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Lekce č.1 : Úvodní slovo autora 

Dostáváme se k další části našeho kurzu a tou je Očista - Detox naší duše.

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

osobního života.

Přidám Vám rovněž pár tipů a příkladů jak se na cestu očisty duše vydat.

Proto ji nepodceňte.

Možná několik dlouhých měsíců, možná i let.

Jsem si ale jistý, že tento online kurz a za tato doba - společné 3 měsíce, které

doporučuji jako dobu potřebnou k nastavení všem ozdravným procesů bude

pro Vás dostačující ke změně Vašeho zdravotního stavu.

Ostatně těch změn, které ucítíte bude ostatně více.

A Vaše jistota na Vaší cestě za uzdravením.

Očista Duše je booster Vašich změn a stabilizace
Vašeho zdravotního stavu.

Vážení účastníci kurzu, 

Jakmile pochopíte důležitost této části, otevře se před Vámi opona a za ní bude

velký nápis:

Stejně jako očista těla je i očista Duše důležitou částí
Protokolu Moje cesta. 
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A z přesvědčení bude jistota uzdravení.

S podporou Vašich blízkých.

A to i z nevyléčitelných nemocí.

Jakou je např. RAKOVINA.

Buďte trpěliví a vydržte na svojí nové cestě.
Očista duše je něco jako uběhnout maraton.

Musíte na něj mít čas na přípravu a taky dobrého trenéra.

Jinak Vás potká (a spousta maratonců to zná) "zeď" a Vy ze závodu odpadnete.

S trenérem, v našem případě s Průvodcem to vše zvládnete lépe.

Čas není důležitý, hlavně dorazit do cíle a vše si užít.
A to platí i o očistě Duše a protokolu Moje cesta .

Pokud budete cokoliv cítit napište mi do chatu, pošlete email nebo mi zavolejte.

Vše Vám vysvětlím a navedu Vás na Vaši cestu.

A teď už se do toho dejme.

Už jsem vše pochopil, vše mám ve svých rukou.
A z Vaší víry bude silné přesvědčení.
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Najdete tam základní náhledy a popis všech :8 lekcí

 Lekce 01 : Úvodní slovo autora kurzu

 Lekce 02 : Můj pohled na mysl, tělo a Duši

 Lekce 03 : Podstata očisty - detoxu těla

 Lekce 04 : Hlavní cesty očisty Duše?

 Lekce 05 : O co nám hlavně jde?

 Lekce 06 : Jak dlouho budeme praktikovat očistu Duše?

 Lekce 07 : Co nás může zaskočit?

 Lekce 08 : Rekapitulace a dejme se do toho!

Přeji příjemný poslech!

Pavel | Autor kurzu

Audioverze - Sekce 02 | Očista - Detox Duše
Bude Vám velmi pravděpodobně trvat mnohem déle něž očista Vašeho těla.

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 Duše.
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Poznámka: Úvodní audio soubor si můžete rovněž stáhnout do svého mobilního

telefonu, tabletu nebo počítače.

Stačí jen kliknout na tlačítko " download". 

Pro ničím nerušený poslech klikněte na link níže:
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Po očistě těla vstupujeme do jiné, pro mnohé nové
řeky.
Pro spoustu z nás nepoznané řeky, kterou alopatická medicína popírá anebo ji

aspoň nebere vážně.

Tak jak by si tato oblast určitě zasloužila.

Někdy jí dává škatulky jako psychologie.

V složitějších případech, kdy už si vůbec neví rady přijde na řadu psychiatrie.

A většinou zase léky, těžká antidepresiva, která nejsou nic jiného než zastření

pravého stavu věcí, bez hledání příčiny.

Tzn., že jsme ve stručnosti naše hmotné tělo a nic takového jako nehmotné tělo

- Duše neexistuje.

Tato skupina je silně přesvědčena, že jejich Bytí je vlastně založeno na

dialektickém materialismu.

První kategorie -  Striktní materialisti

My lidi se dělíme dle mého na 3 základní kategorie:

Což z dlouhodobého hlediska stejně nikam nevede.

Lekce č.2 : Můj pohled na naše tělo, mysl a
Duši
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Tato kategorie, vtáhnuta do materialistického světa a pohlcena všeobjímajícím

paradigmatem a všeprostupující hypnózou cítí, že je něco jinak.

Že je "něco mezi nebem a zemí", ale nemohou si na to sáhnout.

Např. Ti kteří věří protože je to naučila rodina a tak to bylo v rodině prostě

zaužíváno.

Bohužel málokdy se jim v průběhu jejich pravého života. podaří se uvolnit z

chapadel současného světa.

Druhá kategorie -  Materialisti a část věřících

Pro spoustu z nich se jim bohužel "rozsvítí" až po odchodu z tohoto společného

Prostoru, kterému říkáme náš život.

Kteří většinou cítí, že je něco víc mezi nebem a zemí.

Stejně jako Ti z kategorie I., to jsou věční hledači lepšího života.

Kteří ví a bytostně cítí, že je vše jinak.

A většinou se bojí zabrouzdat hlouběji.

Třetí kategorie -  Duchovní bytosti

Jsou o svých názorech tak skálopevně přesvědčeni, že jakákoliv diskuse s nimi

na téma např. spirituality je úplně zbytečná.

To této kategorie patří většinou silní ateisti nebo někdy i na oko "věřící z

donucení".
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Tato malá kategorie cítí svým srdcem, že je vše jinak, než se nám promítá na

naše životní plátno.

Tito lidé věří, že nejsme (jenom) naše tělo, že jsme víc - naše nehmotné Já.

Stopku jménem RAKOVINA.

Nic jsem nepochopil.

Proto jsem se nemohl uzdravit z rakoviny.

Protože jsem nechápal to co bohužel nechápe ani alopatická medicína.

A děla to chybu pořád a pořád dokola.

Naše všeobjímající já propojeno s Vyšším principem, Vědomím, Vyšší inteligencí,

Universem, Bohem - každý tomu říká, podle svého přesvědčení jinak.

Já tomuto našemu nehmotnému Já říkám Duše.
Já byl v mém minulém životě striktní materialista.

Nikdo mi nemohl vymluvit, že je vše jinak.

Byl jsem kompletně pohlcený našim konzumistickým a na naše ego

zaměřeným životním stylem.

Hnal jsem se za uznáním a úspěchem.

Nechápal jsem spoustu věcí, až mi život vystavil
vysvědčení.
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Až se mnozí z nich nakonec usadí ve svojí komfortní zóně, kdy se oni sami stávají
svojí nemocí.

A jejich životní síla je nenávratně fuč.

Že není možno léčit tělo a duši odděleně, že tělo a duše jsou propojeny v jeden
celek.

Už jsme udělali vše. Už Vám nemůžeme pomoci. Pište si závěť.

A pak se tito na smrt vyděšení lidi obrátí na jinou cestu hledají, čtou, brouzdají

po internetu.

Proto se mi rakovina po roce vrátila, v mnohem horším stádiu.

Bylo to jenom proto, že jsem nepochopil právě tuto podstatu lidského Bytí, že:

Nejsme naše Tělo, jsme naše Duše.
Proto je velmi složité vysvětlit a navést pacienty z první kategorie s diagnózou

rakovina na jejich správnou cestu.

Proto až "do skonání" pořád dokola testují různé medikace, chemoterapie a

různé druhy pro naše zdraví škodlivých chemických přípravků.

Dali ji totiž do rukou "bílých plášťů".

A pak jim ještě alopatická medicína sdělí nemilou
zprávu.
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A najdou třeba web Moje cesta.
Pošlou mi svůj příběh a já je jako pokorný Průvodce navedu na jejich Cestu.

Pokud vše pochopí, sami vycítí, že je to jejich Cesta.

A uzdravují se.
A tak to má být.

Vše je prostě v každém okamžiku našeho života jak má být...

P.S.

V klidu si přečtěte přiloženou eBrožuru - "TĚLO NEBO DUŠE - Jsme více než

naše tělo ...".

Určitě Vás to posune dál na Vaší cestě za Vašim trvalým zdravím.

Držím Vám palce...
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Proč?
Protože jsem pochopil, že léčit jenom naše hmotné tělo, jak to mylně více jak

100 let provozuje alopatická medicína prostě nestačí.

K plnému uzdravení je prostě nutné udělat víc.

Udělat inventuru našeho nehmotného těla - já mu říkám Duše.

Jako první - .vyházet všechny kostlivce ze skříně
Nebát se a věřte mi je to velmi bolestivé.

Svíravý pocit nejistoty, opuštění všech rituálů a programů, které nám většinou

dali do hlavy rodiče.

Lekce č.3 : Podstata očisty - Detoxu Duše
Tuto důležitou část Vaší cesty jsem si sám nazval
očista - Detox duše.

Někomu prarodiče, učitelé, trenéři, či duchovní.

To vše, co je pečlivě ukryto v nás musí ven.

Někdy tomuto důležitému procesu říkám :

Proces loupání cibule
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A tak je to i s našim životem.

Oloupeme vnější vrstvy a dostaneme se k ryzímu jádru našeho pravého Já.

Vždy máme možnost se rozhodnout.
Můžeme žít život plytký, bez chuti a bez zápachu.

Život konzumenta materialistických statků, např. hmoty které říkáme jídlo.

Konzumenta nesmyslů, které se na nás valí z TV i sociálních medií.

Nebo se rozhodneme jinak.
Žít život vědomý , v souladu s přírodou a všemi našimi souputníky.

Lidmi, zvířaty, a vůbec celou naší přírodou.

Je lepší naběhnout do očisty duše - udělat dříve než později.

Ostatně víte, že nikdy není pozdě.

Loupání cibule není ničím jiným než odstranění všech většinou negativních

zážitků a návyků, které nám brání v uzdravení.

Nebo jenom v užívání si našeho života plnými doušky.

Víme velmi dobře, že při loupání cibule pálí oči, ale nakonec je to jídlo již s

oloupanou cibulí skvělé.

Cibule má mnoho vrstev, které se musí oloupat.
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Zamyslet se nad tím jestli ten materialistický chvat ve kterém jsme někam

vůbec vede.

Spousta z Vás bude argumentovat.

Vím bez peněz to v současné době nejde.
Ale jak je možné, že vždy když si něco nového koupíme.

Ukojíme svoji potřebu, se tento pocit "štěstí" vytratí rychle jako pára nad

hrncem?

Jak je možné, že lidi kteří mají obrovský majetek, mnohdy miliardy stejně

umírají na rakovinu?

Změnu našeho myšlení, které nás vyvede jinam, z nejistoty, strachu a

manipulace.

A pokud to neuděláme, však víte kam to vede.

Nikam jinam než k (bez)moci, strachu, depresím a zoufalství.

A pak spravedlivě následujícími (ne)mocemi.

Tak je to jednoduché.

Za druhé - zamyslet se nad podstatou našeho Bytí

Nikdy není pozdě na změnu, katarzi naší osobnosti.
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(Příklad: Jako třeba co-founder Microsoft Paul Allen. Zmiňuji ho proto, protože

umřel na stejnou diagnózu jako já. Rakovina lymfatických cest. Měl miliardy a

nebylo mu dáno. )

Jak to, že si to své zdraví nikdo za své milióny
nekoupí?

Netrvat pořád na svém.

Nebýt sobecký, egoistický.

Pochopit podstatu života na zemi.

A pak se dějí zázraky:-)

Nekoupí si jej prostě proto, protože to nejde.

Zdraví si prostě za peníze nekoupíte.
Buď vše pochopíte, pochopíte kdo jste a stane se to co se dá shrnout do toho

rčení :

Člověče přičiň se a ostatní Ti bude přidáno.

Věřící si jej určitě připomenou svým veršem z Bible.

Ano je to doopravdy tak.

Stačí se přičinit.

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-uvodni-slovo-autora-kurzu2/


Sekce č.2 : Očista - Detox Duše 

Page 22

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Jsem o tom přesvědčený.

A zažijete i Vy, pokud půjdete po stopách Mojí cesty.

Jako jsem si jej zažil i Já.

Nebo třeba spontánní uzdravení z rakoviny v její terminální fázi.
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Většinou pokud my lidé zanedbáváme sami sebe, přichází to čemu říkáme
nemoci. Pokud náš vnitřní rozhovor a naslouchání našemu tělu zanedbáváme
dlouhodobě přichází chronické nemoci. A z úplného nepochopení podstaty
života a dlouhodobým neřešením situace pak přichází tzv. nevyléčitelné nemoci -
jakou je např. rakovina, leukémie, roztroušená skleróza, diabetes atd.

Pokud si na všechny otázky výše neodpovíte ANO, jste adepty na to čemu říkám

očista - Detox duše.

 Jsem ve svém životě šťastný?

 Jsem ve svém životě spokojený?

 Je můj život naplněný?

 Dělám ve své životě to co jsem chtěl vždy dělat?

Je o sebeuvědomění a odpovědi na základní otázky :

Je taky o nelehké cestě uvědomění si sám sebe.

Očista Duše je kompletní inventuře dosavadního
života.

Lekce č.4 : Hlavní cesty očisty Duše.
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A na všechny tyto otázky Vám pomohou najít odpovědi následující:

Základní metody očisty - Detoxu Vaší duše
Přistupujte k nim prosím s pokorou, trpělivostí a určitým nadhledem.

Vypněte svoji podvědomou Mysl.

Tato stejně nedělá nic jiného, že "Vám hraje pořád stejnou písničku dokola".

Pořád Vám přehrává stejné a stejné myšlenky.

Myšlenky, které vlastně chcete slyšet.

Až se některým lidem z toho zavaří se jim mozek (bolesti hlavy), mnohdy

následovaný tím čemu říkají doktoři nádor na mozku.

Mezi základní metody očisty Duše patří:
 Meditace

 Modlitba

Spousta lidí nevidí mezi modlitbou a meditací rozdíl.

 Kdo jsem?

 Proč jsem tady?

 Jaký tady mám v této mojí inkarnaci úkol?

Vše je taky o odpovědích na podstatně hlubší otázky s
nádechem spirituality jako jsou :
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Oproti tomu modlitba je:

Modlitba je naopak přímá komunikace s tímto Vyšším principem - Duchem.
Komunikace svých přání, snů, které chceme, aby se nám zhmotnily do našeho
života.

Někomu se moje jednoduché vysvětlení nebude třeba líbit, nevadí.

Každý je silná individualita.

Každý si musí najít svoji cestu sám.

A tak je to správně.

Meditace
Proč tu je meditace?
Dle mého skromného názoru:

Meditace tu není od toho aby nás napřímo zbavila všech starostí. Meditace je tu
od toho abychom na tyto životní situace reagovali z nadhledem a nenechali se jimi
zahltit.

Ukazuje nám cestou klidu a pokory.

A trpělivé poslouchání jeho sdělení.

Se svým vhledem do dané situace pro mne není meditace ničím jiným než
napojení našeho nehmotného Já na všeobjímající Vyšší princip, Universum,
Boha.

Říkejme mu podle našeho přesvědčení jakkoliv.
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Jednoduchou cestu ven k řešení všech starostí a problémů našeho běžného

života.

Jak na to přes týden?

A uvidíte co to udělá z Vašim vnitřním klidem.

A jak o víkendu?
O víkendu doporučuji si doopravdy sednout a 30-45 minut se pohroužit do sebe.

Naladit se na svůj vnitřní dialog.

Najít si klidné místo v domě, na balkóně nebo na zahradě.

Já osobně medituji každý den.

Meditace není dle mého (jenom) o tom sedět v tureckém sedu jako mnich.

Meditovat můžete nejenom v sedě, ale i v chůzi, v běhu, v autobuse, na

procházce.

Je to o tom se soustředit jenom a jenom na Váš dech. Na nic víc a jenom dýchat.

Stačí např. jenom následující cvičení.
 10x nádech a výdech

 a nemyslet na nic jiného

 třeba jenom 3-5x denně

30 minut si za den najde čas každý z nás.
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A pohroužit se do sebe.

A poslouchat klid Vašeho tepu srdce.
Poslouchat Váš dech a čekat na to co přijde...

Vysvětlit rodině, že potřebujete klid a upozornit je, aby Vás nerušili.

Modlitba není jenom o komunikaci s Bohem a necháním tzv. vše na jeho

bedrech jak mě to učili v mládí v náboženství, ať to "on udělá za nás".

Je to o aktivním přístupu v tom čeho by chtěl člověk dosáhnout.

Je to o tom přesunout realizaci našeho přání do minulosti.

Nebojte oni to velmi rychle pochopí.

Modlitba

Co je to modlitba?
Modlitba není víc jiného než Váš intimní rozhovor z Vašim podvědomím
napojeným na Vyšší princip, vyšší inteligenci, Bohem.

Modlitba není nic než komunikace Vašich přání prostřednictví Vašeho pravého

Já napojeného na tento Vyšší princip.

Komunikace, která Vám ukáže Vaše cestu za tím, čeho by jste chtěli dosáhnout.

Může to být nový partner, nová práce nebo jenom trochu vylepšené zdraví.
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A prožít to.

To je to hlavní.

Prostě se vcítit do toho, že to co si od srdce přejeme a pracujeme intenzivně na

tom se už stalo.

Zažít ten intenzivní pocit, že už jsme tam, kde jsme chtěli být. V tom je pravá síla
modlitby.

Každý by si měl vytvořit svůj rytmus jak duchovních, tak i fyzických cvičení.

Co doporučuji dále?
Skvělé metody relaxace popisuji na mém webu Moje cesta.

Může to být např. :

 jóga

 akupunktura

 domácí mazlíčci

 masáže

  atd.metoda Access Bars 

Četnost cvičení? Jak přes týden a o víkendu?
Záleží doopravdy jenom na Vás.

Každý má své rituály.
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A tady je jeden příklad, který Vám napoví o četnosti cvičení :

Představte si kolikrát denně vyměšujete.

Prostě se jenom zbavujete fyzického odpadu (toxinů z Vašeho těla).

.Minimálně tolikrát by jste měli praktikovat očistu Vaší Duše

Zbavit se všech toxinů z našeho prostředí vč. mezilidských vztahů je stejně

důležité, jako se zbavit toxinů z naší nezdravé stravy.

Překvapující?

Pro mnohé z Vás určitě, ale je tomu doopravdy tak.

Tak na nic nečekejte a dejte se do toho.
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Stres je většinou propojený se strachem a obavami.

Tyto zničující pocity vyvolávající stres totiž generují v našem těle stresové

hormony jako např. kortisol, adrenalin atd.

Tyto stresové hormony jsou velmi prospěšné v situaci, kterou dostupná

literatura popisuje jako mód:

Fight or flight nebo Bojuj nebo uteč.
Je to moment, kdy se musíte rozhodnout okamžitě a Vaše rozhodnutí může

mít někdy i cenu života.

Tento moment však nemůže trvat dlouho (tak jako např. naši předkové bojovali

s mamutem, ulovili jej a pak už jej jen v klidu snědli).

Vše se děje protože se Vám do těla vyplaví stresové hormony, které Vás vyvedou

z např. ošemetné situace.

Dotud je tenhle krátkodobý stav prospěšný.

Nejde nám o nic jiného než o snížení vysoké hladiny
stresu.

Lekce č.5 : O co nám hlavně jde?

Ale pozor!
Doprovodným jevem tohoto procesu je, že se při tomto tzv. módu "Fight or

�ight" :
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A o toto nám všem jde v neposlední řadě a to je:

Harmonie našich tělesných systémů
Nejde o nic jiného než o harmonii nervového, endokrinního a našeho imunitního
systému.

Pak jak říkám, člověk nemůže být víceméně vůbec nemocný.

A tím nemyslím jenom tzv. chronické nebo nevyléčitelné nemoci.

Ale i standartní nemoci jako je chřipka, angína a i v poslední době promílaný,

dle mého neexistující, ale správně (z nějakého důvodu) nafouknutý Covid 19.

P.S. Určitě si jej poslechněte v mé audiobrožuře " Jak v té hlavě, tak v té stravě",

která je součástí bonusové sekce č.2

Stres je větší zabĳák než nevyléčitelné nemoci
Rád dávám k dispozici příklad, kdy jsem byl na měření stresu na vyhlášené klinice.

   (to znamená, že např. stárneme

rychleji )

neobnovují naše buněčné struktury

   (to znamená, že jsme

podstatně více náchylní k nemocem)

nefunguje plnohodnotně náš imunitní systém

Pokud jsme tedy ve stavu zvýšeného stresu dlouhodobě (tzn. lovíme

kontinuálně našeho pomyslného mamuta) dostaví se většinou (dříve nebo

později) komplikace s fungováním našich tělesných systémů.

Kterými není nic jiného než naše nemoci těla a duše.

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-uvodni-slovo-autora-kurzu2/


Sekce č.2 : Očista - Detox Duše 

Page 32

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Překvapilo mě to a tak jsem se v mém "netradičním" přístupu k životu rozhodl

pokračovat dál.

Tak tohle mi sdělila profesionálka na vyhlášené klinice.

A Vám to doporučuji taky.

Ve stručnosti jsem byl na měření tzv. vnitřního stresu.

Měřidla na rukách, nohách, 5 minut v klidu, měření tepu mého srdce.

Měření tzv. zadního stresu (tohle je můj vlastní výraz), který většina lidí neumí

ovlivnit svých chováním. Je prostě tam i když nechceme.

Paní terapeutka přišla po 5ti minutách měření a nevěřila svým vlastním očím.

Byl jsem na měřitelném minimum.

A tak mi říká:

Víte pane Vojtek, nevím jak to děláte, ale Váš nervový systém má dovolenou.
Nemáte ve Vašem těla skoro žádnou hladinu stresu. Tzn. Vaše tělo ad absurdum
mládne a ne stárne. Navíc se Vám budou vyhýbat nemoci oklikou. Dělejte to jak
to děláte dál.
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Nebo jenom překvapí.

Do konce Vašeho života.
V návaznosti na minulé lekce, překvapivě většina z Vás, kteří projdou Očistou

těla a duše (Protokolem Moje cesta) si tak nějak přenastaví tyto procesy ve

svém každodenním životě.

A praktikují je v každodenním životě.

Proč?
 Protože jim očista duše pomáhá v znovunalezení fyzickému i

duševnímu zdraví.

 Protože jim to možná zachrání Váš život.

 Protože si z nich udělali rituály, které jim vyhovují

O intenzitě těchto rituálů si rozhodnete Vy sami.

Ne žádný doktor a už ne pod vlivem nějakých prášků.

Prostě Vy sami.

Někoho moje odpověď možná vyděsí.

Lekce č.6 : Jak dlouho budeme praktikovat
očistu Duše?
Odpověď bude možná znít zajímavě.
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Záchytným bodům říkám období, kdy budete na Vaší cestě potřebovat

zkonzultovat některé věci s Vašim průvodcem, kamarádem nebo Vašim

blízkým.

Člověk se čas od času dostane do situace kdy potřebuje pomoc a radu

ostatních.

Zůstaňte vždy nad věcí a buďte nezávislý na nejlepší radě svého nejlepšího přítele.

To co budete cítit.

Není to sobectví.

Sobectví je když člověk dělá věci na úkor druhých. A zasahuje do jejich životního

prostoru.

Neodmítejte ji.

Záchytné body

Přĳměte radu a pomoc s pokorou.
Ale zařiďte se vždy podle sebe.

Podle svého vnitřního hlasu vašeho srdce.

A pokud si nebudete vědět rady, napojte se na tu neviditelnou energii, o které

mluvím ve spoustě lekcí tohoto kurzu.

Aneb jak řek jeden moudrý muž :

Vždy si udělejte podle svého.
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Nepotřebujete k němu žádné doktory.

Své zdraví a svůj život máte jenom a jenom ve svých
rukou

A už vůbec ne léky.

Potřebujete se jenom vrátit sami k sobě.
K sobě domů a tím nemyslím naše obydlí.

Napojit se na jistotu našeho nesmrtelného Bytí.

Tam najdete svůj klid.

Chce to trpělivost.

Ale Vy ji máte, jinak by jste si nekoupili tento online kurz.
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Je to proces poznání, pochopení smyslu života a jeho poslání.

Mnohdy se v průběhu tohoto procesu a bývá to velmi časté u onkologických

pacientů, se kompletně změní osobnost člověka.

Tak jak se to stalo i mém případě.

Člověk pochopí, že ten život který žil nebyl jeho a že to nebyl on.

Nebylo to jeho právě Já, které se klube na povrch světa.

Právě Já dočasně kontrolované tím čemu říkám naše nižší já - EGO.

A pokud má člověk odvahu se z této nadvlády svého ega vymanit - udělá ten

krok vpřed.

A už se nikdy nevrátí zpět.

Odměnou za snahu je život bez nemocí, plný zdraví.

Očista duše je velmi intimní a rovněž intenzivní proces
komunikace se svým pravým Já.

Člověk pochopí, že není sám, oddělený od ostatních, tak jak nám to tlačí do

hlavy nikdo nekončící propaganda.

Lekce č.7 : Co nás může zaskočit?

Život plný nejenom (sebe)lásky k sobě (ta je důležitá hlavně u většiny onko

pacientů),ale i k ostatním živým tvorům obývající tuto naši krásnou planetu .
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Kdo to na ně mluví a hlavně co tím vlastně ten co na ně mluví myslí.

Já sám jsem si to zažil na svém příkladu.

Měl jsem ulehčenou situaci spoustou mimotělních zážitků, které jsem zažil a

které mi řekly jakou cestou se vydat.

Proti všem lékařům, celé jejich komunitě, ostatním posluhovačům a "nevěřícím

Tomášům".

Já prostě věděl, že dojdu tam kam chci a došel jsem tam.

Má zkušenost mi říká, že Vaše okolí si bude na Vaši
změnu zvykat.
Může to trvat měsíce, někdy i léta.

Pochopí, že je součástí spravedlivého celku, který pečuje o nás o všechny.

Odměnou mu je klid získaný poznáním sám sebe.

Ta razantní změna osobnosti může však být
problémem pro okolí.

Ostatní nechápou co se děje.

Někdo tu změnu nepochopí vůbec.
Nu a co?

Důležitý je Váš život, ne osamocené přežívání ve strachu a obavách.

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-uvodni-slovo-autora-kurzu2/


Sekce č.2 : Očista - Detox Duše 

Page 38

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

To o co jde je jenom a jenom Váš nový život obklopený všeobjímajícím

Vesmírem a všemi bytostmi navzájem propojených do jednoho zajímavého

mnohobarevného děje.

Kde je vše jak má být.

Děje, který nemá konec ani začátek. Má jenom životní cestu každého z nás.

Cestu poznání a sebeuvědomění.
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Kterou stejně domino efektem nabere zpět, protože většinou nepochopí její

podstatu.

Moje cesta není jako dieta, kde se člověk žene za změnou váhy.

Bude to jednoduché?

Ne vždy, ale slibuji, že ta neuvěřitelná lehkost Bytí, kterou následně získáte je

neocenitelná.

A tady je krátká REKAPITULACE :
Očista Duše je o razantní změně Vašeho Já, vašich zvyků a zavedených rituálů.

Mnohdy v rozporu ze současným paradigmatem naší materializmem

prosycené doby.

Jenom si tu chvíli na zamyšlení dejte, pokud to tak cítíte.

Možná si jenom potřebujete dát chvíli na rozmyšlenou, než se vydáte dál.

Možná toho bylo na Vás hodně.

Tak a máme za sebou sekci očista - Detox duše.

Lekce č.8 : Rekapitulace a dejme se do toho!

Protokol Moje cesta je o trvalé změně Vašeho
životního stylu.
Jednou pro vždy.
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Dejte si chvíli na zamyšlenou a pak se do toho dejte!

Někdy říkám, že :

Někdy je jednodušší se do této změny nedat (a raději
umřít) než ji učinit a znovu se učit žít sám se sebou
I takové případy mám.

Někteří souputníci se kterými jsem komunikoval raději odešli, než by se dali do

práce a zaměřili se na práci na sobě, implementaci Protokolu Moje cesta.

A ostatně Vy co Vám lékařské elity nedali žádnou šanci na vyléčení a tiše Vás

odepsali, nemáte moc na výběr.

Bylo pro ně těžké, se vymanit z chapadel svého falešného Já.

Svých každodenních zvyků a rituálů.

Byla to jejich volba.

Stojíte na Vaší životní křižovatce
Času máte dost.

Což je taky dobře.

Aspoň Vám nic nebude bránit v rozhodovacím procesu.

Máte nejlepší čas se do toho dát.
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Zapomeňte na nemoc.
Nalaďte se na zdraví a změňte svoje každodenní rituály.

Čím rychleji a dříve to uděláte, tím lépe pro Vás.

Začněte loupat svoji životní cibuli.
Jednu vrstvu pomalu po druhé.

Jste přesně taková bytost jaká máte být.

To co se Vám dělo se mělo stát.

Aby jste pochopili proč se Vám to stalo, kdo jste a kam směřujete.

Pracujte trpělivě každý den na sobě.

Odpusťte Všem co Vám "ublížili".

Sami budete překvapení kolik na Vás při svém vnitřním rozhovoru sami se

sebou vyskočí kostlivců ze skříně.

Nezavírejte je tam znovu.

Obejměte je, jsou tady pro to, aby Vás uvolnili z Vašeho životního sevření.

Odpusťte sami sobě za vše co se Vám stalo i
nepodařilo.
Jste unikátní a skvělá bytost.
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Tato negativní emoce "už nikdy mu neodpustím" již nepatří do Vašeho života.

Nakonec tato emoce (ne)odpuštění sžírá jenom Vás a bude Vás sžírat dál, pokud
se neočistíte.

Já jsem např. takto komunikoval s mým tátou možná 100krát. Několikrát se mi
stalo, že jsem běžel ani jsem nevěděl kam a plakal jsem. Pustil jsem to a vše mu
vysvětlil. Ulevilo se mi i jemu. Ví o tom i když jsme spolu nemluvili. Jsem
přesvědčený, že se k němu ta informace dostala.

Ve správnou dobu.

Pečujte o svůj strom života.
Váš strom života, kterého jste Vy jeho kmenem. Vaše děti jsou jeho větvemi. A
Vaši rodiče jeho silnými kořeny.

Je to velmi důležité, věřte mi.

Požádejte o odpuštění.
Nemusíte všem u kterých to cítíte zavolat a všem to říct osobně.

U některých to už ostatně nestihnete, protože nejsou mezi námi.

To nevadí, můžete se s nimi spojit.

Napojte se na ně a vše to s nimi proberte. Promluvte si spolu, uvidíte uleví se

Vám.

Pokud nebudete vědět jak, pomůžu Vám.
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Sami víte, jak dlouho vydrží strom bez pevných kořenů v bouři.

Dlouho ne.

Správný strom se ohýbá, ale nikdy nezlomí. Má totiž silné kořeny.

Určitě cítíte o čem mluvím.

Jsou situace - jako např. životní bouře, do kterých se každý z nás dříve nebo

později dostaneme.

Úspěchy? Zamysleli jste se co to je úspěch?
Nejsou úspěchy tak náhodou od slova uspěchat?

Proto nespěchejte.

Buďte na ně společně připraveni.

Proto je velmi důležitý náš rod, naši prarodiče, naši
rodiče a naše rodina, manželka a děti.
Protože jsme všichni JEDNO, propojeno s tím co nás obklopuje.

Bez nich se neobejdeme. Bez nich jsme nikdo.

Maximálně tak naše falešné a samolibé Já, kterým je naše ego.

Vedoucí nás za našimi úspěchy.

Většinou do naší záhuby.
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Buďte trpěliví.

Vše se dostaví ve správnou chvíli.

Ostatně nebudete první ani poslední ...

Tak je to zařízeno.

Správný učitel se vždycky najde, pokud je žák připravený.

A pokud to co je v tomto online kurzu rezonuje s Vaším pravým Já, je to tak

správně.

A pokud prozatím ne, nevadí.

I tak jsem tady pro Vás.

Rád Vám pomůžu a navedu Vás na Vaši cestu.

Až budete cítit, že přišla správná doba.
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Je nepostradatelnou částí Protokolu Moje cesta.

Pro spoustu z Vás bude rovněž největší výzvou.

Uvědomit si v hloubi Vaší Duše naše "naprogramování" (už

od dětství) a odhalit určitou formu autohypnózy ve které

nevědomě všichni žijeme.

Nebát se vyndat všechny "kostlivce ze skříně", obejmout je a

poděkovat jim za životní lekce, které jsme od nich dostali.

Bez nich bychom se totiž nemohli posunout dál.

A to platí i pro uzdravení z tzv. nevyléčitelných nemocí,

jakými jsou např. RAKOVINA, Leukémie, Diabetes,

Roztroušená skleróza atd.

Pro ty z Vás, kteří najdou odvahu rozkrýt mlhu nad svým

pravým Já a poznat pravý smysl Vašeho života se otevřou

nové obzory.

Bez nemocí a jiných nesmyslů.

Je to něco co nenajdete v knížkách a ani Vašim mozkem

plným lítajících myšlenek sem a tam nepochopíte.

Musíte to zažít a to lze jenom 

TADY a TEĎ ....

Očista - Detox těla je "jednovaječné dvojče" očisty těla.

Co by ve Vás
mělo zůstat, než
se dáme do další
sekce...


