
Két Hellinger rendszerállítás a koronavírus kapcsán 

I. A német Hellinger központ állítása a koronavírusról 2020.január? 

(Forrás: https://vimeo.com/399661458/30f7c8f973, szöveg a Hellingeres körökből) 

Sophie Hellinger tanfolyamának 1. modulján a koronavírus covid-19 témája hirtelen előjött, 

annak ellenére, hogy a téma akkor még nem kapott figyelmet Németországban. Akkor 

még nem volt világos, hová fejlődik a helyzet, de azóta epikus méretekben beigazolódott 

az állítás lényege. Video angolul, oroszul, németül. Angolra fordította: Erich H Haiderer   

"Tulajdonképpen történt egy családállítás a vírussal. Akik ismerik ezeket a technikákat, 

tudják, hogy hogyan működik. Na nézzük, mit mondott a vírus:  

Szerepcsere a vírussal: Monica Zuretti és Daniela Simons koordinálásában szerepet 

cseréltünk a vírussal és a virus következő üzeneteit közvetítettük az emberiségnek. Íme az 

üzenetek:  

- Engem hidegen hagynak a határaitok. Nektek miért olyan fontosak?  

- Ti, emberek és én, a vírus sokkal több mindenben hasonlítunk, mint különbözünk. Eljött az 

ideje a lényeges és egyszerű dolgoknak.  

- Túlzásba vittétek, átgázoltatok minden határon. Azért jöttem, hogy megállítsalak titeket.  

- Én nem látok különbséget az emberek között, akár szegények, akár gazdagok, akár 

fiatalok, akár idősek. Meg szeretném tanítani nektek ezt a leckét.  

- Azért vagyok itt, hogy kipróbálhassátok, képesek vagytok-e megtalálni a fizikai és lelki 

túlélés eszközeit.  

- Azért jöttem, hogy kiderüljön, képesek vagytok-e másképp csinálni dolgokat.  

- Itt vagyok, mert meg kell állnotok egy pillanatra és felismerni, hogy egyénileg mindannyian 

törékenyek vagytok, és csak összefogással tudtok erőssé válni.  

- Rá kell jönnötök, hogy miképp tudtok túlélni engem, egyedül otthon, mint egy hóvihar 

idején.  

- Szét akarlak választani titeket és elvenni a fizikai szabadságotokat, hogy kiderüljön, 

képesek vagytok-e érzelmi és spirituális szinten kapcsolódni.  

- Tudom, hogy látni sem akartok, ahogy a saját sötét oldalatokat és árnyékotokat sem; 

mégis, a részetek vagyok – ti tápláltok és támogattok. Enélkül nem léteznék.  

- Ti, emberek, oly’ nagyratörőek vagytok már oly’ régóta. Eljöttem most, hogy 

emlékeztesselek rá titeket: a természet aprócska részei vagytok csupán.  

- Köszönöm, hogy végre megszólalhatok, mert ez idáig csak erőszakkal fejezhettem ki a 

haragomat. Remélem, lassan elkezditek megérteni, hogy okkal vagyok itt. És ha ez 

megtörténik, akkor majd talán képes leszek itt hagyni titeket.”  

(Angolból fordította: Molnár Erika) 

 

https://vimeo.com/399661458/30f7c8f973


II. Maria Dolenc állítása, 2020. március 14.  

(forrás: Hellingeres körökből) 

Szerettem volna megosztani ezt az erőteljes állítást veletek, melyet Maria Dolenc vezetett a 

Bamboo Buddha-ban tartott Hipnoterapeuta Tréning részeként 2020. március 14-én. Rejtett 

állítás volt, így az állításvezető írta fel az elemeket papírlapokra és a képviselők vették fel 

azokat a szoba közepéről, nem tudva kit vagy mit képviselnek.  

− A Vírus volt az utolsó lap, amit felvettek és azonnal megtalálta a helyét középen. A Vírus 

képviselője becsukta szemét, instabillá vált a lábán állva, hátraesett, egészen addig, 

amíg lefeküdt a padlón a hátára és megpihent. Nem érezte magát rosszindulatúnak és 

nem volt igazán kapcsolata egyik elemmel sem, egy kis kapcsolatot kivéve a 

Félelemmel.  

− A Félelem képviselője azonnal elkezdett reszketni és nagyon rosszul érezte magát, 

összeesett a padlón és azt mondta, hogy „megfagyott a félelemtől”.  

− Amikor a Félelem összeesett, a Média képviselője energikusabbá és élettelibbé vált. A 

Média azt is megosztotta, hogy késztetést érez arra, hogy a Víruson ugráljon.  

− Az Emberek képviselője nagyon nem jól érezte magát, émelygett, nem találta a helyét a 

mezőben és mások nem vették észre.  

− A Kormány képviselője azt mondta, hogy nagy súlyt érez a vállain és nem tudja mitévő 

legyen.  

− A Halál képviselője a mezőben és a képviselők között körözött, míg végre megtalálta a 

helyét és háttal nekidőlt Istennek.  

− Az Egészségügy a vírusra fókuszált, de nem látta az embereket.  

− Amikor megkérdezték, hogy megy vagy marad-e, a Vírus nem válaszolt. Amikor az általa 

hordozott üzenetről kérdezték, szintén nem válaszolt, de azt mondta, hogy valami 

hiányzik a mezőből.  

− A behozott képviselő a Vírus előtt állt meg, a Vírus érdeklődését azonnal felkeltette és 

kapcsolódott hozzá, próbálta megérinteni a hátát. Azt mondta, hogy örül, hogy ott van, 

de nem akarja, hogy a Vírus megérintse, manipulatívnak érzi magát, mint egy csaló, 

nevet és próbál kooperálni a Kormánnyal és a Médiával. Kiderült, hogy a hiányzó 

képviselő a Gyógyszeripar volt.  

− A Gyógyszeripar nagyon erőteljesnek, befolyásosnak érezte magát, amíg egy új 

képviselő - az Igazság - be nem lépett, és hevesen le nem szidta. A Gyógyszeripar 

képviselője azonnal elkezdte elveszíteni erejét, kezdett leengedni, és lassan 

visszavonult.  

− Abban a pillanatban a Félelem felállt, jobban érezve magát.  

− Az Emberek visszataláltak a Természethez és amikor mellette álltak, elkezdték 

visszanyerni erejüket és jobban érezni magukat.  

− A Gyógyszeripar kivonult a mezőből, leengedett és a Halál követte.  

− A Vírus nem volt többé olyan befolyásos vagy erős, az Emberek ki akarták rúgni, de 

mielőtt ez megtörtént, a Vírus ellépett az Egészségügy felé, kevésbé középen a 

mezőben.  

− Az Emberek megtalálták a helyüket, kapcsolódva a Természethez, Istenhez és az 

Igazsághoz.  

− A Gyógyszeripar és Halál képviselőinek személyes okok miatt még a befejezés előtt el 

kellett hagynia az állítást.” 


