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Protokol Moje cesta® je základním pilířem spuštění procesu
(sebe)uzdravení Vašeho těla i Duše 

Klasická medicína tomuto procesu říká .Spontánní remise

Bohužel pro nás si jej neumí pořádně zařadit do jejich "vědeckých šablon" a navíc má (pravděpodobně) i
strach, že by musela připustit, že to čemu říkají Spontánní remise je tu dostupné pro nás pro všechny. Už
od našeho narození.

 Klasická medicína totiž zapomíná na základní stovky let starou pravdu popsanou v citátu níže a to že:

Léčit jenom naše hmotné tělo odděleně od našeho
nehmotného těla (já mu říkám Duše ) nikam nevede.
Proto  se léčí více a je pořád více nemocných.

Já tomuto procesu říkám Spontánní uzdravení z jakýchkoliv nemocí a to i tzv.
nevyléčitelných 

A protože nechápe (anebo nechce chápat) význam těchto moudrých slov výše, nemůže spustit proces
Spontánního uzdravení.

A na to přesně se zaměřuje Protokol Moje cesta®.

Protokol Moje cesta® je postavený tak, aby spustil v těle
procesy sebeuzdravení našeho těla i Duše. Aby spustil to
čemu říkám Spontánní uzdravení z jakýchkoliv tzv.
nevyléčitelných nemocí.

https://moje-cesta.teachable.com/
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Pavel Vojtek | Ambasador Protokolu Moje cesta®

Říkám to proto, protože jsem si spontánní uzdravení z
navrátivší se rakoviny v její terminální fázi zažil. Vím, že
existuje a je dostupné pro nás pro všechny.

Musíme jenom chtít a mít svého Průvodce.

https://moje-cesta.teachable.com/
https://youtu.be/6qnBNm_Ui4g
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Na čem je Protokol Moje cesta® postavený? 

A to dělám s velkou pokorou a pochopením i já.

Nejlepší učitel nebo jak říkám Průvodce je ten, který si zažije vše na vlastní kůži. 

A to byl i můj případ. 

A předává tyto těžce získané zkušenosti dál, nám všem.

Více o mém případu Spontánního uzdravení z rakoviny .zde

Protokol Moje cesta® je postavený striktně na mých zkušenostech z mého
Spontánního uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.

https://moje-cesta.teachable.com/
https://youtu.be/NFjVhKE0ocM
https://www.mojecesta.org/moje-cesta/
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Byla Vám sdělena diagnóza chronická či nevyléčitelná nemoc?

Pokud jste si odpověděli na některou z těchto otázek ANO, je tu právě
Protokol Moje cesta® pro vás!

I právě proto jsem jej po nekonečných hodinách našich společných sezení a desítkách společných
telefonátů pro Vás připravil.

Věřím a jsem přesvědčený, že Vás posune na Vaši cestě ke zdraví opět o krok vpřed!

Nebo se jen cítíte mizerně ve svém ne úplně spokojeném, nezdravém a ne
úplně naplněném životě?

Tímto na našem trhu ojedinělým Protokolem získáváte neocenitelného pomocníka na Vaší cestě k
Vašemu trvalému zdraví.

https://moje-cesta.teachable.com/
https://youtu.be/u2ENFdHLFkA
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Vše dát do každodenního života

Kvalitní spánek

Odstranění všech bloků a vysoké hladiny stresu ve Vašem těle. 

Pravidelný pohyb 

Očista - Detox Duše

Očista - Detox těla

Nastavení zdravých pohybových aktivit podporujících Vaši vitalitu. 

Základní pilíře Protokolu Moje cesta®

Nastavení předspánkových rituálů a klidného a ničím nerušeného spánku. 

5 vzájemně propojených kroků, kterým někdy říkám PENTAGRAM ZDRAVÍ na
cestě k Vašemu uzdravení z RAKOVINY a spousty jiných tzv. nevyléčitelných
nemocí!

Začlenění všech bodů Protokolu Moje cesta® do každodenního života. 

Odstranění všech toxinů z Vašeho těla a přechod na zdravou stravu. 

https://moje-cesta.teachable.com/
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O čem je a není Protokol Moje cesta®?

Je jednoduchým způsobem zkoncipován tak, aby člověk :

 pochopil příčinu svých tzv. nemocí
 vše si pečlivě a hlavně v klidu vyhodnotil a
 následně se rozhodl jaké další kroky podnikne pro své uzdravení.

Protokol Moje cesta® není o léčení, ale o pochopení principu a příčinách
Vašich nemocí a nastavení procesu uzdravení.

Je postavený striktně na mých osobních zkušenostech z období, kdy mi byla sdělena diagnóza zhoubný
nádor - RAKOVINA a následného procesu uzdravení.

Protokol Moje cesta® Vás navede krok za krokem k uzdravení Vašeho těla i
Duše.

https://moje-cesta.teachable.com/
https://youtu.be/I4jDGy9iAJE
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Čtěte, studujte, poznávejte.

Prostě něco udělejte . 

Vyšlete tím zprávu svému tělu, že Vám na Vašem zdraví záleží.

A co tedy máte udělat?

Nebo si vyberte jeden z online kurzů MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, couching
programů, popř. některou z ePublikací z kolekce Moje cesta®

https://moje-cesta.teachable.com/
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Zaregistrujte do Online školy Moje cesta®! 
A můžeme začít třeba komunikovat přes intuitivní online prostředí nebo si
jenom užít Blog online školy Mojecesta®
 

Registrace do online školy Moje cesta®
zdarma!
Získáte tím možnost přístupu do jednoho z online
kurzů MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® a couching
programů, jako je například couching program
Protokol Moje cesta®.

Registruji se 

https://moje-cesta.teachable.com/
https://moje-cesta.teachable.com/blog
https://moje-cesta.teachable.com/
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Podívejte v čem Vám bude prospěšný couching program
Protokol Moje cesta®!
Jeho prostřednictvím se dozvíte vše, co potřebujete vědět např. o spontánním
uzdravení z RAKOVINY a jiných nevyléčitelných nemocí!

Ano, zní to neuvěřitelně!

Pavel | Moje cesta®

Spousta lékařů, ale i mých známých tomu nemůže uvěřit.

A proč tomu nevěříme?
Protože jsme všichni neuvěřitelně a hlavně dlouhodobě manipulování a dezinformováni o
neuvěřitelných možnostech našeho těla.

A úžasném fenoménu Spontánního uzdravení z rakoviny.

Pokud bych to sám nezažil na své kůži, taky bych tomu v první fázi nevěřil. Neměl jsem ale na výběr.

Zvládl jsem to a Vy to zvládnete taky!

A k tomu Vám poslouží právě tento unikátní couching program Protokol Moje cesta®

https://moje-cesta.teachable.com/
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Máte možnost si vybrat jednorázovou platbu nebo platbu kurzu ve 3 splátkách s mírným navýšením

Couching program Protokol Moje cesta®, jeho části a ceny
Zaregistrujte se do jednoho z programů Protokol Moje cesta Couching® a
vyberte si způsob platby

Protokol Moje cesta Couching®                                               6.960,-Kč

3-měsíční Couching program protokol Moje cesta®, vč. všech eBrožur, videí, audií, pravidelného
měsíčního online workshopu a všech kontultací - osobních, online (5 hodin).

Protokol Moje cesta Couching® ( splátky)                            3x 2.900,-Kč

3-měsíční Couching program protokol Moje cesta®, vč. všech eBrožur, videí, audií, pravidelného
měsíčního online workshopu a všech kontultací - osobních, online (5 hodin).

Placeno ve 3 měsíčních splátkách á 2.900,-Kč, vždy na začátku měsíce.

A zařaďte se mezi ně. Vše záleží jenom na Vás.

https://moje-cesta.teachable.com/
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Podívejte se co říkají o Protokolu Moje cesta®

Manažer korporace

A zařaďte se mezi ně. Vše záleží jenom na Vás.

„Poznal jsem Pavla, který mně hned několik minut po našem setkání nastavil zrcadlo, které v té chvíli
na mě bylo přísné, ale spolu s Pavlovým příběhem mi dalo víru a sílu vše otočit správným směrem.
Najet na očistu v podobě stravy nebyl problém a šlo to hned. Hned také bylo možné pozorovat
pozitivní změny v energii, která tělo opět postupně naplňovala. “

Lenka 
Manažer 

„Dobré odpoledne, moc a moc děkuji za rychlou odpověď. Na videu jste si mě plně získal. Koukala
jsem na Vás jako na zjevení. Každý den se modlím, abych našla cestu a najednou jste tady. Ještě
jednou děkuji. “

Tomáš

https://moje-cesta.teachable.com/
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Obsahuje spoustu studijních materiálů - instruktážních videí autora, zajímavých eBrožur ve formě
iPDF, transcriptů, audiobrožur, např. "Jak v té hlavě, tak v té stravě" a v neposlední řadě
interaktivní chat , pravidelná online konzultace a osobní konzultace.

Časté otázky a odpovědi?

1) Kolik stojí program Protokol Moje cesta Couching®?

2) Můžu si zaplatit tento couching program ve splátkách?
Pokud ano v kolika?

V ceně tohoto 3-měsíčního couching programu je 5 hodin osobních konzultací a vedení po dobu celého
3-měsíčního couching programu jeho ambasadorem

Těchto 5 hodin osobních konzultací je nastaveno tak, aby stačilo na všechny potřebné konzultace v
průběhu tohoto 3-měsíčního couching programu.

Couching program Protokol Moje cesta® je 3-měsíční a stojí 6.960,-Kč

Ano.

Tento kurz můžete platit ve splátkách a to 3x 2.900,-Kč ve 3 na sobě následujích měsících. t.j. 8.700,-Kč
za celý š-měsíční kurz.

3) Jakým způsobem mohu realizovat platbu kurzu?
Po registraci v interaktivním prostředí couching programu Protokol Moje cesta® budete bezpečně
přesměrováni na zabezpečenou platební bránu jakou jste např. zvyklí u ostatních eshopů.

Můžete využít platbu Vaší platební kartou nebo platbu přes platební bránu PayPal.

4) Kolik hodin osobního poradenství s autorem couching
programu je v ceně kurzu?

https://moje-cesta.teachable.com/
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K dispozici je rovněž chat s ambasadorem programu, online workshopy a webináře.

Budu s Vámi v kontaktu v průběhu celého 3-měsíčního couching programu. Tato doba 3 měsíců je
potřebná pro zvrácení Vašeho onemocnění a přechodu na cestu k Vašemu trvalému zdraví.

6) Mohou probíhat konzultační hodiny i online?

 BONUS č.1 - 5 hodin osobní konzultace a vedení v průběhu celého programu kurzu
 BONUS č.2 - Můj první eBook "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná aneb
Můj Blog a 12.měsíců poté"
 BONUS č.3 - eBrožura a audiobrožura "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v té stravě"
 BONUS č.4 - eBrožura "Často kladené otázky a odpovědi"
 BONUS č.5 - eBrožura "Týdenní jídelníček dle Protokolu Moje cesta"
 BONUS č.6 - Live online workshop Protokol Moje cesta Couching®
 BONUS č.7 - MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® Couching "Pro kamaráda" (sleva 25%)
 BONUS č.8 - online chat s ambasadorem couching programu Protokol Moje cesta®

5) Bude s námi ambasador couching programu Protokol Moje
cesta® v kontaktu v průběhu celého 3-měsíčního programu?
Ano.

Ano, samozřejmě.

Naše společná sezení mohou probíhat na jedné z komunikačních platforem např. Zoom, Skype, popř.
StreamYard.

7) Jsou v ceně online kurzu nějaké bonusy?
Ano, samozřejmě!

V ceně je kromě 5 hodin osobních konzultací s autorem tohoto couching programu spousta bonusů.

https://moje-cesta.teachable.com/
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8) Z kolika "sezení" se couching program skládá?
Tento couching program je po společném odsouhlasení rozložen do 5ti hodin společných konzultací , v
průběhu celého 3-měsíčního kurzu.

K tomu je vždy jako bonus (1x) měsíčně online workshop , vč.

Pavel | Ambassador Protokolu Moje cesta®

K tomu ke kurzu náleží rovněž 8 bonusů.

Součástí kurzu jsou rovněž:

 instruktážní videa autora,
 eBrožury,
 eKnihy,
 audionáhrávky 

Rád Vám odpovím na všechny Vaše otázky ohledně protokolu Moje cesta, ale i couching programu
Protokol Moje cesta.

Oba dva Vás navedou na cestu Vašeho (sebe)uzdravení těla i Duše.

Přeji hodně zdraví a správnou volbu!

Těším se na setkání s Vámi!

https://moje-cesta.teachable.com/
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A teď už jen poslední krok k zlepšení vašeho
zdraví!
Zaregistrujte se zdarma do online školy Moje cesta®!
A přihlašte se třeba do couching programu Protokol Moje
cesta®. Stačí se jenom zaregistrovat v online škole Moje
cesta®, kliknutím na tlačítko níže.
Anebo si vyberte některý z online kurzů MOJE CESTA KE
ZDRAVÍ®.
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel Vojtek
Ambasador Protokolu Moje cesta®

 Registruji se

https://moje-cesta.teachable.com/
https://moje-cesta.teachable.com/sign_up


Protokol Moje
cesta® je Vaše
světlo na konci
tunelu.

Protokol Moje cesta® je autentickým návodem na změnu vašeho života.
Vetknul jsem do něj vše co jsem si minutu po minutě zažil a naučil se v období
mého Spontánního uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.
Není v něm nic vyčteného z knížek.
Ani odkoukaného z Youtube.

Je to autentický záznam z největší lekce mého života. 
Ze života nejprve svedeného na scestí, naplněného nafouklým a zbytnělým egem.
Následně pak uvědoměním si podstaty mého Bytí, které mne dovedlo až k
Spontánnímu uzdravení z nevyléčitelné nemoci - RAKOVINY.

Je tu hlavně pro Ty z Vás, kteří budete mít pokoru, víru, odvahu a vytrvalost se
vzepřít všem zaužívaným stereotypům. 
Postavit se odhodlaně zatuchlému paradigmatu naší materializmem a bezbřehým
konzumismem přesycené doby.
Není to lehká cesta.

Ale můžu Vám za sebe slíbit, že Vás pokud budete trpěliví, dovede ke spuštění
úžasného procesu sebeuzdravení Vašeho těla i Duše. 

Pavel | Ambasador Protokolu Moje cesta®

Protokol Moje cesta® je tu pro každého z Vás.


