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Informace k posunu VĚDOMÍ 4 - Média
& Pravda & Pozornost & Svoboda

Milí členové a příznivci Jarila,

Tento blog jsem začal psát v polovině září. Teď když jsem jej dopsal a doplnil
ještě několik skvělých informací, se podivuji, jak to vše prochází rychlou
proměnou. Co jsem hodnotil v polovině září je dnes již zastaralé, přesto všechny
informace zanechávám beze změny. Pokud však nebudete chtít číst celý blog,
doporučuji alespoň poslední dvě videa s Hanou Sahu Arah a Jiřím
Ledvinkou - jsou v nich podstatné inf ormace, kterých je moudré se v
těchto dnech držet. Je to opravdu velké a jistě v nejbližších dnech bude
mít vše velmi rychlý spád.

Čo bolo, bolo, teraz skúsme nájsť
T o podstatné, to čo je v nás

T vrdia, že prežije hmyz
Záleží však na nás

(Elán - Neobzerajte sa paní Lótová)

Dnes se budeme věnovat tomu jaké informace  přináší of iciální média a jak na
člověka působí a ovlivňují jeho chování a myšlení a jaké jsou v lidech
probouzeny vzorce chování, například strach, obavy, úzkost ap. 

Nejčastější způsob, jakým k nám přichází informace, je
prostřednictvím televize, internetu, rozhlasu. 

Přijatá informace je dále šířena k jiným uším těmi kdo média sledují. 

Naše mysl či vědomí, slyšenou či viděnou informaci vstřebává a zaobírá se jí.

Komentář Jarila: 

Šíření pravdivých informací, je jedním ze zásadních požadavků Hnutí Jarilo.

Však šířit  smyšlené inf ormace také není v rozporu se svobodnou vůlí
člověka. Někdy však takové hry se lží vedou člověka do temných zákoutí, ze
kterých není snadné se vymanit.

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f713671307630


Posuďte sami, jaké informace jsou šířeny prostřednictvím médií, aby nám
neušly a zamyslete se PROČ. 

Možná v závěru tohoto blogu budete chápat, proč je tolik prospěšné vytvářet
společenstva občanů, která budou šířit pouze informace založené na Pravdě
a osobním poznání jejich šiřitelů. 

Lživé informace mají negativní dopad na celé společenstvo lidí, zejména jsou-li
cíleně vytvářeny, aby lidem nahnaly strach.

Lidský rozum je mistrem domněnek a někdy s jistotou může udržovat v lidském
společenství stovky let  nepravdivé informace. 

Však kdo uvěří v lež, stane se její obětí. 

Média - Informace

Inf ormace prostřednictvím médií ovlivňují milióny lidí na celé planetě.

Jsou-li inf ormace smyšleny a v of iciálních sdělovacích prostředcích se
nesděluje pravda, jde o řízenou cenzuru.

Lidé, buďte bdělí komu nasloucháte, zda šiřitelům pravdy nebo lži.
Rozeznáte to citem srdce. 

Zjemňujte své city a pravdu budete cítiti beze slov. 

Slova z úst mnoha bytostí dokáží mistrně vmanipulovat důvěřivého
člověka do temných sítí.

Věřte v sebe a svůj vlastní pocit. 

Máte svobodnou volbu.

Poznejte PRAVDU a ta Vás osvobodí.

POZORNOST  zaměřená na INFORMACI je MOST EM pro VST UP T ROJSKÉHO
KONĚ do inf ormačního pole (aury) lidských bytostí

Pozornost

A zde se dostáváme k podstatě šíření smyšlených, nepravdivých
inf ormací nebo domněnek.



Odvést pozornost od sebe samotného.
Ve videu níže - Demonstrace v Berlíně, uslyšíte zřejmě informace, které se
zakládají na pravdě. Otázkou však je, zda to, co se děje v davech tisícovek lidí
není pouze důkaz bezmoci. Lidé shromážděním dají najevo svou nespokojenost,
ale pro manipulátory s informacemi jde o požadovaný cíl. Odvést občany od
sebe samotných.

Co to znamená, být odveden od sebe? Poslední video v tomto blogu Vám to
jednoduše vysvětlí. Jste-li otevřeni a nakloněni slyšet jednoduchou
pravdu vyslechněte video s Hanou Sahhu Arah na Cestách k sobě až do
konce. Toto video učiní skutečně ještě větší službu Vám samotným a nahradí
nutnost vycházet do ulic. T ím samozřejmě nekritizuji demonstrace. Je to jedna
z viditelných forem nesouhlasu, ale ještě neznamená změnu vlastní vnitřní
kvality.

Vzpomeňte na Listopad 1989 - byl jsem také u toho a davy demonstrujících
pouze posloužily manipulátorům k dosažení jejich cílů. Výsledek vidíme dnes v
rámci zdevastovaného národního hospodářství a převedení majetků
vytvořených našimi předky do rukou globálního kapitálu. Všichni včetně mě
jsme tomu pomohli. Už to ovšem víme, proto nemusíme opakovat stejné
chyby.

Můžeme však měnit svoji vlastní kvalitu vibrací, díky které vstoupíme do
takového světa, který této naší vnitřní kvalitě odpovídá. (realita není pouze
jedna, ale o tom jindy)

Měnit vlastní kvalitu můžeme tím, že svoji pozornost věnujeme představám o
tom, jaké situace chceme prožívat a v jakém světě chceme žít. Je na naši
představivosti, co si dokážeme zhmotnit.

Civilizací vytvořené technologie jako počítače, mobilní telefony atd. se velmi
významně podílí na snižování osobních f rekvencí .

Zaměřováním pozornosti na civilizační vymoženosti (s velmi jasným
záměrem svých tvůrců) se odklání tvůrčí potenciál člověka a jeho ducha
ve prospěch manipulátorů. 

Dá se zjednodušeně říci, že díky námi zaměřené pozornosti na mediální
inf ormace je náš tvůrčí potenciál (energie) zneužita ve prospěch těch
bytostí, které skrze technologie k nám dokáží přinést předobraz
(omalovánky) jejich představ. T ím, že přijmeme jejich hru (inf ormaci),
zhmotňujeme (vymalujeme) svět  k jejich obrazu. Z hlediska fyziky se jedná
o kvantový princip, ale o tom někdy jindy.

Oni sami, bez nás lidských bytostí, nic nemohou vytvořit  neboť nejsou již
napojeni na Božskou zdrojovou energii (Boha, světlo). Napojení lidé jsou
zneužiti k tvorbě reality na zakázku mocných, kteří zneužívají
technologie ke snižování f rekvencí těla.

Snížením f rekvence těla, a tím nemožnosti projevit svou energetickou
podstatu, nežijeme naplněný život podle vlastních představ. 



MY SAMI JSME T OU PŘÍČINOU, že zaměřujeme pozornost na to, k čemu
tíhneme - tím tomu totiž dáváme sílu. Díky velkému množství lidských
bytostí, které sledují média se nic jiného nemůže stát, než to, že se přijatá
inf ormace zhmotní. 

Ovšem zhmotní se na té f rekvenci, která odpovídá kvalitě jedince -
člověka. 

T o také znamená, že se Vás nemusí týkat to, co jste nepřiživili. Pouze
však tehdy, pokud  nenecháte do sebe tyto inf ormace vstoupit. 

Vím, je to těžké chápat rozumem, ale dovolte rozumu, aby poodstoupil a
nechal tuto informaci na starost Vaši Duši.

Tři dny stará informace, kterou jsem získal od jednoho velmi významného
léčitele.

"Běžně mám svoji f rekvenci na úrovni 35000 jednotek. Po dvou delších
telef onátech má f rekvence klesla na 25000 jednotek."

Člověk jehož f rekvence je pod úrovní 15000 jednotek  je ve stavu snížené
imunity (ochrany) a do jeho biopole v rámci zákona rezonance bez
problémů vstupují nízkoenergetické entity (inf ormační pole), která mají
tendenci destruovat takový organismu člověka. Jde například o virová
onemocnění, která nemohou za žádných okolnosti rezonovat s vyšší
vibrací než zmiňovaných 25000 jednotek.

Kdo má vibraci mezi 15000-25000 jednotek onemocní, ale bez problému
se uzdraví. 

Člověk, který neví, že mu snižují technologie f rekvenci je pak snadnou
kořistí pro nízkof rekvenční světy, které lze bez přehánění nazvat
předpeklím či peklem.

Zajímavé odkazy na téma: frekvence těla, potravin, planety:

Frekvence těla - frekvence jednotlivých částí lidského těla a orgánů v KHz,
nemoci, potraviny, esenciální oleje, (odkaz: Slunecnabrana.eu)

Na jaké frekvenci vibrujeme?  Lidské vlastnosti jako štěstí, vděčnost, lítost v KHz,
Co zvyšuje frekvenci? (odkaz: pronaladu.cz)

Vibrační hodnoty dle Bovisova biometru - Světelné info - přehledná tabulka -
Místa, symboly (kříže), hory, Skvělé informace a podrobnosti o tom jak to vše
funguje. (odkaz: svetelneinfo.cz)

Zvyšování vibrací těl - Jak si můžeme zvýšit své vibrace.  Velmi přehledně a
jasně. (odkaz: janacekanka.cz) 

Frekvence života - celostí vzdělávání - frekvence 396 Hz, 417 Hz, 528 Hz, 639 Hz,
741 Hz, 852 Hz a 936 Hz, Schummanova frekvence 7,83 Hz a další zajímavé
informace (odkaz: celostnivzdelavani.cz)

tel:15000-25000
http://www.slunecnabrana.eu/Zdravi/frekvence.htm
https://www.pronaladu.cz/energie-vysokych-vibraci-na-jake-frekvenci-vibrujeme/
http://svetelneinfo.cz/vibracni-hodnoty-dle-bovisova-biometru/
https://www.janacekanka.cz/l/zvysovani-vibraci-tel/
https://celostnivzdelavani.cz/frekvence-zivota


O vibracích a rezonanci s pohledu jógy  - velmi zajímavě popsaný princip
zvyšování vibrací při joginských cvicích (odkaz: jogin.cz)

Co pomůže měnit vlastní kvalitu? Kromě toho, co je uvedeno v odkazech
výše, působí pozitivně na zvýšení vibrací těla poslech příjemné hudby, návštěva
parků a přírody, neagresivní sport, jóga, bojová (duchovní) cvičení, vědomá
příprava stravy. Klidné jednání za všech okolností. Z pití čaje nebo kávy učinit
obřad. Nespěchat a neodbývat se . atd

Pokud se budete odbývat, budete odbýváni. 

Jednejte sami se sebou tak, jak byste si přáli, aby jiní jednali s Vámi.

Vše uvedené zvyšuje schopnost sebelásky. Nenechávejte se na posledním
místě. Staňte se králem či královnou, nebuďte arogantní, nepopuzujte lidi
výčitkami a hodnocením. Buďte prostě v sobě. 

Moudra z Jarila

Chraňte své zdraví
Kvalita fyzického těla ovlivňuje možnosti, jakými se projevuje duchovní podstata
člověka.

Ve zdravém těle, zdravý duch ....  toto rčení dobře znáte, jen jste jej možná
vnímali bez toho ducha.

Tělu neprospívá:

Požívání alkoholu, návykových látek, pesimismus. Konzumace potravin s
přísadou chemických konzervantů a zvýrazňovačů chuti. 

Chemie umrtvuje potravu a ta se stává pro tělo toxická. Tělo musí takto
kontaminovanou potravu zpracovat a vyloučit. T ímto procesem dochází ke
ztrátě energie, kterou tělo čerpá z vlastních zdrojů a použije ji na zpracování
takto kontaminované stravy, Chápete co je tím sděleno?

Otrávené potraviny prostě ničí tělo a VY pak nemáte SÍLU a VITALITU.

V umrtveném těle DUCH nemůže rozvinout a projevit své schopnosti.

Jsme dva
Já jako ROZUM a JÁ jako skutečný energetický DUCH - duchovní
podstata oživující tělesnou schránku.

Spojením DUŠE s TĚLEM vzniká DUÁLNÍ lidská bytost.

Svobodnou volbou lidské bytosti je dosáhnout dohody těch nás dvou -  Rozumu
s Duší. Buď se Rozum s Duší dohodnou nebo ne.

https://www.jogin.cz/modulovana-vibrace-a-praxe-jogy/
https://www.jogin.cz/modulovana-vibrace-a-praxe-jogy/


Rozum chce řídit a ovládat Duši. Duše pak nemůže vykonávat i pro tělo
prospěšnou činnost. 

Když Duch začne být pociťován skrze krásu těla, která je projevem souladnosti a
tedy dohody Rozumu a Duše, jste na dobré cestě.  

Duše Rozum neutlačuje, jen mu dovolí v mezích prospěšnosti účastnit se
ŽIVOTA. 

Kde Rozum vládne vzniká v člověku egoistické jednání. Vždyť dobře víte, jak se
chová člověk, který je ovládán egem (omezeným rozumem).

Rozum nedokáže cítit. Jedná pouze v jemu známém rozsahu pěti smyslů.
Například vidím jedoucí auto, ustoupím z cesty, slyším zvukovou signalizaci
před železničním přejezdem zastavím. Cítím kouř, který přichází z kuchyně,
běžím se podívat zda nehoří, nebo není připálená rýže. Hmatem rozeznáme
shnilé ovoce, přesto, že barvu má ještě hezkou. Chutí rozeznáváme zralé či
nezralé ovoce. 

Smysly slouží jako nástroj Rozumu, aby vozidlu (tělu), s řidičem (duší)
uvnitř umožnily bezpečný pohyb a pobyt na Zemi.

Splynutím DUŠE s TĚLEM vzniká BOŽSKÁ lidská bytost.

Tělu prospívá:

Přirozený pohyb jako například chůze, tanec, jóga, nesilový sport. 

Zdravá (živá) strava bez chemie. Fermentovaná strava jako např. kysané
zelí ap. Při fermentaci stravy dochází k jejímu předzpracování do té míry, že
tělo již nepotřebuje vydávat tolik vlastní energie na trávení. Po takové stravě
nejste unaveni.

Smysluplné tvoření potřebných a prospěšných výrobků v radosti.

V minulém blogu je velmi příjemné a poučné video Moc přítomného okamžiku
od Ekharta Tolla, které Vám může pomoci se zastavit v rozbouřeném oceánu
dnešního chaosu.

Nezapomeňte se zastavit sami, aby nemusely přicházet nemoci. Zvažte co
ve svém životě opravdu potřebujete. Odložte věci, které Vám neslouží.
Osvoboďte se od povinností a naučte se říkat NE. Skuteční přátelé se na vás
nebudou zlobit. Znáte rčení, stokrát nic umořilo osla?

A nyní k videu z demonstrace v Berlíně. Jak jsem již v úvodu zmínil, jde jistě o
informace odkrývající skutečnosti, které se zakládají na pravdě. 

Sami pozorujte jaké emoce ve vás sdělované inf ormace vytvoří. Osobně
souhlasím s tím co je v projevu sdělováno. V člověku to začne bublat a emoce
začnou vyplouvat na povrch. Vím, že s tím se musí něco udělat. Zde se však
zamysleme. Souhlasit s pravdou je jedna věc. Co udělám já osobně, abych

https://youtu.be/k_xiabr_WmA


změnil tento svět a neutěšený stav, do kterého jsme společně jako lidstvo
vstoupili. Citát , který vystihuje co nyní konat.

„Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.“

— Theodore Roosevelt

To je odpověď hodna krále. Demonstrace je pro jednotlivce inf ormací, že je
potřeba něco udělat .

Takže celá odpověď zní. Udělej to nejlepší, co dokážeš. Nečekej, že to jiní
udělají za tebe. Je to tvoje osobní volba i ochota konat činy a kroky, kterými se
posune každý jednotlivec do ráje srdce.

Dokázat spolupracovat, odhodit nevyřešené spory mezi sousedy, zakopat
válečné sekery, To je je jedna z cest

Projekty Jarila jsou připravovány pro období, kdy budou lidé připraveni
spolupracovat a sdílet výrobní prostředky a poskytnout jeden druhému prostor
pro svobodné tvoření, které je tolik prospěšné každému jednotlivci a tím i celku,
tedy celé společnosti lidské.

Robert F. Kennedy, Jr.

Proslov na demonstraci v Berlíně proti
vládním nařízením

Proslov na demonstraci v Berlíně, kde oficiální média uváděla, že ji navštívilo asi
38 tisíc lidí (zdroj ČT24). Skutečnost však byla asi 1 -1,3 miliónu občanů.

Proč média nepřináší pravdivé inf ormace?

Komu patří média?

Proč mají vlády rády pandemie?

https://youtu.be/be_9C92REAw
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3172272-policie-v-berline-rozpustila-akci-odpurcu-opatreni-proti-covidu-nemeli-rousky-a


Odkaz na aktuální videa z otevrisvoumysl.cz

Další videa a informace na WEBU
otevrisvoumysl.cz

Cesty k sobě

MUDr. Mikuláš Štefan, Zachrání se
lidstvo?

Ve videu obsažené informace:

20. minuta - Každá duše má svůj program a svůj plán. Skupina duší na
Zemi posledních 26000 let měla právě tento program:

Nepadnout do matérie. Nepadnout do mamonu. Nemít na oltáři peníze jako první
věc. Nenenávidět. Nehněvat se za každou maličkost. Nezávidět. Nebýt zlomyslný
a víc se usmívat.

T o je hlavní důvod proč přichází duše na Zemi.

33. minuta - Lidstvo zhlouplo, nikde ve vesmíru už není nižší úroveň než na
Zemi

https://youtu.be/U2KRUnqvrxg
https://www.otevrisvoumysl.cz/category/zpravy/
https://www.otevrisvoumysl.cz/
https://www.otevrisvoumysl.cz/
https://youtu.be/r0C0cTS7HIg


35. minuta - Já jeden to změním. Už není globální pomoc. Je už jen jednotlivec,
který sám sebe změní a zlepší své vibrace, tím ovlivní své okolí. 

37 . minuta Správná komunikace je když nešířím dál utrpení

40. minuta - těžké energie - žárlivost

48. minuta - Může Vám někdo ublížit? Osiris, Hórus, Budha, Ježíš, Lao´c

Neexistují zlí ani zlomyslní lidé, jen nevědí co činí. Nikdo vám nemůže ublížit ani
vás poškodit - je to vždy jen vaše interprertace

Ten, kdo na vás útočí buď neví co dělá a nevidí výsledek toho co dělá.

Kdokoliv na vás útočí a chce vám ublížit buď nedomyslel kam až to povede
nebo chce získat vaši pozornost . T ím čerpá vaši energii.

Svoboda

Cesty k sobě

Hana Sahhu - Arah, Brána k nové
budoucnosti

Ve videu obsažené informace:

Změna je na nás. 

2 minuta - Absolutní očištění od všeho, co není v souladu s mým životem.
Osvobození od opakujících se činů, které jsou nastaveny v buněčné paměti.

https://youtu.be/r0C0cTS7HIg
https://youtu.be/r0C0cTS7HIg


Krok k osvobození je na každém z nás.

6 minuta - Malý příběh z metra - Jak být neviditelný. Nebojovat. Být v
přítomnosti.

15 minuta - Svoboda... podstatné inf ormace

Cesty k sobě

Jiří Ledvinka, Postupné zrození lidstva

Z obsahu videa:

Pro mne osobně nesmírně důležité a potvrzující údaje :

44 minuta - Časová pásma - podle kvality se zařazuje vědomí do vrstvy, která
odpovídá vnitřní skutečné kvalitě vibrace jednotlivce

46 minuta - kolektivní čas a jeho roztříštění, máme každý svůj čas?

47  minuta - nebudeme vtahováni do prostoru jiných realit? Budeme mít
vlastní čas. Budeme se vnímat ještě více jako božské bytosti..

48:30 minuta - budeme se vnímat navzájem? a ti jiní, kteří nestíhají budou...
nebudou tady jiní...   A co bude s těmi co mají nižší energii? Tedy ti, kteří
bojkotují to Božské... Nebudou tady, je pro ně vytvořeno jiné místo....

51 minuta - Držte se své volby... svého Božství

https://youtu.be/xtwktgr9KQM
https://youtu.be/c09UYNpAPq8
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