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START OF TRANSCRIPT

Dobrý den, milí účastníci online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Vítejte při jeho další části, která je nazývána jako úvodní část online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Doufám, že jste si všichni poslechli úvodní video a neméně důležité audio a video o našem zdraví a online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, které
popisuje spoustu zajímavých věcí o nevyléčitelných nemocech. Popisuje spoustu věcí o přístupu jak se vyhnout tady těmhle trablům a
koneckonců jak dojít vlastně k uzdravení z těchto nevyléčitelných nemocí.

Samozřejmě bych vás chtěl ještě jen přivítat a tady tomto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® v úvodní části bychom si stručně prošli
představení tady tohoto online kurzu, prošli bychom si jeho hlavní cíle, co bychom se měli naučit, co bychom měli pochopit, co by mělo
vyplynout z tohoto kurzu, pro koho ten kurz je a samozřejmě povíme si něco o jednotlivých sekcích. Jak dlouho tenhle online kurz bude probíhat
a tak dále.

Všechno jak už jsem řekl úvodní relaci, v úvodním videu a následně v téměř sedmdesáti minutovém audiu a videu o našem zdraví, všechno se to
točí kolem jednoho neuvěřitelného fenoménu a je to jeden z nejvíc podceňovaných, potlačovaných a nevelebených fenoménů.

A ten fenomén se nazývá SPONTÁNNÍ UZDRAVENÍ Z RAKOVINY a z jiných nevyléčitelných nemocí.

Tak jak jsem zmínil, nebudu to dále moc rozebírat, protože už o tom bylo řečeno hodně a je to zmiňováno v odborné literatuře jako Spontánní
remise, kdy to většina lidí vlastně nechápe. Bere to jako takovou anomálii, že se to jako sem tam jako někomu "přiházívá" se to takhle. Já jsem
přesvědčený o pravém opaku. Já jsem právě přesvědčený o tom, že každý z nás, z Vás, kdo chce zažít tohle neuvěřitelné uzdravení,
sebeuzdravení na základě samoregulace našeho těla. Může, stačí jenom k tomu přispět svojí troškou do mlýna.
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Takže ten tenhle online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je doopravdy postavený na výhradně mých zkušenostech z mého osobního příběhu
spontánního uzdravení z rakoviny.

Já myslím, že většina z Vás už si přečetla nebo poslechla něco o tomto příběhu.

Je to neuvěřitelný příběh, kdy mi bylo sděleno rakovina v polovině roku 2016. Zkrátím to prošel jsem si všemi

operacemi, prošel jsem si chemoterapií, prošel jsem si PETy, CT-čkami. Potom znovu diagnózou rakovina je zpátky, zoufalstvím, hrůzami a
prognózami a byly strašidelné.

Až se jednou přihodilo to co jsem, nevím jak jsem si to přizval do svého života, ale vždycky to zmiňuji. Tyhle tři písmena, které jsou OBE (Out of
the Body Experience) - mimotělní zážitky, které mě změnily. Překopaly mi celý můj život a řekly mi jednoznačně, že k uzdravení mého těla a
Duše můžu přijít pouze s určitým souhrnem opatření, které musím neprodleně v mém životě začít a nastavit.

A to je zdravá strava, zdravý životní styl a prostředí v kterém žiju. Prostě omezit ty nepříjemné vlivy, které na nás působí a křičí ze všech stran,
které jsou vlastně víceméně předmětem stresu, obav a strachu a potom následných nemocí, což není nic jiného než ne-moci našeho těla, ale o
tom už se určitě říkal.

Takže samozřejmě tu je spousta dotazů od mých blízkých, kteří se mě ptají - proč jsem vlastně ten kurz připravil? Proč jsem ho posadil do
pozice online?

A proč třeba dál se nesetkávám takhle s lidmi a prostě neradím jim atd. Samozřejmě já tohle dál dělám. Pokud někdo mě zavolá, já prostě
zvednu telefon každému, každému poradím, ale vyhodnotil jsem si po těch několika letech a to byly desítky možná stovky hodin, které jsme
spolu měli, že se spousta těch symptomů a spousta těch příčin se opakuje a tak jsem si říkal že je mimo web Mojecesta.org, kde víceméně ve
všech sekcích je popsáno, jak se vlastně dostat k tomu procesu sebeuzdravení a následném uzdravení těla i Duše. Jsem si říkal, že bych to měl
přece jenom někam vtisknout do nějakého jiného prostředí jak na ty odpovědi čekal jsem samozřejmě, já rád medituji, já rád mám svůj vnitřní
rozhovor a tak jsem prostě si rozmlouval sám se sebou.

Samozřejmě ty cesty k tomu jsou velmi složité, protože jsme určitým způsobem manipulování neustále už od mládí tou cestou klasické
medicíny. Já neříkám, že to je cesta špatná, ale jsme tam prostě manipulováni a veškeří léčitelé nebo terapeuti, kteří používají jinou medicínu,
třeba čínskou rakovinou jsou prostě zapracování a ne-li perzekuováni. Nedej bože, že některý lékař sběhne z téhle alopatické medicíny. A což se
může stát, protože spousta lidí může prozřít, spousta lidí si může uvědomit, že náš život není o tom, že musíme celý život věřit v nějaké dogma a
tak dále, prostě můžeme si spoustu věcí uvědomit. Můžeme se lidem omluvit můžeme požádat o odpuštění, můžeme odpustit sami sobě a jít
prostě po jiné cestě životem.
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Ty různé nesmyslné "social distancingy" a už vůbec se nebudu bavit o rouškách, protože tady tyhle srandovní hadříky, nehumánní a směšné
hadříky, orouškované a označkované stádo, prostě to vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat, protože je to nejenom nehumánní, ale silně a velmi
silně zdravotně závadné a zdraví škodlivé.

Takže ten kurz jsem připravil právě pro mé, já říkám kolegy. Jsou to lidi, kterým byla sdělena tahle strašidelná diagnóza - nevyléčitelná nemoc
se zaměřením na rakovinu, protože to je něco co jsem si zažil. S rakovinou vlastně jsem žil dvě těžká léta, než jsem pochopil co mi tahle nemoc
vlastně říká. Než jsem pochopil co vlastně tady tahle nemoc je. Takže pro Vás, kterým byla sdělena diagnóza rakovina nebo jiná nevyléčitelná
nemoc je primárně tady tenhle online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Samozřejmě hned ruku v ruce jsou tam lidi, kteří už se léčí na rakovinu nebo léčí se na jinou takzvanou nevyléčitelnou nemoc, kterou je např.
roztroušená skleróza, leukémie nebo diabetes. Pro vás samozřejmě ten kurz je taky, protože Vy patříte do té první skupiny, s kterou víceméně
komunikuji. Nebudu říkat každý den, ale jsem v kontaktu s Váma se všema.

No a potom samozřejmě je tam druhá skupina lidí, kteří se sami jenom necítí úplně perfektně ve svém životě, vrací se jim nemoci a cítí se
prostě bídně. Někdo to řeší alkoholem, někdo to řeší prášky, což je ještě horší. Někdo to řeší dokonce alkoholem a prášky, což je úplná
katastrofa, protože to nepřispívá, ale vůbec ničemu. Takže pro tuhle skupinu určitým způsobem nešťastných lidí je tenhle kurz zaměřený taky.

A potom je tu jedna skupina a to je ta největší skupina, ale ta samozřejmě není ta nejvíc urgentní. A to jsou ti, kteří nechtějí se někde potkat s
tady touhle, řekněme nepříjemnou zkušeností - diagnózou rakovina nebo jiná nevyléčitelnou nemoc. Prostě nechtějí se s tím setkat, takže to je
pro tyto lidi jsem připravil taky tenhle kurz.

Prostě připravil jsem jej, protože se to ke mně takhle dostalo. Takhle to ke mně ta informace doputovala při mých určitých jak jsem už
několikrát zmiňoval zážitcích mimotělních.

Prostě mě přišla ta informace: "Pavle, dej to ven, prostě musíš tohle říct lidem. Samozřejmě ne všem. Nikomu to nenuť, protože je to úplně
zbytečné. Je těžké přesvědčit lidi o něčem. Lidi musí chtít".

A to je úplný základ toho, ve včerejší úvodní nebo té přivítají sekci jste si určitě přečetli seznam otázek, který by si měl dát každý ne-mocný
člověk, které by si měl položit. Je jich tam myslím že jich tam je šest a všechny jsou extrémně důležité. A prostě položit je a snažit se aby
upřímně jsme si na ně odpověděli ano a pokud si odpovíme ano, tak prostě víceméně jsme v polovině cesty k uzdravení.

A přišlo mě - online kurz.

Já si říkal, to přece není možné. Online kurz to u nás to nikdo nemá. A nikdo to nedělá, ani lidi na to nejsou zvyklí, ale postupně jsem to pochopil.
Vlastně to prostředí, které teď je. všichni víme v jakém se nacházíme období a jsou to období "Lock-downů", jsou to období složité, kde se
všechno zavírá a omezují se kontakty mezi náma.
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A já si myslím, že právě tahle duchovní vyprázdněnost je jedním z hlavních problémů toho proč jsme tam, kde jsme. A proč nejsme schopni řešit
věci s nadhledem, jako například tady tenhle srandovní Koronavirus blázinec, který pokud by se lidi zamysleli a uvědomili si, že to není o ničem
jiném než o imunitě, o podpoře imunity a nezbláznili lidi, nestrašili lidi jak je to strašný virus a všechno je strašný. No není to strašný.

Je potřeba myslet na sebe, je potřeba podpořit imunitní systém.

Jíst zdravě, ale o tom budeme o tom se budeme bavit sekci číslo jedna. No a teď se pomalinku vlastně od tohoto Koronavirového blázince se
dostáváme k základní části toho kurzu.

Včera jsem měl tu čest Vás přivítat a samozřejmě vám nabídnout moje přivítací video s dalším videem a audiem, kde už jsem rozebral
víceméně trošku dopodrobna o čem celý ten kurz bude.

A dneska máme takovou tu úvodní, doopravdy úvodní část, kde se dozvíte o tom kurzu. Jak bude fungovat a jak budou fungovat ty naše setkání a
tak dále a přesunete se k těm jednotlivým sekcí a to je sekce číslo jedna až číslo pět, které jsou ty sekce s asi čtyřiceti třemi akcemi, kde
prostě budete jednu lekci za druhou číst. Budete si je uvědomovat.

Já vždycky říkám vypněte mozek, protože je mozek v téhle oblasti získání znovu ztracené síly, v oblasti uzdravení prostě není moc dobrý rádce.
Je to pragmatik a tady potřebujeme se napojit na šestý smysl a naši intuici, na naši inspiraci a ta sídlí v srdci. To znamená vypněte mozek,
zapnete srdce a ponořte se do jednotlivých lekcí, jednotlivých sekcí, těch sekcí je šest.

Takže ta úvodní sekce č.1 je "očista - Detox těla".

A já vždycky říkám, že to je úplný základ. To je tam, kde bychom všichni měli začít a není to nic, co musíme složitě studovat. Prostě říct si
jenom základní věci. Co nejíst, co jíst , čemu se vyhnout, jak to udržovat a dát do toho svého každodenního života.

Já vždycky říkám, možná budu předbíhat, ale jenom říkám v téhle části je extrémně důležité omezit ty největší jedy, které mám ve svém životě.
Omezit cukr. Omezit lepek. Omezit průmyslově zpracované potraviny. Omezit GMO, to jsou geneticky modi�kované potraviny a veškeré ty
strašidelné přísady a vrátit se zpátky k přírodní stravě. To je alfa a omega, tohle všechno budeme do detailu probírat v sekci číslo jedna, která
se zabývá očistou - Detoxem našeho těla.

Sekce č.2 se bude zabývat něčím trošičku složitějším, takovým magičtějším, tajemnějším a to je "očista - Detox naší Duše".

Takže prostě připravil jsem ten kus pro tyhle lidi s jediným cílem jim pomáhat, prostě chci pomáhat lidem.

Zní to divně v této materialistické době, kdy jeden druhého chceme využít, zneužít. Prospěchářství, egoismus, materialismus tady překypuje.
Prostě to jsou mantry téhle společnosti. Orvat co se dá, bratr bratru prostě neodpustí vůbec nic. Naopak škorpí se lidi.
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Samozřejmě já nemůžu nikomu bránit, aby věřil tady téhle iluzi, ale já právě říkám že tenhle kurz je víceméně všechno o svém šestém smyslu.
O napojení našeho srdce na naši Duši, což je naše nehmotné tělo. Já jsem bytostně přesvědčený a vůbec o tom nepochybuju, to není že bych v to
věřil, ale vůbec o tom nepochybuju, že jsme víc než naše tělo.

Jsme prostě naše nehmotné tělo, kterému já říkám Duše.

A právě proto platí a to už řeklo spousta moudrých lidí stovky let zpátky, že léčit jenom naše tělo bez naší Duše prostě nikam nevede. A já se
obávám, že pokud tohle klasická medicína nepochopí, tak ještě dlouho budou léčit, léčit tak dlouho vlastně až uléčí toho pacienta k smrti,
většinou protože ty lidi, samozřejmě jsou na to studie, že od padesáti let víceméně každý z nás jí několik jednic, někdy po šedesátce už desítek
různých léků a ta kvalita toho života prostě stojí za starou bačkoru.

Takže v téhle části, v této sekci číslo 2, velmi důležité sekci, protože víceméně každý z nás máme určité kostlivce ve skříni. Každý z nás máme v
té naší Duši schované nějaké temné schránky. Nějaké jak já říkám neodpuštění, nějaké zloby, nějaké takové těžké emoce - viny, které nám
nedovolují žít dále. Neustále se nám vrací v určitých rytmech a pokud my jim nevěnuje pozornost, tak samozřejmě to může dopadnout tak, že se
tady z těhle nemocí vytváří někdy chronické nemoci. Po chronických nemocech už to jsou jenom nevyléčitelné nemoci, kde samozřejmě to jako
varování nebo ta Message je - "Člověče zastav se".

A neboj se otevřít se tady všem těmhle kostlivcům.

Oni na tebe vypadnou v té skříně. Obejmi je, protože když je obejmeš, oni nejdou Tě zabít, nejdou Tě vystrašit. Ono to tak vypadá v tom začátku,
ale jakmile je obejmete, jakmile připustíme, že existují a prostě pochopíte proč jsou tady a že jsou tady, aby vám dali nějakou další pozitivní
životní lekci, za kterou je zase jenom rozjasnění toho celého života, tak prostě to pochopíte a vůbec se nebudete bát.

Vyčistíte si celé to své Bytí, celé to své Já.

A zapracujete na něčem, čemu já říkám karma. Spousta lidí to nechápe a je to velká škoda, protože to jsou takové základní pravidla, která už tu
fungují už desítky let.

No a sekce č.3 následně to bude další den je "Pravidelný pohyb".

Je to sekce, která se týká našeho pravidelného pohybu. Co by jsme měli dělat. Proč by jsme měli sportovat, proč by jsme se měli hýbat.

No proč?

No a tady už je trošku za proudzdáváme do něčeho co striktní materialisti, takoví Ti, prostě vím, že funguje to, na co si můžu sáhnout. A na co si
nemůžu sáhnout, co nevidím -nefunguje .
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Následující sekce č.4 je velmi důležitá, mnohdy podceňovaná. A to je - "Kvalitní spánek".

Který já říkám že musí být 7 až 8 hodin. Takže tam si probereme nejenom něco o spánku. Co se děje v průběhu spánku, ale jak jsou důležité
před spánkové rituály. Jak je důležité prostě před spánkem minimálně 2-3 hodiny vůbec nesledovat televizi. Všechno to vypnout a vzít si knížku.
Sednout si, začít se do něčeho, co nás baví anebo si zahrát prostě nějakou klidně i hru. Pobavit se s manželkou, s přítelem, přítelkyní anebo se
pobavit sám se sebou, což ten vnitřní rozhovor je někdy velmi důležitý po celém tom dni toho shonu a různých tlaků, které na nás působí. Takže
to budeme už víceméně skoro ve �nále.

A pak je lekce č.5 které říkám - "A tak dejme vše do každodenního života".

Tohle je velmi důležité, protože nejde udělat odtrženě jednu část a druhou. A ty tři ostatní nechat. Nejde. Proto to říkám, že těchto pět částí je
sdružených do něčeho čemu říkám "Protokol Moje cesta".

Je to něco, je to vstupní brána ke spuštění procesu sebeuzdravení našeho těla, kde musíme a měli bychom začít z očistou našeho těla.
Postupovat k očistě naší Duše. A následně začít se hýbat, mít pravidelný pohyb. Já jsem zastáncem běhu, ale to se potom dočtete dál. Mít
kvalitní spánek. Udělat pro to všechno, protože pokud spíme minimálně 7-8 hodin, tak ten následující den je skvělý. A tohle všechno tyhle čtyři
věci dát do jednoho systému. A repeticí každý den tvrdě jeden den za druhým to opakovat.

Jíst zdravě. Hýbat se. Omezit toxické prostředí. Omezit toxické lidi. Omezit prostě všechno, co nás nahání do chapadel stresu. A takhle se
pohybovat několik týdnů a měsíců.

Já vždycky říkám že tenhle online kurz je sedmidenní, protože každý ten jeden den se vám vlastně otevře ta jedna sekce a o tom si budeme říkat
dál, ale celý ten proces toho Protokolu Moje cesta prostě bude fungovat 3 měsíce.

Samozřejmě pro Ty z vás, kteří budete chtít, abych byl s Váma, jsem tady pro Vás.

Budeme spolu komunikovat. Můžeme si zavolat. Budeme mít na online prostředí webináře, workshop. Pod každou lekcí je chat, takže budeme v
kontaktu. Nebojte se. Budu s vámi pořád.

Samozřejmě máme dvě varianty tohoto online kurzu.

No protože třeba u Vás, kteří jste doopravdy klienti, kteří máte diagnózu rakovina, to stačí si vygooglovat na internetu. Já už jsem ho zmiňoval
doktora Warburga. Byl to skvělý člověk, který dostal Nobelovu cenu za rakovinu, který zjistil, že rakovina a buňky rakovinotvorné nemají rády
kyslík, protože ho nepotřebují ke svému životu. Potřebují takový, jako by proces, který mi chápeme jako kvašení. A čím víc budete dýchat, čím
víc se budete pohybovat, tím víc budete bránit rakovinotvorným buňkám v jejich fungování. Takže tohle a spoustu jiných věcí, doporučení
pohybu, určité plány sportovní si probereme sekci číslo 3 .
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Je to vlastně intenzivních 7 dní společných. A potom následně 3 měsíce, kdy všechno dáme společně do toho každodenního života, kde se
zaměříme na tělo, zaměříme se na Duši a zaměříme se na pohyb, zaměříme se na spánek a všechno dáme do jednoho protkaného konceptu,
tak abychom spustili společně proces sebeuzdravení. Což není nic jiného než Spontánní remise, o které se baví doktoři.

A proč jsem proč jsem vlastně přesvědčený, že to funguje?

Já jsem přesvědčený o tom, protože jsem si to zažil. Protože to zažívají se mnou, já jim neříkám pacienti, protože já nejsem ani lékař ani léčitel.
Ale já jsem víceméně Průvodce, který provádí lidi z údolí smrti, kde jim byla sdělena tahle diagnóza. A jen málokomu z nás se podaří, ani mně
se to nepodařilo samotnému, málokomu se podaří z téhle, z tohohle chvatu se dostat. Protože jakmile se dostanete do chvatu téhle diagnózy,
tak přestáváte myslet na zdraví a začínáte myslet na nemoc. Chcete neumřít, místo toho abyste chtěli žít.

Takže jsem přesvědčený že Protokol Moje cesta, funguje protože jsem si ho vyzkoušel na sobě a zkoušíme ho. Zní to divně - zkoušíme, ale zkouší
ho na sobě, dávají ho do praxe mí já jim nebudu říkat pacienti, ale ti kteří ho prostě uznají za vhodné, že ho budou používat. A světe div se, věřte
nevěřte funguje.

Samozřejmě funguje u těch, kteří vydrží.

To co určitě není tenhle Protokol Moje cesta a to o čem není online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je o tom, že není to pilulka.

Prostě není to žádná pilulka, kterou si prostě dáte. Teď ji slupnete, nejlépe teda dvě nebo tři, abyste to tělo ještě jako víc otrávili. Ono vás to
trošku jako oblbne, to znamená Vy oříznete ty špičky těch emocí, ale ty procesy všechny za Váma, oni fungují a jakmile vyprchá tady tahle hrůza
chemická, tak se do toho vrátíte zpátky. A teď samozřejmě co udělat no tak si dáte zase prášek a tak to pokračuje každé ráno, každý den.

Proč to říkám?

Zažil jsem si to. Každé ráno jsem se probouzel s bolestí hlavy a všechny ty prášky a nebudu jmenovat, protože by to nebylo ani vhodné ani slušné.
Prostě jsem si je musel rozpouštět a bez toho jsem nemohl žít. Tak mě bolela hlava.

Jedna ta základní, které říkám START.

Ta je sedmidenní kde budeme v intenzivním kontaktu a samozřejmě potom Vás nenechám napospas. Budeme spolu komunikovat.

Ale ta plná verze, plnotučná jak já říkám je KOMPLET.
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Teď už to musím dokončit já. A takhle jsem to dokončil, kde jsem se z obtloustlého, téměř devadesáti kilového, egem nafouklého majitele a
manažera �rmy, se ze mě vyloupl takový divný týpek, který prostě běhá 150 kilometrů měsíčně. Má všechny lidi kolem sebe rád. Miluje svoji
manželku a děti. Užívá si každý jeden boží den.

A to všechno, tak nějak v klidu Duše prostě vtlačil do jednoho Protokolu Moje cesta. Samozřejmě vedoucího ke zdraví a implementován tady v
tomhle, řekněme sedmidenní online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Takže víceméně, tohle je úvodní část - Představení.

Část o tom pro koho to je. Řekli jsme si jednoznačně, sami se najdete v těch jednotlivých kategoriích lidí.

Proč to dělám?

Je to nasnadě. Dělám to proto abych pomáhal lidem.

Samozřejmě, ten čas který bych mohl být s rodinou nebo bych mohl se věnovat sám sobě něco stojí. To znamená musí energeticky, aby to bylo
propojené, musí tady tahle moje aktivita něco stát. Někdy to bude stát peníze. Někdy mě stačí od někoho prostě jenom jiný dar. Dostal jsem
nespočet čokolád. Dávají mi lidi víno, ale já moc nepiju, takže musí tenhle energetický kruh být uzavřený, ale o tom si povíme více při našich
společných setkáních.

Takže víceméně ještě jednou Vítám Vás v úvodní části, která byla takovou součástí o tom jak to bude všechno probíhat.

Jsem rád, že se s Váma už podruhé vidím takhle na dálku.

A budu se těšit na každý jeden strávený den s vámi. Na každý jeden telefonát, ať bude přes telefon anebo bude online a samozřejmě na co se
těším nejvíc jsou naše osobní schůzky.

Co můžu říct, já teda bych to rád připomenul - určitě bez roušek.

A víceméně já teď když se nad tím zamyslím, tak já vlastně jsem, to je taky dobrá věc říct, že já jsem vlastně od té doby, kdy mně doktoři řekli,
že mě zbývají tři měsíce života, kdy jsem jim poděkoval, že teda za to, co pro mě udělali. Byla tato operace. Za to co jsem jim vážně neděkoval,
to byla ta chemoterapie, protože do té už bych se nedal nikdy. To je doopravdy úplná katastrofa. To je nejdražší placebo, které může být. Takže
jsem jim poděkoval a jsou to a byli to až na výjimky skvělí chlapi. Velmi mi pomohli v tom začátku.

No ale potom už jsem se rozhodl prostě sám.

Já jsem jim říkal to nikam nepovede, děkuju vám Vaše cesta skončila.
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To je cílem tady téhle Mojí cesty.

A pokud se samozřejmě, což bych určitě Vám doporučil, zaregistrujte se kdo ještě nejste na webu Mojecesta.org. Podívejte se na Youtube
kanál, mám tam všechny autory, kteří mi pomohli v procesu mého uzdravení, protože jsem přečetl snad desítky nebo stovky knížek. Pídil jsem
se po všech informacích a samozřejmě tohle bych doporučoval i Vám. Takže spoustu informací se k vám dostane. To bude ve formě videí, těch
videí bude nespočet. Video bude v každé jedné sekci.

Budou tam transkripty, což jsou přepisy videí, protože někdy nemáte čas poslouchat, chcete si to přečíst. Takže budete mít transkripty. Budete
mít jednotlivé sekce vždy v e-brožuře. To znamená ve formě Průvodce, to znamená budete mít 7 nebo 8 průvodců ke každé sekci jeden. Budete
mít spoustu jiných e-brožur. Budete mít všechno ve formě audií.

Bude to protkané takovými srandovními kvízy, na které můžete odpovědět. Já vždycky říkám odpovězte, protože za takovou úsměvnou formou.

No a to je možná snad úplně všechno. Takže kdo bude chtít si poslechnout tady tohle video ve formě audio, určitě v téhle lekci najdete i audio k
tomuhle videu. Takže si ho dejte do sluchátek, když vezmete děti do školy nebo když půjdete do práce. Poslechněte si to, protože tam message v
každém tohle videu je jednoduchá.

Využijte možnosti našeho těla a to je možnost sebeuzdravení.

Využijte možnosti spontánního uzdravení z jakékoliv nevyléčitelné nemoci a vězte, že Vaše uzdravení máte jenom a jenom ve svých rukách.

Takže budu se těšit na naše setkání. Budu se těšit, že se na toho dáte.

Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti nebo cokoliv by vás zajímalo, dejte mi vědět. Zavolejte mi. Spojte se se mnou. Pište mě. Můžeme se
spolu setkat. Samozřejmě pro Vás, kteří máte variantu nebo balíček KOMPLET, tam je určitý počet hodin se mnou, které budete mít jenom a
plně mě. Budete mít mě, moji energii, moje zkušenosti.

A já jsem tady od toho, abych vám je předal.

Já teda moc nejsem rouškový typ. Takže kdo bude chtít samozřejmě bez roušek. Sedneme, dáme si kafe, dáme si

čaj. Všechno si probereme. Kdo nebude chtít, stačí když mi zavolá, když si sedneme takhle se uvidíme online, bude to prostě perfektní.

Ale já si myslím, že ten osobní styk, ten jako anti-social distancing je úplný základ. To co je obejmout jeden druhého. Mít jeden druhého člověka
rád a pomoct jeden i druhému.
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Takže se budu těšit.

Držte se všichni a těším se na setkání, jak online, po telefonu, tak i osobně.

Mějte se.

END OF TRANSCRIPT
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