Mõelge laiemalt ja olge terved!
Koroonaviirus (COVID-19) nagu iga teinegi viirus, on madala vibratsiooniga/sagedusega/
võnkega olemus, millel on elektromagnetilise ahela suletud struktuur resonantssagedusega
umbes 5,5 - 14,5Hz. Sageduse tõusul pole see viirus enam aktiivne ning sureb alates 25,5Hz.
Inimese jaoks, kes elab kõrgetes vibratsioonides (see tähendab, et ta on hingeline) pole see
ohtlikum kui äge hingamisteede haigus, sest terve hingelise inimese keha vibreerib
kõrgematel vahemikel, libisedes erinevatel põhjustel ainult aeg-ajalt madalamatele
vibratsioonidele. Selle põhjuseks võivad olla mitmesugused energiavaeguse häired: väsimus,
emotsionaalne kurnatus, hüpotermia, kroonilised haigused, närvipinge jne.
Väljaspool keha on viirus ebastabiilne, kuna Maa keskmine sagedusresonants on
tänapäeval 27,4 Hz, kuid on kohti, kus see sagedus on vähenenud, see tähendab looduslikult
või kunstlikult loodud geopaatilisi tsoone (haiglad, vanglad, elektriliinid, metroo ja
ühistransport, kaubanduskeskused, kontorid, baarid jne), kus vibratsioon on alla 20 Hz.
Tajun, et tekib palju vaidlusi ja süüdistusi "mitteteaduslikkuses", kuid aeg asetab väga
kiiresti kõik oma kohale.
SEE VIIRUS ON OHTLIK KÕIGILE MADALA VIBRATSIOONIGA OLEMUSTELE JA
MITTEINIMESTELE!
Vibreerige kõrgel sagedusel!
Erinevate seisundite vibratsioonid:
• lein - 0,1 kuni 2 Hz
• hirm - 0,2 kuni 2,2 Hz
• raevusööst - 0,5 Hz
• nördimus - 0,6 kuni 1,9 Hz
• pahameel - alates 0,6 kuni 3,3 Hz
• uhkus - 0,8 Hz
• turtsakus - 0,9 Hz
• ärritus - 0,9 kuni 3,8 Hz
• viha - 1,4 Hz
• hoolimatus - 1,5 Hz
• teistest parem olemine - 1,9 Hz
• uhkus (megalomaania, suurusluul) - 3,1 Hz
• tänulikkus (tänamine) - 45 Hz
• armastus (nn mõistusega, st siis, kui inimene saab aru, et armastus on hea, helge
tunne ja suur jõud, kuid pole veel õppinud oma südamega armastama) vibratsioon 50 Hz
• suuremeelsus - 95 Hz
• südamest tänulik olemine - sagedusel 140 Hz ja rohkem
• ühtsustunne teiste inimestega - 144 Hz ja kõrgem
• kaastunne - alates 150 Hz ja kõrgem
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armastus, mida inimene genereerib südamega eranditult kõigile inimestele ja kõigile
elusolenditele - alates 150 Hz ja kõrgem
tingimusteta, ohverdav, universaalne armastus - alates 205 Hz ja kõrgem

Aastatuhandeid oli meie planeedi võnkesagedus (so võnget sekundis) 7,6 Hz. Füüsikud
nimetavad seda Schumanni sageduseks ja teadlased kontrollisid selle järgi sageli oma
instrumente. Inimene tundis end nendes tingimustes mugavalt, kuna tema energiavälja
vibreerimissagedus oli sama parameetriga – 7,6-7,8 Hz.
Kuid Schumanni sagedus on viimasel ajal hakanud järsult tõusma. Jälgime dünaamikat:
Jaanuar 1995 - 7,80 Hz
Jaanuar 2000 - 9,30 Hz
Jaanuar 2007 - 9,80 Hz
Jaanuar 2012 - 11,10 Hz
Jaanuar 2013 - 13,74 Hz
Jaanuar 2014 - 14,86 Hz
Veebruar 2014 - 14,99 Hz
Märts 2014 - 15,07 Hz
Aprill 2014 - 15,15 Hz
Isegi kui vaadata olukorda teaduse vaatevinklist, saab selgeks, et inimene, kes oma
vibratsiooni ei tõsta, lahkub varsti maisest plaanist ühel või teisel viisil ning teda ei aita
kõrged positsioonid ega kogutud kapital. Vibratsiooni saate tõsta vaid endaga töötades.
P.S. Iga negatiivne emotsioon sulgeb juurdepääsu selgele teadvusele.
Vene keelest tõlkinud Aigar Säde
28.03.2020

Info, mida olen saanud vibratsioonide tõstmise kohta:
Paljudel esoteerikasaitidel räägitakse inimese vibratsiooni tõstmisest, mis on vägagi
eksitav.
Inimesel on ligipääs kõigile sagedusribadele/vöönditele, igas vööndis eluneb oma
seltskond vastavalt selle vööndi vibreerimissagedusele/kõrgusele. Nn negatiivsetes
vööndites elunevad energiaparasiidid, kes toituvad inimese genereeritud negatiivsest (elu
hävitavast) energiast. Selleks, et teie energiast toituda, provotseerivad nad teid häälestuma
emotsioonidele, mis vastavad nende elunemise vibratsioonile. Emotsioonide genereerimiseks kasutab inimene oma isiklikku potentsiaali ehk allikat/algjõudu/hingevalgust. Kuna
parasiidid on negatiivse energiaga, ei talu nad algjõudu, mis on väga võimsa positiivse
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laenguga – see laeng nullib nende elunemiseks vajaliku negatiivse energiavälja, nad
tunnevad seda „kõrvetava“ valgusena (nt kui inimene üritab saata kõigile tänulikkust,
armastust vm kõrge vibratsiooniga energiat, mõjub see parasiitidele omamoodi vägivallana)
ja on sunnitud oma tähelepanu mujale fokuseerima, antud keskkonnast eemalduma.
Parasiidid on programmeerimise meistrid. Kuna nad pole ise võimelised energiat
genereerima tänu sellele, et nad ei saa kasutada algjõudu, püüavad nad provotseerida teie
tähelepanu mingisse programmi (nt vastase allutamine, kus programm näeb ette, et pead
omama piiramatut võimu), mille alusel genereeritakse parasiidi toiteks vajaliku sagedusega
energiat.
Energia on programme, taotlusi ja tõekspidamisi läbinud algjõud. Kui taotlus on teisi
allutav, on tulemuseks negatiivne energia. Kui taotlus on teisi ülendav, on tulemuseks
positiivne energia.
Kõikide energiate algkomponent ehk baas on algjõud. Kuna parasiit seda ei talu, on tal
vaja seda algjõudu „pimendada“. Pimendamiseks kasutatakse udutamist ehk demagoogiat
ehk valetamist. See udu koosneb mullikestest. Mida jõhkram on vale, seda tumedam on
mullike. Kõige peenem vale on valge silmipimestav valgus. Tõde on läbipaistev, kirgas
helendus, see ei ole valgus.
Meedia kaudu levitatavate negatiivsete „uudiste“ abil suunatakse inimeste tähelepanu
hirmutavatele sündmustele, et tekitada üleilmset paanikat. Inimene, kes sellega haakub,
kulutab oma jõu negatiivsete energiate tootmisele, andmata endale aru, et ta toidab sellega
paralleelilmades elavaid füüsilisele silmale nähtamatuid energiaparasiite. Kui tema
positiivne energiaväli selle tõttu kahaneb, tekivad tema energeetilisse kaitsebarjääri
„augukesed“ ja ta muutub vastuvõtlikuks ka kõikvõimalikele füüsilistele parasiitidele, kes
saavad takistamatult tungida tema keha sisemusse. Keha võitlust parasiitidega nimetatakse
(nakkus)haiguseks. Huvitav on see, et kõige haavatavamad/ohustatumad on inimesed, kes
on ise parasiitlike kalduvustega – ilmselt seetõttu, et nad ei suuda kasumiahnuse ehk
muidusöödiku programmist loobuda – sarnane tõmbab sarnast.
Inimene ei saa oma vibratsiooni tõsta. Kui tal see õnnestuks, aurustuks ta keha hetkega.
Inimesel on võimalik nihutada oma tähelepanu ühelt sündmuselt teisele. Sinna, kuhu ta
suunab oma tähelepanu, sinna suundub ka inimese energia, hakates seda sündmust
võimendama. Kui teie tähelepanu on suunatud negatiivsele olukorrale, muutute aina
vihasemaks. Kui nihutate oma tähelepanu aga helgele sündmusele, hakkate ka ise
helgemaks muutuma. Seega tasub oma tähelepanu suunamist vaadelda ja vaadelda ka
programme, mis teie tähelepanu suunavad. Kui te need programmid läbi näete, kaotvad
need teie suhtes oma võimu, muutuvad tühisteks.
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