PROČ ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS
PŘEDMLUVA
Bezesporu v současnosti žijeme v době, která směřuje k nedobré existenci pro
běžného člověka na této zeměkouli v blízké budoucnosti, (viz.např. různé
články či rozhovory v mediích či internetu).
Nechceme se zde zabývat energiemi, které jsou zřejmé mimosmyslovým vnímáním,
případně některými přístroji, ale chceme se zaměřit pouze na tuto realitu - tzv. 3D,
kterou vnímáme svými pěti smysly.

ÚVOD
K napsání tohoto článku nás vedla informace od lidí typu “já s tím nic neudělám“
apod. Když jsme nesouhlasili a pokusili jsme se vysvětlit tento omyl, byli jsme
nepochopeni ve smyslu vyblokování lidí jejich postojem názorů způsobené
dlouholetou jemnou manipulaci mysli člověka. Aniž by si tito lidé uvědomili, že jejich
názor je veden jen jedním směrem a to v negativním smyslu „žij na úkor okolí, to je
normální “ – NENÍ TO NORMÁLNÍ. Výsledek je dnes naprosto zřetelný.
Uvědomili jsme si, že úroveň ovládnutí mysli člověka již dosáhlo takové úrovně, že
lidé si jen stěží plně uvědomuji, o čem hovoříme, (aniž bychom chtěli kohokoliv
urazit či se nějak dotknout jeho inteligence apod.). A už takřka vůbec nejsou
přístupní na změnu své osobnosti, protože by se museli zabývat samí sebou a
svými vlastnostmi, které jsou v drtivé většině v souladu se současnými názory
společnosti, byť si podvědomě uvědomují, že „je něco špatně“.
To je způsobeno jednak geneticky od dob vyšlechtění člověka - jeho egem a
v současně době (posledních cca 30let), navíc intenzivní manipulaci lidí
prostřednictvím všech medií, (např. televizí, sociálních sítí, počítačových her, atd.),
s cílem podporovat u lidí ego, tj. pocit jedinečnosti, svobody, dokonalosti apod.

Cíl
Pokusit se jednoduše vysvětlit, proč je důležité, aby každý člověk – POKUD BUDE
CHTÍT, NA ZÁKLADĚ POCHOPENÍ – nějak změnil svou vlastnost, která se mu na
sobě nelíbí. Tím člověk změní svou celkovou energií. Pro současnou situaci je jedno
zdali vlevo nebo vpravo od modré – viz.níže. DÚLEŽITÉ je, že se tím vymaní ze
současné zmanipulované reality.

Samozřejmě doporučujeme změnu pozitivním směrem z důvodu rozšíření vnímaní
svého okolí a tím zkvalitnění svého chováni ke svému okolí i sebe samého.

VYSVĚTLIVKY
Slovo „energie“ – je velmi nepřesným označením něčeho, pro co dosud nemáme
jiné pojmenování, (pokud je nám známo). Ale je snadno pochopitelné a v kontextu
článku není na závadu.

ZJEDNODUŠENÍ BAREV
Pro účel tohoto článku si zjednodušíme škálu barev takto

SOUČASNÝ STAV
- Současná, zmanipulovaná realita z obecného pohledu vyzařuje nějakou
energií. Zvolíme si barvu této energie např. modrou

- Každý člověk, který žije v této realitě a je zmanipulovaný, (viz. výše), a
vyzařuje i tuto energií, tedy modrou. Pro zjednodušení se budeme zabývat jen
touto barvou.

- Jsou i lidé, kteří zmanipulovaní nejsou pomocí medií atd. jednoduše proto, že
k nim nemají přístup. Tito lidé tudíž neobsahují energií, kterou jsme zvolili jako
modrou. Zvolíme pro tyto lidí barvu např. červenou.

- Z obecného hlediska můžeme konstatovat, že tato zmanipulovaná realita se
skládá z celkového množství energie každého zmanipulovaného člověka a
z energií lidí, kteří zmanipulovaní medií nebyli. Příkladem jsou např.
domorodci v džungli tzv. křováci. VELMI Hrubý odhad je přibližně: na padesát
tisíc zmanipulovaných lidí připadá jeden nezmanipulovaný člověk. Obrázek
níže není v poměru, ale pouze ukazuje současný stav lidí v této realitě.

- Pro zjednodušení si znázorníme pouze zmanipulované lidí, tedy modře
zbarvené.

NAŠE VOLBA
1. Každý člověk, POKUD BUDE CHTÍT, se může změnit oproti současnému
stavu. Pokud se rozhodne pro změnu, (je na jeho volbě, zdali negativním nebo
pozitivním směrem), s JASNÝM CÍLEM: „CHCI SE ZBAVIT MANIPULACE“
dojde ke ZMĚNĚ vyzařované energie oproti současnému stavu každého
z nás, (jiná barva než modrá),

2. Tím dojde k celkovému oslabení současné zmanipulované energie,
kterou jsme si označili jako modrou.
3. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že u všech, kteří se nyní rozhodnou
změnit, se energie, pro kterou jsme zvolili barvu modrou, zanikne.
Samozřejmě, je velmi malá pravděpodobnost, že zmanipulovaná energie se u
každého z nás zcela ztratí, ALE Z POHLEDU CELKU SE V KAŽDÉM
PŘÍPADĚ CELKOVĚ OSLABÍ, a to je ROZHODUJÍCÍ, aby mohlo dojít ke
změně, viz. bod 4.
3a. Znázornění – změnil svou energií JEDEN člověk

3b. Znázornění – změnili svou energií DVA lidé

4. Pokud se takto změní X-lidí dojde k tzv. „fenoménu sté opice“,(viz.např.
https://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=942 )
4a. Znázornění – X lidi změnili svou energií, X= fenomén sté opice

a stane se následující

Současná zmanipulovaná energie se zhroutí a zanikne – změní se!!!

-

Proto záleží na každém z nás, abychom změnili svou
současnou energií. A to může každý, POKUD BUDE CHTÍT.

 Argument typu „Já s tím nemohu nic udělat“ apod. je tedy lživý pokud
pochopíme co je cílem změny každého z nás,
 nebo je daný jedinec slušně řečeno „méně inteligentní“ a v tom případě by
měl požádat o vysvětlení někoho z okolí.
 nebo budou i takoví lidé, kterým nezáleží na dětech, vnoučatech,
rodičích, známých, kamarádech atd. A řeknou si něco ve smyslu „kašlu na to,
nějak bylo, nějak bude“ nebo něco podobného a nezmění se.

PŘÍKLADY MOŽNÝCH ZMĚN, (jsou uvedené jen pozitivní změny)
Přestanu vulgárně nadávat
Přestanu bezostyšně lhát
Přestanu dělat zlomyslné žertíky
Budu se chovat k lidem vlídně např.
* pomáhat starším lidem,
* uvolním místo k sedění v MHD
* partner- ce(ovi) dám každý den pusu se slovy např. „miluji Tě“
* slušně s úsměvem ve tváři pozdravím každého koho potkám bez rozdílu
věku a pohlaví
- Atd.
-

NAVRHOVANÝ POSTUP ZMĚNY ENERGIE, (každý sám za sebe)
1) V „duchu“ si proberu všechny varianty, jak dneska vnímám manipulace,
které znám např. filmy, reklamy, počítačové hry, vysílané zprávy v televizi
atd.

2) Na základě analýzy svého chování si vyberu změnu, která mi bude
vyhovovat.
3) Vybranou změnu formuluji do jednoduché věty, KTERÁ JE PRO MĚ
NAPROSTO SROZUMITELNÁ A JASNÁ – viz. níže.
PŘÍKLAD : Chci se zbavit vulgárního nadávání
a) V „duchu“ si promítnu vulgární slova, která používám
b) Pro sebe si nahlas řeknu: „MLUVÍM JEN SLUŠNĚ“
4) Pokud mám tuto část zpracovanou, přejdu k dalšímu kroku a začlením tuto
větu do souvětí.
5) ZBAVUJÍ SE MANIPULACE a přidám větu, kterou jsem si vytvořil,
v uvedeném příkladu bude vypadat takto:
5a) „ZBAVUJÍ SE MANIPULACE - MLUVÍM JEN SLUŠNĚ“
6) Tuto větu si opakují během dne několikrát. (Čím více, tím lépe).
Zvláště v případě, že se mi v mysli objeví vulgární slovo, tak VĚDOMNĚ
toto slovo nahradím zvolenou větou a vyslovím odpovídající slušnou
náhradu.

-

Klíčové je použití slov „ZBAVUJÍ SE MANIPULACE“, protože na podvědomé
úrovni se naše mysl vzepře všemu, co považujeme za manipulaci.

- Samozřejmě bychom mohli použít větu „ZBAVUJÍ SE MANIPULACE“ i
samostatně, ale nedošlo by k posunu naší celkové vyzařované energie,
ale jen bychom potlačovali vše, co považujeme za manipulaci.
S ohledem na stupeň úrovně naší manipulace, velice rychle bychom na náš cíl
(zbavit se manipulace), zapomněli.
Proto je nutná MOTIVACE k častému opakování věty ve spojitosti našemu
chtění SE ZMĚNIT a posunout naší celkovou energií jinde než dosud.

ZÁVĚR
Asi není moc času, než nastane bod zvratu v této realitě. Proto vás prosíme, pokud
se rozhodnete se změnit, abyste tak učinili co nejdříve, aby fenomén sté opice mohl
proběhnout a tím změnili směr této reality jinam než kam nyní směřuje.

DODATEK
PROSÍME VÁS:
a) Všichni, kteří jste tento text přečetli, pošlete ho všem, na které máte emailové
adresy.
b) Pokud máte své www.stránky, umístěte tento text na tyto stránky.
c) Pokud máte příbuzné a známe v zahraničí, pošlete jim tento text a poproste je
o překlad a o rozesláni ve své domovině.
To vše s cílem, aby došlo k fenoménu sté opice co nejdříve.

Hodně štěstí nám všem.

Zapsáno: 13.12.2020
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