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Informace k posunu VĚDOMÍ

Milí členové a příznivci Jarila. 

Přicházejí další informace, které potvrzují pozitivní vliv současného zkouškového
období pro nás všechny.

Není nutné podléhat panice, neboť dozrává čas k zahájení přechodu na
SVOBODNÉ ÚZEMÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA. Možná Vám ještě není zcela jasný význam
této věty, ale snad dle níže uvedených informací, Vám tento výrok dá SMYSL
i odpověď.

Jak jsem již psal v minulých povzbuzeních, mění se nám přátelé VĚDOMÍ.
Nerozumíte tomu? 

Jen příklad pro ty, kteří nevědí co je VĚDOMÍ. Pamatujete si na období, kdy jste
neuměli číst? Naučili jste se to? Tak to je ono. Věděli jste, že někdo jiný číst umí a
tak jste se to také naučili. Neměli jste pochybnosti. Museli jste se ovšem naučit
písmena a skládat ze slov věty. Pěkně postupně. Pokud byste se číst nenaučili,
byli byste závislí na lidech, kteří to umí aby Vám sdělil psanou informaci. 

Měli jste prostě VĚDOMÍ v němž jste ještě NEDOKÁZALI číst. 

VĚDOMÍ SE POSILUJE PROSTŘEDNICTVÍM ZKUŠENOSTÍ A VEDE K ZÍSKÁNÍ SCHOPNOSTÍ,
díky kterým se již nedomníváme jak věci fungují, ale VÍME jak se věci mají. No a
proč tak složitě sděluji zdánlivou jednoduchost. Protože ČTENÍM to nekončí. 

Můžeme se UČIT NOVÝM VĚCEM jako například chápat jak funguje tento svět. 

Jistě jste slyšeli o KVANTOVÉ FYZICE, jen tomu nerozumíte, nebo jste nedůvěřiví k
tomu co neznáte? Pak právě posun ve Vašem VĚDOMÍ mohou způsobit
informace obsažené ve videích, která jsou součástí tohoto blogu.

1. video hovoří o principech jakým způsobem funguje informace. Má přímou
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souvislost s tím jak můžeme společně zásadně ovlivnit kvalitu dnešního světa.
Toto video bylo určeno pro konkrétní nedávnou dobu, ale jeho platnost je trvalá.

2, video od MUDr. Mikuláše Štefana hezky provokuje  k aktivitě každého člověka k
vytváření pozitivního stavu ve své MYSLI. Poukazuje na lidstvo jako na parazitující
formu, která nyní dostává šanci se proměnit na tvoření v souladu s přírodou.

3, video - zvukový záznam  od Jaroslava Duška nemá sice tolik společného se
samotným vědomím, ale tím jak se věci mají nám Jaroslav Dušek zase přináší
jisté pravdivé informace z kauzy zrušeného videa ohledně použití Antabusu pro
léčení Koronaviru a další manipulativní informace ohledně nadřazeného stavu
institucí, které mají snahu zakrývat PRAVDU. Jen jako důkazní materiál pro časy
SVOBODY, která přichází, pokud to dovolíme. Hra na Bachaře a vězně a další
buditelské informace jsou obsažena v tomto zvukovém záznamu. 

Přichází  doba kdy můžeme poznat svá lidská poslání a nastolit skutečné
hodnoty a vnést je do celospolečenského života formou vlastních činů. O tom
však v příštím blogu, který bude odeslán velmi brzy.

Starý svět končí.

Nemít strach a mluvit PRAVDU je doménou nového...

Q

19.04.2020 Stane se to jednou

https://youtu.be/quhY6a5ECZs
https://youtu.be/iTbCPJKOEFQ


MUDr. Mikuláš Štefan

03.04.2020 Korunka - ako od teraz
ďalej

Obsahem tohoto videa jsou krásné informace například o uvědomění si toho
co způsobuje STRACH a od 13 minuty povzbuzení k vlastní aktivitě. 

https://youtu.be/iTbCPJKOEFQ
https://youtu.be/quhY6a5ECZs
https://youtu.be/quhY6a5ECZs


Další videa s MUDr. Mikulášem Štefanem
Zde je odkaz na další videa a přednášky MUDr. M. Štefana na

You Tube kanále Slnečnica SK

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek 2. díl: Tato doba nám
vyjeví, kdo je kdo

Povídání s Jaroslavem Duškem na internetovém rádiu Svobodné Universum

https://youtu.be/quhY6a5ECZs
https://www.youtube.com/channel/UCtaONkp-MZZOoVk6BwxuklQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtaONkp-MZZOoVk6BwxuklQ/videos
https://youtu.be/EzMrOYNEL58
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zaregistrovali jako člen občanského
klubu nebo jste provedli registraci na našich

webových stránkách.

Odhlásit se
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