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Povzbuzení

Milí členové a příznivci Jarila, nedá mi, abych se nepodělil o oblažující
informace, které se ke mně dostaly jaksi "náhodou".

Nejsem a ani nechci být šiřitelem domněnek a tak využiji dokumenty, které sice
nejsou příliš valné kvality, ale jejich obsah je více než aktuální a důležitý pro
dnešní dny CHAOSU, který se k nám prostřednictvím masových mediálních
zpráv šíří všemi sdělovacími prostředky, a který má za cíl ještě více vystrašit
vystrašené "občany". Jde o jistý druh zkoušky v němž může obstát každý, kdo se
přikloní k Lidství a dokáže získat kontrolu nad sebou samým.

Dovolte si poslechnout videa v nichž jsou skryta poselství nejen pro dnešní dny,
ale pro život vůbec. 

Obecně se jako LIDÉ můžeme přiklánět k negacím a strachům, nebo můžeme
být LIDMI, kteří se oprostí od CHAOSU. Chaos  teď coby agresivní informační
zběsilec chce upoutat NAŠI POZORNOST, neboť platí princip "kam uniká
pozornost, tam uniká síla (VAŠE OSOBNÍ ENERGIE)"

Videa obsahují povídání s Eduardem Tomášem a jeho ženou Mílou
Tomášovou. 

Slova v pořadech Vám mohou pomoci pochopit to, co se vlastně nyní ve světě
LIDÍ děje a PROČ se to děje.

Také je zde uvedena jednoznačná CESTA vedoucí z NESVOBODY do RÁJE SRDCE.

Ať jsou všechny bytosti šťastny.

Prosím buďte BDĚLÍ.

Přejeme hezké dny

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f613479317237


Odkazy na zajímavé články 

Mystik a jógín Euard Tomáš - odkaz na wikipedii

Článek o Eduardu Tomášovi ke 110. výročí narození

Eduard Tomáš

Když změníme sebe, změníme tento
svět.

Eduard Tomáš

Smyslem života je poznat pravdu,
protože ta vás může osvobodit

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Tom%C3%A1%C5%A1
https://www.extrastory.cz/pred-110-lety-se-narodil-eduard-tomas-nejslavnejsi-cesky-mystik.html
https://youtu.be/GIWvD4CVQRw


Eduard a Míla Tomášovi

HLEDÁNÍ PRAVDY s Eduardem a Mílou
Tomášovými

https://youtu.be/TVFGk1huD5s
https://youtu.be/JlLsvaEGlTU


Halenkov 318, Halenkov
Czech Republic

jarilo@volny.cz

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se
zaregistrovali jako člen občanského

klubu nebo jste provedli registraci na našich
webových stránkách.

Odhlásit se

Eduard Tomáš

PAMĚTI MYSTIKA 14 - O manželství

Na hlavní stránku webu relaxklubjarilo.cz

Relax klub jarilo, o.k.
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