru přezkoumali, jak se sami z pohledu energetického vzorce (vir – hostitelská buňka) 
chováme ve vztahu k Planetě, ostatním živoucím bytostem i sami k sobě. A podívali se tak 
pravdě do očí, zdali se sami nechováme jako viry. Konkrétně jestli nežijeme v universálním 
vztahovém energetickém vzorci, ve kterém jednostranně přijímáme a těžíme energii na úkor 
života či k újmě druhých, který nám ve vztahu slouží a posluhují a my je v daném vztahu 
využíváme ve svůj prospěch (a tedy Celku). Popř. zda-li takovéto neživotaschopné jednání v 
druhých svými vlastními nekonstruktivními postoji „hostitelské buňky“ netvoříme tím, že je 
podporujeme v jejich projevované neschopnosti, pohodlnosti, lenosti. Popř. jestli jim 
umožňujeme nedospěle žít tím, že je nepřiměřeně zahrnujeme pozorností, rozmazlujeme, 
kazíme, zkrátka je nevedeme ke zdravým, vyrovnaným, rovnocenným, vzájemně prospěšným a 
podporujícím vztahům a výměnám, které z obou stran rovnocenně energeticky utvářejí zdravé 
a životaschopné vztahy (na místo vztahů nezdravých a závislostních, ve kterých jedna strana ze 
sebe investuje do vztahu mnohem více životní energie, potažmo dalších skrze tuto svoji životní 
energii získaných darů, než ta druhá, která z nich žije a je díky tomu sama neživotaschopná, tj. 
od svých darů odpojená a tak závislá na druhém či druhých).  

Skrze aktuální situaci jsme dále vedeni, abychom každý za sebe začali navyšovat vibraci vědomí 
= lásky (a tím i lidstva), popř. ji udržovali, a to v rámci otevřené, pravdivé a konstruktivní 
komunikace, která nebude postavena na toxickém, dominujícím a egoistickém jednání, ale 
bude v ní projevován Vyšší princip jednoty a rovnováhy, respekt, rovnocennost, duchovní 
nadhled, klid a emoční odstup (a to zejména, když se vztahy, které byly tvořeny na 
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destruktivním a nekonstruktivním energetickém vzorci, rozpadají nebo transformují na nový 
harmonizující či harmonický vztahový vzorec). Jsme vyzýváni, abychom se nebáli svobodně 
vystupovat z toxických vztahů, které jsou ovládány nekonstruktivním energetickým vztahovým 
vzorcem k Životu jako Celku. Avšak máme tak činit láskyplně bez emočních dramat. Láskyplnost 
sebou nese přijetí a smíření. Smíření přichází poté, když (každý za sebe) ve vztahu přijme svoji 
odpovědnost za nezdravý vztah, prohlédne skrze svoje vlastní chování ve vztahu k druhému a 
jeho rezonanční chování v rámci nekonstruktivního vzorce svoje dosavadní neživotaschopné 
postoje a projevy, aniž bychom se přitom stavěli do nepokorné role soudců, obětí či kritiků. 

Skrze aktuální situaci jsme mimo jiné vedeni k navozování a tvoření energeticky zdravých, tj. 
vzájemně obohacujících tvořivých vztahů, které nebudou postaveny na egoistickém vytěžování 
ducha a životní energie pro uspokojování našeho nižšího hmotného já (které je nastaveno na 
to energii přijímat a tím pádem může i zneužívat a využívat a používat ostatní živá stvoření jako 
svoje prostředky pro své nasycení), ale budou naopak nasměřovány na náš celistvý rozkvět a 
duchovní renesanci, která se bude tvořit z rovnováhy nastavené na vzájemném a rovnocenném 
sdílení svých darů a zdrojů a jejich synergickém využívání ve prospěch navýšení vědomí = lásky 
na Planetě Zemi.  

Jsme nabádáni přestat své chování odvíjet či podřizovat nevědomému komplexu 
nedostatečnosti, nenaplněnosti a strachu z budoucnosti, ze kterého se vyvinula současná 
přesycenost = nenasytnost a nutkavá potřeba množit a kumulovat všechny možné hmotné 
projevy Ducha v jakékoliv formě, které byly Stvořitelem ve spolupráci s Duchem Planety 
stvořeny pro jejich užívání a zajištění životních potřeb všech forem vědomí žijících v Systému 
Planety (nikoliv jen pro vybrané jedince, které si je dokázaly v rámci svého dominantního 
postavení v Celku získat, udržet či rozmnožit, a to často na základě využívání a těžení životní 
energie z jiných bytostí).  

Jsme v této souvislosti směřováni opustit náš neživotaschopný zvyk našich předků zaměřený na 
kumulování hmotných hodnot a majetku a hledat v nich svoji jistotu. Jsme rovněž vedeni 
opouštět svůj návyk sloužit, připoutávat se a lpět na hmotných věcech, objektech či jakýchkoliv 
jiných hmotných projevech Ducha Planety, které podléhají energetickému působení Ducha 
Planety podle Vyššího Principu Zákona stvoření a Rovnováhy a jejichž projev ve hmotě je 
nestálý, proměnlivý a dočasný. Na rozdíl od vědomí = lásky, jejíž vibrace se přirozeně v každém 
stvoření navyšuje skrze prožité a zvládnuté životní situace a je tak odrazovým můstkem a 
kritickým faktorem pro to, jaký budeme zažívat život každý sám za sebe teď i v budoucnosti (i 
jako celé společenství všech živoucích forem na Planetě Zemi).  

Jsme tak namísto toho vedeni k životaschopnému nakládání s naší vitální energií a dary, které 
k nám jako spravedlivé vyrovnání přicházejí v životě skrze projev Ducha v souladu s Vyšší vůlí 
Stvořitele (které k nám přicházejí jako podpora a odměna za přínos a obohacení Života jako 
Celku, který skrze sebe do Celku vkládáme a přinášíme). V této souvislosti jsme vyzýváni 
k moudrému nakládání s vitální energií a těmito dary a k tomu, abychom se naučili s nimi 
nakládat v duchu navozování a udržování energetické rovnováhy. 

Jsme směřování k tomu udržovat vědomě ve svém systému rovnováhu mezi tím, kolik a v jakém 
naladění (a tedy vibraci lásky) vydáváme svoji vitální energie vůči všemu živému stvoření na 
planetě Zemi včetně sebe a jak se přitom ve svém těle cítíme. Neboť tak poznáme, jakou vibraci 
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lásky ze svého vědomí projektujeme a směřujeme do Systému Vědomí Celku a jakou vibraci 
lásky k nám bude Systém Vědomí Celku vyzařovat nazpět skrze hmotný projev Ducha Planety. 
Vibrace lásky pramenící skrze harmonizovaný systém ze stavu vědomí niterného stavu 
rovnováhy (jež vychází ze souladu se svým vnitřním cítěním, důvěry v sebe a Život a spoléhání 
se na sílu Ducha, potažmo Stvořitele) je tvořivá, léčivá a uzdravující. Na rozdíl od vibraci lásky 
pramenící skrze dis harmonizovaný systém ze stavu vědomí niterné nerovnováhy (která vychází 
z nesouladu se svým vnitřním cítěním, nedůvěry v sebe a Život a odevzdávání svojí síly jiným 
formám vědomí, namísto síle Ducha, potažmo Stvořitele).   

Jsme také vedeni k tomu, abychom nikoho ze Systému Vědomí Celku ve svém vědomí 
nevydělovali a nevyčleňovali (tím, že ho skrze svojí idealizaci povyšujeme nad sebe či jiné, 
anebo ho ponižujeme skrze svoji projekci vlastních odporů existujících v podvědomé úrovni 
systému vědomí). 

Svojí vibraci vědomí = lásky nyní v této situaci nejrychleji navýšíme tím, když začneme přijímat 
veškeré živoucí formy vědomí na Planetě (včetně současného Korona virusu) jako součást a 
projev jednoho jediného Vědomí (Stvořitele) a dále, když jejich existenci (hmotný projev) 
budeme vnímat jako Dar a jejich jednání ve vztahu k nám jako konkrétní nasměrování či vedení 
Ducha Planety od Stvořitele, které se odehrává pro nás, resp. naší přirozenou harmonizaci a 
synchronizaci se Systémem Vědomí Celku. Jinými slovy, přestaneme se chovat destruktivně ke 
všem živoucím projevům, tj. přestaneme je odmítat, bojovat s nimi, hledat na ně tlumící či 
eliminační prostředky, odsuzovat je či kritizovat, zkrátka jim vyjadřovat své nepřijetí, odpor a 
odmítání. A místo tohoto se konstruktivně zaměříme se na to, k jaké konkrétní změně a posunu 
v našem vědomí i jeho projevu z pohledu našeho vlastního vztahového chování nás tyto 
konkrétní živoucí děje a projevy vedou v našem vlastním životě v kontextu s globální 
harmonizací Systému Vědomí Planety jako Celku. 

Svojí vibraci vědomí = lásky navýšíme dále tím, že začneme ze svého vědomí a systému s láskou 
a vděčností propouštět vše, co je pro Život jako Celek ničivé, destruktivní, neživotaschopné, 
neživotadárné, nepříjemné a toxické. Sem patří mimo jiné rozšířený nezdravý návyk se s tím, co 
s námi již v našem vědomí a systému neladí, se dál energeticky spojovat či to k sobě poutat tím, 
že to s nepokorou u/na druhých odsuzujeme, kritizujeme či jakkoliv jinak nepřijímáme. Také 
sem patří nutkání bránit druhým v jakémkoliv jejich toxickém projevu, anebo jakékoliv jiné 
omezující chování, kterým jim aktivně nedovolujeme (je jedno jestli ve svém projevu či ve svém 
nitru) vše, co potřebují na svojí kůži prožít a zakusit, aby svoje vědomí skrze svoji zkušenost 
rozšířili či očistili (a tak skrze prožitou zkušenost mohli navýšit vibraci svého vědomí = lásky).  

Vibrace Vědomí = Lásky Celého Systému Vědomí (která je kritická pro přechod lidstva včetně 
všech nevědomých forem vědomí žijících na Planetě do Nového Harmonického Systému 
Vědomí) se tvoří z každého z nás, kdy je z našeho energetického systému jedince promítaná a 
vyzařována do Systému Vědomí Planety. Stejným způsobem vibraci svého vědomí = lásky do 
tohoto systému promítají i ostatní živoucí formy vědomí, se kterými žijeme společně jako jeden 
Celek v Systému Planety a jejichž projev skrze tuto jejich vibraci řídí a usměrňuje Duch v souladu 
s Vyšší vůlí Stvořitele.   

 
6. Shrnutí a závěr 
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Pokud vedení Vyššího Principu Jednoty stvoření a Rovnováhy skrze dramatické nasměřování ze 
strany Vědomí Celku přijmeme a začneme vnímat nikoliv jako nebezpečí, ale jako vedení a 
pomoc k tomu, jak na projev virové nákazy včetně chování virusu nahlížet, pochopit ho v širších 
a hlubších ale jednoduchých souvislostech, můžeme se také každý sám za sebe (a lidstvo jako 
Celek) společnými silami s tímto fenoménem vypořádat v souladu se Životem (Vědomím).  

Vydáme-li se cestou přirozené harmonizace našeho systému vědomí se Systémem Vědomí 
Celku (tj. cestou navyšování vibrace svého vědomí), ke které jsme (ať chceme či nechceme) ve 
svém vědomí všichni do jednoho směřováni a vedeni, budeme schopni nejen úspěšně skrze 
svůj systém čelit šířící se virové nákaze a účinně se vůči ní chránit jinak než externími = 
hmotnými prostředky, ale naše tělo se bude schopno v případě setkání s virem nenakazit, 
anebo se v případě projevu onemocnění samovolně uzdravit (tj. bez těžších následků nebo 
opakovaní onemocnění). 

Z výše uvedeného lze shrnout tento závěr: jakou vibraci vědomí = lásky každý sám skrze svůj 
systém vědomí vyzařujeme = promítáme = projevujeme ve vztahu k sobě, druhým 
lidem,  ostatním stvořením, k samotné Planetě Zemi (jako naší Matce), potažmo ke Stvořiteli 
(jako našemu Otci - Tvůrci), stejnou vibraci vědomí = lásky k nám Stvořitel, potažmo Duch 
Planety (jako naše Matka - Tvůrkyně), potažmo jakýkoliv člověk (jako Dítě Tvůrců), potažmo 
jakákoliv živoucí forma vědomí žijící na planetě Zemi (děti stvořené z jednotného projevu 
vědomí Otce, Matky a Člověka) nazpět vyzařuje = promítá = projevuje skrze vzájemně 
propojený Systém Vědomí Celku, a to jak individuálně (tj. k člověku), tak kolektivně (tj. k lidstvu).  

 
7. Dovětek k této holistické studii 

Děkuji předem za Váš dobrovolný příspěvek ve formě finančního daru, kterým mne odměníte 
za moji práci spojenou se studiem, přípravou a zpracováním této kompletní holistické 
případové studie (v propojeném formátu těchto služeb: uceleného holistického vhledu do 
hlubší podstaty dění, holistické diagnostiky nerovnováhy v Systému Vědomí jako Celku a 
navedení k narovnání vztahu k Životu jako Celku). Číslo mého účtu pro zaslání daru: 
4444888811/2010 (fio). Děkuji předem za jakýkoliv Váš příspěvek nebo jiný dar.  

Pokud Vás zajímají moje další holistické vhledy a zdrojové informace na téma probíhající 
harmonizace systému vědomí Celku skrze narovnávání vztahu k Životu, zvu Vás tímto do mojí 
členské sekce www.zakonyrovnovahy.cz a facebookové skupiny „zakonyrovnovahy“, ve které 
pro členy připravuji další příspěvky, které mi s předstihem přišly, přicházejí a budou v čase 
přicházet ohledně tohoto probíhajícího celoplanetárního procesu harmonizace Systému 
Vědomí, který konečně postoupil z neviditelných jemnohmotných úrovní Systému Vědomí 
Celku do fáze jeho hmotného projevu v Systému Planety (a který dříve či později promění a 
ovlivní život každého z nás, potažmo lidstva a ostatních forem vědomí žijících v Systému Planety 
jako jednoho společného celku).  

 
8. Dovětek k o Etikoterapii 
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Etikoterapie se zabývá léčením uzdravováním a harmonizací nezdravých, neživotaschopných či 
nemocných vztahů.  Je dnes jednou z metod alternativní medicíny.  Tato metoda vychází z myšlenky, že 
nemoci a příznaky nemocí nemohou vzniknout sami od sebe, ale vznikají jako vnější (tělesný) výraz či 
projev vnitřního nesouladu = nerovnováhy = dis harmonie = vydělení sebe z celku (tím, že určitou část 
sebe sama ve svém vědomí povyšuje, ponižuje).  
 
Holistická Etikoterapie si klade za cíl celistvost, tj. znovusjednocení ducha – duše – mysli, emocí a těla 
do jednoho vzájemně spolupracujícího harmonického celku a jako “holistická” metoda je z mého 
pohledu metodou budoucnosti, která vede skrze léčení ke skutečnému uzdravování, nikoliv jen k 
odstraňování hmotných projevů a příznaků skryté duchovní podstaty problému a s ní související 
konkrétní duševní příčiny.  
 
 
 


