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Informace k posunu VĚDOMÍ 2

Milí členové a příznivci Jarila,

v dnešním blogu informací si Vám dovoluji zaslat následující videa s obsahem,
který Vám může objasnit další souvislosti s tím, co se vlastně děje na planetě a
v lidské společnosti. Opět pohlížejte kriticky na uvedené materiály. Kéž jsou Vám
k užitku.

1. video o kamenu Čintamání popisuje zajímavosti z hlediska černé díry,
informačního pole na určitých místech planety a mnoho dalších
neuvěřitelných informací. Také o lidech, coby o opičkách makak, které věří
tomu, co je jim je sděleno. Čemu nerozumí, tomu slepě věří. 

Videa z odkazu Elli Staníkové doporučuji shlédnout, neboť obsahují velké
množství doplňujících informací.

2. video o Krizi středního věku - příjemné informace od Pjér la Šé'ze. Hlubší
informace na témata týkající se rozdílnosti poslání žen a mužů. Kolektivní
přesvědčení - kolektivní hypnóza strachu.

3. video - Velké množství informací o možnostech a aspektech působení
člověka s ohledem na možný budoucí vývoj společnosti. Témata jako
architektura souvislostí, obnova dynamické rovnováhy přírody,
biochemické složení stravy, chemizace potravin atd. - všechna témata ve
vazbě na chybné působení lidské společnosti s provázáním na přírodní
zákonitosti a principy.

4. video - Léčitel Petr Davídek o Šťastné budoucnosti lidstva. Sladkohořké
informce pozitivního charakteru. Skvělé pro připravené, úžasné pro ty, kdož ještě
pochybují. 

Přichází  doba kdy můžeme poznat svá lidská poslání a nastolit skutečné
hodnoty a vnést je do celospolečenského života formou vlastních činů.

Starý svět  končí.

Učiňme vše, abychom začali ŽÍT  jako LIDÉ...
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Elli Staníková

Kámen čintamání vzácný drahokam
z vesmíru

Další videa ze zdroje Elli Staníkové
Zde je odkaz na další videa z Youtube

Pjér la Šé'z a Katarína Vlková Méresová

Krize středního věku

Od 40-té minuty zajímavá inf ormace o poznání svého životního poslání

https://youtu.be/be_9C92REAw
https://youtu.be/be_9C92REAw
https://www.youtube.com/user/elliena1/videos
https://www.youtube.com/user/elliena1/videos
https://youtu.be/uuGSMgLMAUA


Peter Staněk

6.3. 2020 časť 1. - Spoločnosť
budúcnosti Inak.

Prof esor Peter Staněk o možném vývoji společnosti.

Cesty k sobě

Léčitel Petr Davídek, Šťastná

https://youtu.be/uuGSMgLMAUA
https://youtu.be/_azCLo1w_j4
https://youtu.be/_azCLo1w_j4


budoucnost lidstva se blíží

Další videa a odkazy
Internetová televize "Cesty k sobě"

 Klub   Články   Pro komunity   Osvěta 
 Aktuálně 

Na hlavní stránku webu relaxklubjarilo.cz

https://vimeo.com/426964458
http://www.cestyksobe.cz/
http://www.cestyksobe.cz/
https://www.relaxklubjarilo.cz/
http://www.relaxklubjarilo.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=295
http://www.relaxklubjarilo.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=302
http://www.relaxklubjarilo.cz/index.php?&desktop=clanky&id=236
http://www.relaxklubjarilo.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=307
http://www.relaxklubjarilo.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=294
https://www.relaxklubjarilo.cz/


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

Relax klub jarilo, o.k.
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