
 

    Protokol čištění 

  coronaviru 
 

Duch naznačuje, že tento virus je 
kódován v pocitech "být chycen v 
pasti". Celý svět prochází hlubokou 
proměnou a my se cítíme uvězněni ve 
starých strukturách vědomí, které žijí 
prostřednictvím starých sociálních 
systémů a struktur naší společnosti, 
udržované těmi, kteří zatím vývojově 
nedospěli k dalšímu posunu. To je 
základní kód tohoto viru. 
 
Popsaný protokol může být použit jako 
prevence, ale i jako léčebný proces, 

pokud už daná osoba vykazuje symptomy onemocnění. Nejedná se ovšem o substituci 
odborného lékařského ošetření nebo hygienické prevence. 

Protokol je určen k čištění koronaviru pomocí metody Spiritual Response Therapy, ale 
můžete ho použít s jakoukoli metodou, včetně vlastní vnitřní vědomé práce. Protokol stáhla 
z úrovní Ducha Maria Zeiss, SRT a Andrea Homolová ji přeložila.  
 

1. Na kolik % se bojím být nakažen/-á? A na kolik procent se bojím být nakažlivý/-á? (na 
úrovni vědomí a podvědomí) hledat kořeny a vyčistit 

 

2. Kolika % se podílím na šíření viru svými nevědomými myšlenkami strachu a nenávisti 
k životu? hledat kořeny a vyčistit 

 

3. Z kolika % jsem ochoten/připraven reprodukovat ve jménu zachování loajality a 
věrnosti svému rodu jakoukoliv pandemii, jen proto, že ji moji předci také prožili, protrpěli a 
kvůli tomu zemřeli? 

 

4. Na kolik % jsem oddělen/-a od Ducha? (tento virus izoluje od lidí a od života) 

 

5.  Na kolik % se cítím chycen/-a v pasti a chci se zbavit všech oslabujících duševních, 
emocionálních nebo fyzických vzorců? 

 

6. Na kolik  % cítím, že můj posvátný prostor na Zemi byl narušen konzumem, 
kontaminací životního prostředí, válkami, zabíjením zvířat a snahou manipulovat přirozené 
plynutí života? 



 

7. Na kolik  % dovoluji, aby mě ovládala média? 

 
8. Na kolik  % potřebuji svobodu, abych se cítil/-a v životě šťastný/-á? A současně na 
kolik % se svobody bojím? 
 

9. Z kolika % jsou mé myšlenky pozitivní a z kolika negativní? Je potřeba mít 100 % 
pozitivních. 
 

10. Na kolik  % mám aktivní skrytý program, který u mě znovu a znovu přehrává bolest a 
fyzické nemoci? 
 

11. Respirační systém je v případě tohoto viru zasažen nejvíce, a protože dýchací 
soustava symbolizuje ŽIVOT a touhu být naživu, zjistěte na kolika  % je vaše touha žít, z 
kolika % cítíte  radost ze života a na kolik % cítíte lásku k životu. Vyčistěte. 
 

12. Na kolik % je váš imunitní systém připraven s virem bojovat?  Na kolik % je váš 
nervový systém v takové kondici, aby virus zrušil? 

 

13. Na kolik % jsou frekvence mých orgánů a celého těla pozitivní / negativní? Je potřeba 
navibrovat na 100 %. 
 

14. Na kolik % jsem čištěním znovu získal/-a  sílu se uzdravit? Pokud ne 100%, znovu 
vyčistit. 
 

Při práci hledejte kořeny všech negativních nastavení a udělejte si průzkum všech vašich 
osobních i rodových souvislostí. Až budou všechny pozitivní hodnoty na 100%, ujistěte se, 
že tento stav bude trvalý. Pokud dostanete jinou odpověď, pak vyčistěte vše, co tuto 
trvalost narušuje. Na konci požádejte o záruky, že bylo 100% vyčištěno. 

 


