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Dostáváme se k základní části našeho kurzu a tou je .Očista - Detox našeho těla

Níže v přiloženém videu Vám nastíním důležitost a pár doporučení z mého

osobního života.

Přidám možná pár tipů a příkladů jak se na cestu očisty těla vydat.

Je ta základní katalizátor změny Vašeho zdravotního stavu.

A Vaše nová runway k vzletu za Vašim uzdravením.

A to i z nevyléčitelných nemocí.

Poznámka : Níže, v této lekci najdete taktéž audio soubor s obsahem tohoto

videa. Je to pro Ty z Vás, kteří máte raději mluvené slovo, než video. Klikněte

jenom na ikonku přehrávače a užijte si příjemný poslech, třeba na procházce

nebo výběhu přírodou.

Proto ji nepodceňte.

Očista těla je nesmírně důležitá část Protokolu Moje cesta

Lekce č.1 : Úvodní slovo autora kurzu
Vážení účastníci kurzu, 

Jakou je např. RAKOVINA.
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Pokud by jste jej snad někde, z jakéhokoliv důvodu porušili musím Vám ale říct,

že budete začínat od úplného začátku.

To je tvrdá "odměna" za nedodržení.

Věřte mi, těch 8-12 týdnů očisty Vašeho těla stojí za to.
Pokud budete cokoliv cítit napište mi do chatu, pošlete email nebo mi zavolejte.

Vše Vám vysvětlím a rád Vás navedu Vás na Vaši cestu.

Dodržte prosím základní pravidla protokolu Moje cesta, tak jak jsou nastaveny.

Buďte trpěliví a vydržte.

A teď už se do toho dejme.

Úvodní slovo autora kurzu pro Vás a Vaše poslechnutí ve formě audio souboru

(mp3).

Posaďte se v klidu a zaposlouchejte se do audioverze očista - detox těla!

Najdete tam základní náhledy a popis všech 
:

10
lekcí

Audioverze - Sekce 01 | Očista - Detox Těla
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 Lekce 01 : Úvodní slovo autora kurzu

 Lekce 02 : Můj pohled na očistu těla a její důležitost

 Lekce 03 : Podstata očisty - detoxu těla

 Lekce 04 : Náš hlavní úkol?

 Lekce 05 : Co vynecháme ze stravy?

 Lekce 06 : Na čem postavíme jídelníček?

 Lekce 07 : Potravinové doplňky

 Lekce 08 : Jak dlouho budeme praktikovat očistu těla?

 Lekce 09 : Co by nás nemělo zaskočit?

 Lekce 10 : Rekapitulace a dejme se do toho!

Přeji příjemný poslech!

Pavel | Autor kurzu

Pro ničím nerušený poslech klikněte na link níže:
Poznámka: Úvodní audio soubor si můžete rovněž stáhnout do svého mobilního

telefonu, tabletu nebo počítače. Stačí jen kliknout na tlačítko " download".
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Vysadit všechny průmyslově zpracované suroviny a látky (budeme se o nich

bavit dále), které komplikují přirozené fungování našeho organizmu.

Vaše tělo je úžasný biologický stroj, který zvládne vše.

Pokud mu tedy MY zbytečně nekomplikujeme jeho přirozené fungování.

Vaše tělo si umí se vším poradit samo.
Žijeme staletí v souladu např. s bakteriemi, které jsou umístěny v našich

střevech.

Bakterie, které se snaží (na což jim síly stačí) dělat svoji práci, např. rozkládat

naši stravu.

Tak abychom mohli použít její energetický potenciál.

A zbytky bezpečně vyloučit z těla, vč. všech toxických a "odpadních" látek.

Rovněž je taky relativně nejjednodušším krokem v cestě za Vašim uzdravením,

který by jste měli začít realizovat co nejrychleji.

Lekce č.2 : Můj pohled na očistu těla a její
důležitost

A taky prvním krokem k změně Vašeho zdravotního Vašeho stavu.

Očista těla není nic jiného než se vrátit k přírodě.

Očista těla je základním kamenem ke stabilizaci
Vašeho zdraví.
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Jde hlavně o toxické látky, které se dostaly do střeva, střevní infekce a další

škodlivé látky.

Důležitá úloha a funkce našeho mikrobiomu.
Ostatně určitě jste se dočetli popř. jinou cestou dobrali k zajímavé informaci, že:

Pokud je tato vrstva buněk poškozena, dochází k pronikání nežádoucích látek do
organismu, což označujeme propustností střeva.

Co je příčinou propustnosti střeva?
Nejčastější příčinou propustnosti střeva je nesprávné složení mikrobiomu.

Více jak 70% naše imunitního systému sídlí ve střevech a v našem mikrobiomu.

Úloha střevního mikrobiomu (mikro�óry) je několikerá.

Jednak se účastní zpracování potravy a její úpravy do vstřebatelné podoby.

Rovněž z ní vyrábí řadu látek potřebných pro chod organismu jako jsou

vitaminy, nenasycené kyseliny atd.

Mikrobiom se rovněž, jak jsem zmínil výše podílí zásadním způsobem na výrobě

"nervové chemie", tzv. neurotransmiterů, které se zase podílejí na přenosu

nervových vzruchů.

Současně je tu velmi důležitá funkce udržování zdravé střevní bariery, která je

tvořena vrstvou našich buněk.
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Jelikož jak jsme uvedli výše více jak 70% imunitního systému je lokalizováno ve

střevním traktu.

Naším cílem bude obnova co možná nejpřírodnější
cestou - zdravou stravou.
A případně doplněním bioaktivními potravinovými doplňky.

Více na webu Moje cesta v sekci Pro ty co chtějí vědět více

Chceme-li uzdravit Imunitní systém, musíme nejdříve vyléčit střeva.

Mezi nemoci, na které má vliv střevní mikrobiom patří i mimo jiné 

a , což byl i můj případ.

autoimunitní

onkologická onemocnění

A teď to nejpodstatnější nakonec,

A nemějte strach, není to zase tak složité:-) 
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Cílem očisty těla je poskytnout organismu potřebnou nutriční výživu nutnou k

imunitní regulaci a hojení.

A současně odstranit zánětlivé podněty, a to nejen ze stravy, ale celkově z

našeho dosavadního uspěchaného životního stylu.

.
Současně změnou stravy i podpořit spánek, omezit stres a podpořit fyzickou
aktivitu

Jedno bez druhého bohužel nefunguje.

Vždy pokud se mě někdo zeptá na mé vlastní zkušenosti, tak říkám, že :

Lekce č.3 : Podstata očisty - Detoxu těla
Podstatou očisty těla je jednoduchá myšlenka - jídlo
je lék.

První krok je striktní vyloučení prozánětlivých
potravin.
Je nezbytné udělat ihned následující a to vyloučit ze stravy :

A nakonec vyloučit ze stravy i :

 veškeré průmyslově zpracované potraviny

 cukr, aditiva a konzervační látky

 mléčné výrobky a

 lepek
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Prostřednictvím této očisty (Detoxikačního programu), pokud je tento proces

nastaven správně a je 100% dodržován se zbavíte rychle většiny příznaků Vaší

nemoci.

Připravte se na to, že ve Vašem těle budou probíhat zajímavé reakce.

A stejně jako většina populace jsem se nebránil ani alkoholu.

Tělo bude vylučovat spoustu toxinů, které jste se za léta nastřádali nejenom ze

své stravy, ale i Vašich toxických vztahů.

Vše si vysvětlíme v dalších kapitolách.

Může se vyskytnou dočasné zhoršení zdravotního stavu, které jenom odráží

míru "otravy Vašeho organizmu" různými druhy toxinů.

Já jsem si tento stav prožil, kdy jsem byl závislý na cukru a sladkostech.

luštěniny, sóju, semena a ořechy, lilkovité a vejce

Vyloučení průmyslově zpracovaných potravin a lepku by mělo být nevratným
krokem.

Ostatní potraviny po odeznění příznaků nemoci se postupně do jídelníčku opět

zavádí.

Program očisty těla je nastaven tak, aby se zhojilo
střevo.

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-uvodni-slovo-autora-kurzu/


Sekce  č.1 : Očista - Detox těla

Page 15

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Lekce č.4 : Náš hlavní úkol.
Pro správné fungování našeho těla je extrémně
důležitá správná funkce našich střev a našeho
mikrobiomu (mikroflóry).

Proč to říkám?

Nebo může být i pro někoho novým začátkem.

A následně zahájení procesu našeho uzdravení.

Nepříjemnost, která není konečnou stanicí, většinou pokračuje spoustou dalších

zdravotních komplikací.

Např. k operaci střev a následně k velké nepříjemnosti a tou je např. tzv. "vývod".

Někteří zmanipulováni současným paradigmatem se dopracovali k velkým

komplikacím.

Jednoduše protože komunikuji se spoustou zdraví hledajících, kteří tyto

problémy mají.

Bez správné funkce mikrobiomu dochází k takovým onemocněním jako je

podle mnoha výzkumů a dostupných informací např. rakovina střev.

Bez správné funkce mikrobiomu dochází k takovým onemocněním jako je

podle mnoha výzkumů a dostupných informací např. rakovina střev.

Začátkem uvědomění si důležité úlohy našeho střevního mikrobiomu.
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A to začíná, jak jsem již několikrát zmínil v našich střevech.

Co je tedy naším hlavním úkolem?

Pít alespoň 8 sklenic filtrované vody.

Tato �ltrovaná voda, která je podstatou našeho Bytí (naše tělo je téměř 80%

voda) Vám pomůže zmírnit nežádoucí detoxikační příznaky.

Rovněž Vám pomůže vyplavit toxické odpadní látky, o čemž jsme se bavili v

minulých kapitolách.

Do vody k ochucení můžete přidávat citron a mátu.

Není nic lepšího a já to praktikuji již několik let.

Našim úkolem č. 1 je tedy vyléčit střevo.

Proč tomu tak je?
Protože zdravé střevo je bránou ke zdraví.

Jak jsem již zmínil v minulé kapitole není zcela podstatné to co sníte, ale to, co

strávíte a vstřebáte.

Pokud chcete zvrátit např. onkologické nebo i autoimunitní onemocnění

musíte , který se Vám nastěhoval do Vašeho těla.omezit zánět

A proto vyloučíme z jídelníčku potencionální alergeny, které zánět mohou

vyvolat či působit.

Důležité je rovněž zachovávat pitný režim.
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Látky obsažené v citronech totiž výrazně napomáhají vyplavovat metabolické a

enviromentální toxiny.

A navíc citron je překvapivě pro mnohé z nás zásaditý.

Což je jedna ze základních linek vedoucích k uzdravení onkologických pacientů

a tím je přechod na zásaditou stravu.

Ale o tom se budeme spolu bavit dále...
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Jak to zabezpečíme?

Jednoduše a to tím, že zabezpečíme postupné :

Vyloučení základních prozánětlivých potravin.
 lepku,

 mléčných výrobků,

 ořechů

 semen,

 lilkovité zelenině,

 pseudoobilovin a

 vajec.

Tělu budete dodávat živiny a zvlášť mikroživiny, tj. minerály, vitamíny, enzymy a

antioxidanty.

Tak aby naše buňky mohly spustit uzdravující
pochody.
A současně stabilizovaly všechny přirozené funkce našeho těla.

Tím se naše tělo dostane do fyzické a psychické pohody.

Základním pravidlem je vyloučení prozánětlivým
potravin.

Lekce č.5 : Co vynecháme ze stravy?

Nastavením protizánětlivé stravy vyloučíme i případné potravinové intolerance.
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Přestal jsem pít alkohol.

Zůstal jsem věrný pouze 1x kávě denně.

A takto jsem Protokol Moje cesta držel celých 60 dní.
A jak to dopadlo ?

Stačí se podívat na foto níže :-)

Ano, na fotce napravo jsem to pořád já.

Po šesti měsících protokolu Moje cesta.

A pokud budete chtít, budete i Vy!

A my se začneme cítit lépe.

Já jsem vzhledem k závažnosti mé nemoci (zbývali mi dle doktorů 3 měsíce

života), naběhl na jak rád říkám "hard-core Detox".

Vysadil jsem vše co je uvedeno v této kapitole výše.
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Kdo jsou odpůrci (těch je ale podstatně méně než zastánců) si určitě domyslíte.

PALEO strava není nic jiného než návrat k přírodě.

Náš jídelníček bude postavený na 5 základních
pilířích:
Kvalitní čerstvá zelenina
Tzn. že se zaměříte především na konzumaci zeleniny tmavších barev s nízkým

obsahem sacharidů.

Např. okurky, řapíkatý celer, různé druhy listových salátů, špenát, květák,

kapusta, zelí, brokolice atd.

Nejenom proto, že mi tento druh stravy zachránil život, ale i proto, že mi tato

strava vyhovuje.

Mezi tyto zastánce patřím samozřejmě i já.

Tato vyvážená strava má spoustu svých zastánců, ale taky odpůrců.

Jídelníček bude postavený na ověřených principech stravy.PALEO 

Náš jídelníček bude v období Detoxu Vašeho těla
postavený na vysoko nutriční stravě.

Lekce č.6 : Na čem postavíme náš jídelníček?
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Současně v první fázi vyřadíte čeleď lilkovitých (brambory, rajčata, paprika, lilek,

goji).

Tyto jsou zdrojem aglutininů, které stimulují produkci protilátek a saponinů,

které ohrožují celistvost střeva.

Drůbeží, hovězí, vepřové, jehněčí - z volných chovů, ryby (z lovu) a vnitřnosti.

V období akutního zánětu preferujte bílé maso a ryby.

Tučné ryby (sardinky, makrela, halibut, losos, treska) zařaďte do jídelníčku až 3 x

týdně.

Zelenina je velmi důležitá, je úplným základem Vašeho programu očisty těla.

Proč je zelenina tak důležitá?
Navýšením konzumace tuků totiž tělo potřebuje k udržení rovnováhy střevní

mikro�óry více vlákniny.

Budete konzumovat až 9 hrnků barevné zeleniny, kterou dodáte Vašemu

organismu potřebnou vlákninu a fytonutrienty.

Vláknina je (mimo jiné) tedy velmi důležitá a nutná pro udržení rovnováhy

střevní mikro�óry zejména při zvýšené konzumaci tuků.

Pro Vaši představu by zelenina měla tvořit až 75 % Vašeho talíře.

Kvalitní živočišná bílkovina a ryby
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Zdravé tuky jsou velmi důležité pro doplnění naší energie v období, kdy

vysadíme škodlivé cukry (ra�novaný cukr atd.)

Tuky nám dodají potřebnou energii pro správné fungování očistných procesů
našeho těla.

Stejná velikost porce platí i pro maso.

Bílkoviny mají mnoho důležitých funkcí, mimo jiné zásobují naše tělo
aminokyselinami, které potřebujeme pro správné fungování našeho imunitního
systému.

Zdravé tuky
Oleje extra panenské - kokosový, olivový, bodlákový, avokádový, sádlo z volných

chovů a škvarky (nejlépe mangalice), ghi, olivy, avokádo, kokosové máslo.

Denně zařaďte 4 - 5 porcí tuku.

Příklad porcí:

 olivový, kokosový, avokádový olej, ghi (1 lžíce),

 MCT olej (1-2 lžíce),

 kokosové mléko (50 ml),

 avokádo (½ -1 kus),

 olivy (1/4 hrnku).

Bílkoviny by měly rozděleny během dne do jednotlivých porcí, jelikož tělo je

schopno zužitkovat z jednoho jídla max. 30-40 gramů.

Přičemž porce by měla být cca 120- 180 gramů.
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Ovoce

A to především bobulovité ovoce, které má neuvěřitelně vysokou hladinu

antioxidantů a řadu výhod díky obsahu polyfenolů.

Bobuloviny, jahody, citron, omezeně kiwi.

Ovoce nám dodá potřebnou vlákninu, která je důležitá k podpoře přátelských
bakterií ve střevech, které jsou klíčové pro správné fungování našeho imunitního
systému.

Silné vývary z masa a ryb
Říká se to nejlepší a nejdůležitější až nakonec.

A to beze zbytku platí pro tuto kategorii.

Na mém vlastním případu uzdravení z rakoviny jsem se přesvědčil, že kvalitní

vývary z masa a ryb (pouze od farmářů) byly základem mého uzdravení.

Konzumace vysoko sacharidového ovoce vzhledem k limitu denního příjmu

fruktózy (max. 20gr.) není v první fázi doporučena.

Základem protokolu Moje cesta jsou silné vývary z masa a ryb a následně z kostí.

Zařazujte tedy mírné množství nízko sacharidového ovoce, cca objemově 1

hrnek.

Začínáme kuřecím vývarem, který je velice jemný k trávícímu systému.
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Vývar vařte minimálně po dobu 6 - 24 hodin.

Dále postupně přidáváme jiné maso a nakonec kosti.

Po dovaření vývar přeceďte, maso oberte a uložte zvlášť do kontejneru.

Ze zeleniny přidáváme oloupanou cibuli a česnek, bobkový list a čerstvý zázvor.

Vývary využívejte pro přípravu zeleninových polévek.

Vývar pijte 2 - 3 krát denně, a to buď samotný nebo jako doplněk k jídlu.

Nepoužívejte škrobovou zeleninu, ale pouze uvedenou v seznamu.

Zelenina musí být dostatečně uvařená.

Lze navýšit tuky přidáním lžičky MCT oleje, kokosového oleje.

Vývary poskytnou vašemu organismu potřebné látky, současně zklidňují záněty
uvnitř střeva a podporují trávení.

Dále připomenu další důležité kategorie týkající se
Vaší stravy v období Detoxu Vašeho těla :

Používejte vždy �ltrovanou vodu a pokud vaříte kosti, ihned na počátku přidejte

2 lžíce jablečného octa.

Ochucovadla a koření
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Doporučuji - jablečný ocet, umeo ocet, hořčice (bez lepku a cukru), 100% kakao,

kurkuma, himalájská růžová sůl, oregano, bazalka, rozmarýn, skořice, koriandr,

kopr, kmín, kardamom, hřebíček, bobkový list.
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Sladkovodní a mořské řasy
Pokud jste zvyklí na sladkovodní popř. mořské řasy, nemůžete udělat pro svoje

zdraví nic lepšího.

Postupně si totiž nahradíte vynechané potraviny jejich zdravými ekvivalenty.

Kvašená zelenina

Je v nich mnoho prospěšných látek na podporu uzdravení Vašich střev a

stabilizaci střevního mikrobiomu.

Kvašená zeleniny se hojně používala již u našich předků.

Kdo se na ně necítí, může je klidně vynechat.

A znovu připomínám, nezapomeňte na pitný režim

Dobře poslouží - kokosová voda, �ltrovaná či minerální voda, rostlinná mléka -

kokosové.

Zdá se Vám, že nebudete mít co jíst?

Připusťme, že naši moudří předkové věděli proč používat kvašenou zeleninu.

Na první pohled možná ano.

Pokud Vám kvašené věci chutnají zavádějte postupně v procesu Protokolu Moje

cesta.

Nemějte strach.
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A nic Vám nebude chybět.

Jako nechybělo ani mě.

Vaše tělo si samo řekne co potřebuje.
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Zelenina není tou správnou a zdravou zeleninou.

Proto nám potravinové doplňky nahrazují určitým způsobem "nekvalitu " a
nedostatek všech minerálů, které bychom za normálních okolností čerpali z naší
přirozené stravy.

I proto je pro některé z nás tato kategorie velmi důležitá.

Co Vám tedy doporučuji?
Doporučuji po dobu nezbytně nutnou zařadit potravinové doplňky v dostatečně

indikovaném množství.

Vybíráme vždy etické vitamíny a doplňky stravy, které splňují požadavky

náročné kategorie čistoty.

100% bioaktivní.
Nejlépe v kapslích rostlinného původu, bez použití problematických aditiv.

A jsou certi�kované jako 100 % organické a všechny složky pocházejí z

absolutně čistých zdrojů.

Naše stravě už zdaleka není to co bývala.

Mezi základní suplementy patří:

Masou už není tím masem které bývalo.

Lekce č.7 : Potravinové doplňky.
Důležitý doplněk očisty těla.
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 Kvalitní pro/prebiotika,

 Omega 3,

 Hořčík,

 L-glutamin,

 Vitamin C,

 Vitamin D3,

 Glutathion,

 Vitamíny skupiny B,

 L-lysin,

 Koenzym Q10,

 Kyselina huminová,

 Zažívací enzymy na podporu trávení,

 Medicinální houby,

 Kolagen

Doporučuji pečlivě vybírat zdroj ze kterého tyto potravinové doplňky pořizujete.

Na webu Moje cesta mám speciální odkaz Potravinové doplňky, který by se Vám

mohl hodit pro Vaše základní nasměřování.

Poinspirujte se a dejte mi vědět.
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To co bych chtěl říct v první řadě je, že Očista těla není žádná dieta.

Odpověď na tuto otázku je velmi individuální.

Pro onkologicky nemocné pacienty doporučuji min 8-12 týdnů.

Tato minimální doba je totiž důležitá pro vyplavení všech toxinů z těla a

nastavení správného fungování Vašeho organizmu.

Kratší doba je samozřejmě taky fajn.

Pomůže Vašemu tělu s vyplavením škodlivých látek z těla a stabilizací Vašeho

organizmu.

Lekce č.8 : Jak dlouho budeme praktikovat
očistu těla?

Cílem očisty těla je detoxikovat organizmus.
To znamená zbavit jej všech škodlivých látek.

Cílem očisty těla není na rozdíl od diety primárně snížení hmotnosti.

Při očistě těla je snížení hmotnosti doprovodný efekt způsobeným odvodněním

a detoxikací.

Ale zpátky k otázce.

Jak tedy dlouho budeme praktikovat očistu těla?
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Kratší doba, bohužel nesplní vše co je podstatné a důležité pro správnou očistu

těla:

 zvrátit trajektorii Vašeho onemocnění a

 dát tělu dostatečnou energii k nastartování samouzdravovacího

procesu

Já jsem osobně dodržoval striktní očistu těla 8 týdnů.

Následující třetí měsíc jsem přidal vajíčka, bezlepkový chleba, trochu více kávy

:-)

Dodržoval jsem přísnou abstinenci - celých 8 týdnů bez alkoholu.

Paralelní efekt - posílení imunitního systému.
Správnou očistou těla posílíme Váš imunitní systém.

Imunitní systém je potřeba nejvíce pro vypořádání se se všemi nemocemi.

Pro Vás, kteří máte cíl si jenom zlepšit zdravotní stav
je ideální doba očisty těla min. 6-8 týdnů.
Tato doba postačí, aby se tělu odlehčilo, odpočinulo si a vyplavilo velkou část

toxinů z těla.

Doprovodným zaslouženým efektem je i snížení hmotnosti o 5-10%.

A jak jsem na tom byl já?
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A vynechal jsem samozřejmě všechny prozánětlivé potraviny jako :

 cukr

 lepek

 průmyslově zpracované výrobky

 mléčné výrobky

Tyto (ne)potraviny jsme spolu s manželkou nahradili
následovně např. :

 cukr jsme nahradili stévii,...

 lepek bezlepkovými potravinami,...

 mléčné výrobky kokosovým mlékem a dlouho zrajícími sýry,...

 průmyslově zpracované potraviny - např. klasické nestravitelné

salámy jsme nahradili kvalitním sušeným masem - prosciutem ...

A to co je vlastně důležité.

Zůstal jsem až do teď věrný stravě plné ovoce, zeleniny a farmářského masa a ryb.

A nic mi doopravdy nechybí.

A mému tělu to vyhovuje.

A proto to doporučuji i Vám.
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Tím ale nemyslím závislost na "zdravém cukru", kterým je glukóza, hojně

obsažena např. v čerstvém ovoci.

Málo kdo si ji totiž uvědomujeme.

Ra�novaný cukr "ra�novaně" podporuje mimo jiné např. tvorbu hormonu štěstí

- dopaminu, který nás uvádí do stavu určité blaženosti.

Ale za jakou cenu.

Jedna z nejplíživější a možná vůbec nejsilnějších (a
spoustou lidí podceňovaných) závislostí je naše
závislost na cukru.

Většina z nás má různé druhy závislostí a tím nemyslím jen závislost např. na

alkoholu.

Tělo se v průběhu očisty zbavuje všech toxinů a prozánětlivých látek.

Tady bych chtěl dát všem jedno malé upozornění.

Lekce č.9 : Co by nás nemělo zaskočit?

Naše závislost na rafinovaném cukru, který je snad
všude.
V sycených nápojích, sladkostech, a samozřejmě i v alkoholu.
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Ale zpět k možným komplikacím.
Jednou z možných komplikací je právě ketóza.

Ketóza je způsobená nedostatkem a naší závislosti na "nezdravém cukru" se

může projevit spoustou nežádoucích účinků.

Při změně stravovacího režimu, zejména pak při striktním omezení sacharidů je

nutné počítat s možnými nežádoucími účinky a možným zhoršením stavu,

které ale postupně odezní.

Manifestace můžou být především gastrointestinální příznaky - změna stolice a

průjem, hypoglykemie, bolest hlavy a ledvin, změny nálady a spánku (ospalost),

únava, bolesti svalů.

Já jsem tento stav v lehké podobě zažil při mé očistě těla (myslím na konci druhé
poloviny prvního měsíce), kdy se tělo zbavovalo toxických látek.

Trvalo mi pár dní než jsem doplnil chybějící energii formou dodatečné porce

tuků a zdravých cukrů.

Více méně jsem nedal krok bez "rezervního" banánu a mých oblíbených

škvarků.

Vy se ale nebojte, vše zvládnete, stejně jako já.
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Prosím nepodceňte ji.

Je základním kamenem zlepšení Vašeho stavu a následného uzdravení.

A to i z nevyléčitelných nemocí.

Za jakou je pořád většinovou veřejností mylně považována i RAKOVINA.

A tady je krátká REKAPITULACE :
Základní doporučení nastavení očistného programu, který je
součástí Protokolu Moje cesta:

 Eliminace cukru

 Eliminace lepku (včetně sóji a kukuřice),

 Eliminace průmyslově zpracovaných potravin

 Eliminace mléčných výrobků

 Eliminace pseudoobilovin

 Eliminace ořechů a semen včetně olejů a

 Eliminace luštěnin

 Eliminace vajec,

 Eliminace kofeinu a veškerého alkoholu (pivo vč. bezlepkového, víno)

Dejte důraz na pitný režim a stravu plnou zeleniny, ovoce, ryb a kvalitního masa -
výhradně od farmářů.

Lekce č.10 : Rekapitulace a dejme se do toho!
Tak a máme za sebou velmi důležitou část Protokolu
Moje cesta a tím je očista - Detox těla.
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Co jídlo obsahovalo a jaké doplňky jste zařadili.

A jak vaše tělo reagovalo.

A tohoto se prosím nezalekněte .
Na konec zopakuji ještě jednou jedno upozornění týkající se očisty Vašeho těla.

Počítejte s tím, že v průběhu Protokolu Moje cesta, zejména pak na jeho

počátku .může dojít k dočasnému zhoršení stavu

Já jsem jej v lehké podobě v procesu Detoxu mého těla zažil, kdy tělo se

zbavovalo všech toxických látek.

Při změně stravovacího režimu, zejména pak při striktním omezení sacharidů je

nutné počítat s nežádoucími účinky (např. ketóza), které postupně odezní.

Manifestace můžou být především gastrointestinální příznaky.

Změna stolice a průjem, hypoglykemie, bolest hlavy a ledvin, změny nálady a

spánku (ospalost), únava, bolesti svalů.

A na úplný závěr:
Vnímejte to tak, že tento DETOX je základním minimem.

Vše podpořeno kvalitními vývary.

Současně si můžete např. (jako za mlada).vést si deníček 

Přehled v kolik hodin jste jedli a co jste jedli.
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Podpořený pohybem, spánkem (min. 7 hodin / denně).

Je to fungující cesta, mé doporučení všem, kdo chtějí přenastavit svůj současný

život.

Závěrem bych chtěl říct, že jak nastavíte DETOX je čistě na Vás.

Obecně platí, čím větší zdravotní problémy, tím přísnější DETOX.

Já jsem držel celé 2 měsíce , jak vždy říkám "hard-core " DETOX.

A výsledek = změna, kterou můžete vidět na webu Moje cesta, se dostavil

během 3 měsíců.

Měl by pro Vás být návodem, jednoduchými pravidly, která fungují tak, aby vše

bylo srozumitelné a snadno pochopitelné .

Neočekávejte změnu během několika týdnů.

V žádném případě  (ta je na jiné energetické a mentální

úrovni), ale o změnu životního stylu, který vás povede na vaší cestě ke

kompletnímu uzdravení.

 se nejedná o dietu

Tak to doopravdy není.

A hlavně nezapomeňte, že :

Ukončení tělesného DETOXu není konec, ale začátek.
Začátek Vaší neuvěřitelné a hlavně ve všech parametrech života vzrušující, Vaší

nové životní cesty .
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Protokol Moje cesta je o nikdy nekončící cestě za poznáním, sebeuvědoměním a
svým trvalým a pevným zdravím.

A nemyslete si, že tato cesta je "pilulka od lékaře".

Proto taky Moje cesta není pro každého.

Takže na nic nečekejte a dejte se do toho.

Věřte si. To je základ.

Mějte silné přesvědčení, že jste zdraví.

Žijte zdravě, sportujte a pokud budete potřebovat poradit můžete se na mne
vždycky obrátit.

Tuto většina z nás vyžaduje při každém sebemenším problému.

Léky nám dlouhodobě nic nevyřeší, pouze nám zkomplikují naši cestu za

trvalým zdravím.

O čem tedy v očista - Detox těla tedy je?
Je to o tvrdé každodenní práci na sobě, jak na fyzické tak i mentální úrovni.

Dodržování základních pravidel zdravé stravy.

Jejich principů a základních doporučení.

Spousta lidí očistu těla nevydrží.
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Rád pomůžu všem stejně smýšlejícím lidem, ochotným změnit svůj přístup k

životu a zdraví, které je jeho podstatnou částí

A ještě bonus pro Vás.

Vše máte jen a jen ve svých rukou.

V případě, že by jste potřebovali mít vše na jednom místě a v písemné podobě,

pročtěte si 31 stranovou eBrožuru "OČISTA aneb Jak v té hlavě tak v té stravě".

Je to Váš BONUS č.2 tohoto online kurzu.

Je tam vše popsáno, vč. mého příběhu, očisty těla i duše a mého krátkého

shrnutí.

A pokud by jste potřebovali vědět více?
Pošlete mi krátkou zprávu přes chat.

Můžete mi kdykoliv napsat na svůj příběh nebo jen poslat email .

Nebo se zaregistrovat v sekci pro Ty co chtějí vědět víc na webu Moje cesta.
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Co by ve Vás
mělo zůstat, než
se dáme do další
sekce...

Bez něj je cesta k uzdravení našeho těla jenom planou iluzí.

Jsme to  co strávíme a ne to co sníme.

A na to bychom měli každý den vědomě myslet.

Nehuntovat naše tělo nestravitelnými potravinami.

Vynechat lepek, průmyslově zpracované a GMO potraviny,

mléčné výrobky a hlavně (ra�novaný) cukr.

Ten je pozvánkou pro téměř všechny nemoci, u

onkologických pacientů to platí trojnásobně.

RAKOVINA tento nezdravý druh cukru, který je nejvíce

návykovou látkou dnešní doby,  společně s kyselým

prostředím miluje.

Na nic nečekejte a naběhněte do min. 2-3 měsíční očisty těla.

A uvidíte, že se spousta z Vás se už k "junk-foodu" nevrátí.

Tělo Vám to řekne a Vy to pochopíte.

Očista - Detox těla je svatým grálem Protokolu Moje cesta.

Vrátit se prostě k přírodní stravě.

Příroda je mocná čarodějka:-)


