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START OF TRANSCRIPT

Milí posluchači, milí účastníci online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Vítejte v jeho čtvrté sekci, která se jmenuje kvalitní spánek.

Máme za sebou předcházející tři lekce, které se týkaly našeho těla, naší duše, pohybu a to hlavně očisty těla a duše. A to hlavně pravidelného
pohybu a toho správného pohybu.

No a dneska se dostáváme k následující čtvrté části Protokolu Moje cesta, kterému já někdy říkám Pentagram zdraví a ten je velmi důležitý.
Někdy mnohými z nás je velmi podceňovaný a je to kvalitní spánek.

Tady tato sekce má jenom pět lekcí, ale i tak si myslím, že ve všech těch pěti lekcích prostě se dozvíte informace, které pro vás budou velmi
zajímavé. Některé vás můžou překvapit, některé vás překvapí svojí možná mystičností. Takovou zvláštní atmosférou. U některých si řeknete,
sakra to jsem nevěděl, že je to takhle jako jednoduché.

Nicméně je to všechno uděláno, tak aby jste pochopili ty základní rituály - předspánkové i spánkové. Jak zařadit tenhle kvalitní spánek do celého
toho Protokolu Moje cesta a jak z něho získat hlavně to nejvíc. A to nejvíc je to, že v průběhu celé té noci, sedmi, osmi někdy devíti někdy i
desíti, někdy někdy míň hodin se to naše tělo se dostává do určitého stavu obrovské regenerace, kde se regenerují všechny buňky.

Odpočíváme a chystáme se na další, pro nás nový, překvapující, spokojený den plný výzev, do kterého bychom se měli těšit a měli bychom být na
něj nastavení, jak nejlíp to jenom půjde.

Takže ještě jednou Vás vítám tady v téhle sekci, sekci č.4 - Kvalitní spánek.

Určitě, pokud jste si už vlastně uvědomili to že, jsem zařadil tenhle bod a to je spánek do Protokolu Moje cesta, tak je tam asi z nějakého
důvodu. A ten důvod je, že to je něco co, tak jek "basa tvrdí muziku", tak tady tenhle kvalitní spánek tvrdí a utvrzuje jistotu a stabilitu celého toho
Protokolu Moje cesta.
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A je úplně jedno z jakých nemocí, jestli to budou nemoci chronické nebo to budou nemoci nevyléčitelné nebo jakékoliv jiné nemoci, protože
určitě víte jak já už jsem několikrát zmínil.

Nejsou nevyléčitelné nemoci dle mého. Absolutně ne.

Jsou jenom nevyléčitelní nebo nepoučitelní pacienti, kteří prostě hledají pořád odpovědi na otázky, ale ty odpovědi, které oni chtějí slyšet.
Nechtějí se zabývat příčinami toho co se jim děje v jejich životě, příčinami proč se jim objevila tady ta nemoc, nemoc našeho těla.

Ne nemoc, ale ne-moc. To znamená je to stav, kdy nemáme moc, kdy nemáme životní sílu. A buď jsme sílu ztratili anebo jsme ji někomu
odevzdali a to vědomě nebo nevědomě a já většinou říkám, že to je nevědomě.

Takže doopravdy ten spánek je extrémně důležitý. A já bych to chtěl podtrhnout. Doopravdy to nepodceňte. Nepodceňte ani délku tady téhle
sekce, že tam jenom pět lekcí. Doopravdy to nepodceňte. Pracujete na tom.

Nasajte tu atmosféru toho spánku a těch předspánkových rituálů. Uvědomte si, co by člověk měl a neměl dělat předtím.

Jak by se měl připravit na ten spánek, protože stejně tak je každý sportovec se připravuje na svůj zápas, tak i my se připravujeme na tu naši
spánkovou proceduru. Nemůžeme skočit do toho "zápasu" rovnými nohama , musíme se na to připravit. Musí tam být předzávodní alias
předspánkové rituály, takže o tomhle všem bych vám chtěl dneska něco říct.

Nebude to nic jiného, než moje zkušenosti tak jak ostatně v každé sekci a v každé jedné lekci. Já jsem vám slíbil na začátku tedy tohoto online
kurzu, že to co uslyšíte, uvidíte , dočtete se, nacítíte nebo si poslechněte.

Protože tam bude součástí tohoto kurzu je spousta audiobrožur, protože někdy se nám prostě nechce sledovat video a někdy chceme si dát
jenom audio do sluchátek a chceme se prostě jen tak projít. A právě proto je tam spousta audií, de facto ke každému videu budete mít audio.
Takže tam si budete moct poslechnout, jak extrémně důležitý je spánek a jakou velkou úlohu má spánek v nastartování a vůbec fungování
celého procesu sebeuzdravení našeho těla i Duše.

To znamená spánek je velmi důležitý. Stejně tak jak je důležitý i ten celý rituál před spánkový, ale samozřejmě i po spánkový.

To znamená to je to, když se ráno probudíme a teď samozřejmě my máme čas, máme možnost se nadechnout. Zamyslet se nad tím, jaký nás
čeká krásný den. Zamyslet se jestli jsme třeba něco v tom našem spánkovém procesu nezažili.

Takže čím líp a čím kvalitněji budete spát, tím rychleji a intenzivněji nastartujete a prohloubíte proces sebeuzdravení.
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To znamená dokážeme se v tady těchto pěti lekcích a tady v téhle sekci spousty velmi zajímavých věcí, které třeba vás vůbec jako zatím
neoslovili nebo šli jen kolem vás ve vašem životě. Takže se vlastně do toho dejme.

Důležitost kvalitního spánku?

Je to velmi důležité. Je to já už jsem jednou říkal, že i běh je katalyzátor. To znamená i tady tenhle spánek může být a je samozřejmě
katalyzátorem vašeho procesu uzdravení. Spánek je nejenom důležitý, ale více méně a to určitě víte a není potřeba si to říkat ani zdůrazňovat.
Spánek je prostě nenahraditelný.

Tak jak naše tělo musí dýchat, tak naše tělo musí spát.

To znamená pokud by jste nebo jsme nespali, tak samozřejmě riskujete něco jako jsou spánkové deprivace. A pokud bychom snad nespali
dlouhodobě, protože jsou takoví lidi, kteří si myslí, že spát nemusí a že to vždycky nějak prostě zvládnou. A buď nějakými preparáty, red bullama
a různými věcmi, já je nebudu tady jmenovat, protože by to nebylo slušné.

Takže ne, není to tak. Nepodceňujte to doopravdy.

Já říkám a osvědčilo se mi to, protože všechny tyhle procesy jsem sám na sobě testoval a já říkám, že úloha spánku je nenahraditelná a je
nenahraditelných jeho 7 až 8 hodin.

Samozřejmě pokud jeden den v týdnu prostě nebudeme spát, budeme spát na pět, šest hodin. Jedeme někam na služební cestu anebo odjíždíme
na dovolenou anebo cokoliv tak je to O.K. Ale nesmí to být trvalý stav. To tělo musí mít svůj rytmus, musí jít spát. Musí se vyspat. Musí si
odpočinout atd. To znamená ta úloha je nejenom velmi důležitá, ale i velmi nenahraditelná.

Takže když se bavíme o tom spánku, já bych chtěl vlastně podtrhnout nebo vytknout před závorku něco, čemu já říkám před spánkové rituály. Je
to vlastně něco časově, které předchází našemu ulehnutí do postele, našemu bdění, našemu spánku a následnému snění.

To znamená jsou to hodiny nejblíže blízké tady tomuto řekněme spánku, kvalitnímu nebo nekvalitnímu a to bude v závislosti na tom, jak se
připravíme před tímto spánkem.

To znamená, právě o tom jsou ty předspánkové rituály a já bych možná mohl vám říct co si myslím, že by nemělo vůbec patřit do
předspánkových rituálů. To znamená, co by nemělo patřit vůbec ty 2-3 hodiny, co bychom vůbec neměli dělat předtím než ulehne do naší
postele a půjdeme spát.

Jestli to nebyl nějaký sen, který nám třeba neměl něco říct a tak dále.
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Je to doopravdy velká výzva, ale já říkám vyhněte se jakémukoliv alkoholu.

To znamená nepijte. Vím že je to těžké. Vím že máte spoustu starostí, ale vyhněte se alkoholu. Samozřejmě to neplatí pokud si otevřete láhev
dobrého červeného vína a s manželkou, s přítelem, s přítelkyní si prostě dáte každý jednu decinku a strávíte příjemný večer společnou
rozpravou anebo studiem. A nebo čtením nějaké knížky.

A přitom prostě si jenom tak si užíváte tu energii společného Bytí.

Někdy lidi nemusí prostě spolu mluvit. Stačí jenom být a to já říkám, že to bytí někdy vyprázdněné bytí, jenom prostě být. Nemluvit. Neobtěžovat
se zbytečnými myšlenkami. A jenom si užívat tu energii, klidnou energii bytí, je někdy k nezaplacení.

A právě proto ani nemám nic proti tomu, pokud si otevřete lahvinku červeného vína, ale dát si deci, jenom deci, prostě na chuť, na ten rituál a
jenom tak třeba být a jenom tak vyprávět. Takže já bych to doopravdy nedoporučoval.

A víceméně pokud Vy, kteří budete v Protokolu Moje cesta anebo v online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, ten je absolutně neslučitelný s
alkoholem.

To znamená alkohol je jedna z věcí, kterou musíte vynechat po dobu minimálně dvou a mí onkologičtí pacienti, já to nerad říkám, ale teď bych
to chtěl říct - by měli vynechat alkohol víceméně tři měsíce. Celé tři měsíce prostě se vyhnout alkoholu. Není to potřeba. Najdete si k tomu jiné
věci, prostě není potřeba alkohol.

Takže v tom před spánkovém rituálu bod č.1, kterému se vyhnout je doopravdy alkohol.

Ničemu to neprospívá. Všichni víme, že alkohol jenom a jenom "oslím můstkem" z tady tohoto našeho prostředí, které nám nevyhovuje. A někdy
nám nevyhovuje víc. Někdy nám nevyhovuje mít. Někdy jsme z něho tak �ustrovaní, že už prostě potřebujeme utéct. A já vím, že alkohol nám
prostě k tomuto pomáhá.

Já jsem si to sám zažil v minulém nastavení.

Byl jsem velmi unavený, utahaný a mnohdy jsem používal tady téhle berličky, tohoto oslího můstku, abych si trošku uvolnil to vnitřní pnutí
obrovské, které jsem měl. Ale teď vím, že to nebylo vůbec dobře. Já vám říkám doopravdy pokud budete moci, vynechejte alkohol.

A jedna z těch základních věcí co absolutně nedoporučuji, vím že je to strašně těžké, vím že to bude velká výzva, protože spousta z nás je
unavených. Spousta z nás má těžkou práci. Má někdy práci dlouho do noci, dokonce někteří směnují.
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To znamená, pokud snídáme v 8:00, odečtěte si 10 hodin. Neměli bychom jíst později než v 10 hodin. Já spíše doporučuji 12 hodin, to znamená
jestli snídáme 8:00, měli bychom naposledy jíst v 8:00. Jestli snídáme 7:00, poslední jídlo by mělo být 7:00 večer.

To znamená odečtěte si od vaší snídaně 12 hodin a vydržte. Nejezte.

Nepotřebujete to. Dejte sytou, perfektní večeři plnou zeleniny, plnou farmářské masa. Můžou tam být ryby. Dejte si k tomu půl litru pramenité
vody, kterou si někde seženete nebo si ji pře�ltrujte vaši vodu. Bude vám to absolutně stačit.

To znamená doopravdy do spánkového rituálu, velmi bych Vám to chtěl doporučit nepatří vůbec žádné jídlo. Takže to je to co do toho nepatří.

Za třetí a to je něco co jsem pochopil, co ke mně přišlo vlastně při těch mých různých mimosmyslových zážitcích, mimotělních zážitcích a to je
to, že doopravdy to co nepotřebuji.

Nepotřebuji takové ty televizní seriály. A nepotřebuji ty televizní noviny, kdy ty moderátoři prostě tam jako hlásí všechny ty nesmysly, takové jak
tomu říkám já "vražda-smrt-zabití". To nemá na nás vůbec žádný dobrý vliv. A když už sledujeme tady tyhle blázny a potom si tam nějaký seriál,
kde zase jdou jenom vraždy a jeden druhému a prostě pojďme a tohle špatné, to vůbec ničemu neprospívá.

Takže já vždycky říkám, že když jsem jel ten první rok v tom procesu očisty těla a Duše, tak jsem vynechal skoro na celý rok televizi. Vůbec jsem
nekupoval noviny, které nekupuji do teďka, pravděpodobně asi nikdy už kupovat nebudu.

Vymazal jsem si veškeré aplikace z mobilu, abych se nemusel dívat vůbec na žádné ty politiky a ty nesmysly. Vymazal jsem si to. A nedíval jsem
se vůbec na televizi.

Má manželka byla skvělá, pomohla mi v tom. Večer jsme zasedli a to je to co bych chtěl doporučit. Věnujte dvě až tři hodiny před spánkem
klidovému rituálu.

Třeba si jenom sednete. Pusťte si do sluchátek nějakou meditační hudbu. Pusťte si tam nějakého autora kterého máte rádi. Anebo si vezměte
knížku, to já velmi doporučuji, protože knížky jsou skvělé.

Já jsem v době toho mého detoxu těla a Duše přečetl, já nevím kolik. To byly desítky, velké desítky knížek a čtu je doteď, protože mám rád se
vzdělávat. Já prostě pomocí knížek ke mně chodí informace.

Já vždycky říkám, že lidi kteří chtějí číst knížky, aby se z nich něco dozvěděli a naučili, tak je to trošku jako takové zcestí.

Bod č.2, který je potřeba vynechat je jídlo.

Já bych chtěl všem doporučit, že taková ta doba, kdy by měla být mezera mezi jednotlivými jídly, to znamená mezi večeří a snídaní by měla být
minimálně 10 hodin.
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Já takhle když čtu, tak mě prostě přicházejí různé myšlenky. Přichází mně zvláštní takové jakoby emoce, kde ke mně promlouvá moje
nehmotné tělo a já v tu sekundu, jak tady tohle dostanu, já se zastavím a okamžitě si řeknu, co mě tady to mé nehmotné tělo, já mu říkám duše,
co mně chce říct. Takže vrátím se zpátky.

Čtěte knížky. Sednete si s manželkou. Pobavte se, ale nebavte se už o práci. Pobavte se o příjemných věcech a stravte ty 2-3 hodiny klidovým
režimem. Vypněte televizi. Vypněte všechny ty blázince. A doopravdy se dejte do klidu.

Vyzkoušejte to a pokud to vyzkoušíte a nějakým způsobem vám to nebude ladit s vámi, ok. Upravíte si to, ale vždycky říkám vyzkoušejte to.
Neodsuďte to dřív. Naběhněte do toho. Stačí když to takhle budete mít 2-3 měsíce a uvidíte jakou pozitivitou a jakou energií vám to naplní vaše
tělo. Takže doopravdy doporučuju knížky. Doporučuji čtení.

Popřípadě si dejte do sluchátek klidovou muziku, meditační, nějakého autora.

Prostě vzdělávat se. Poznávat. Být zvědaví, protože zvědavost to je to, co už sem určitě vzpomínal, ale chci to vzpomenout ještě jednou.
Zvědavost je to, co vás dovede k tomu poznání, prostě nevzdát se žádným informacím.

Pídit se a pachtit se po všech informacích. To je to co Vás prostě dovede k tomu a podpoří to ten proces sebeuzdravení, protože nikdo chytrý z
nebe nespadl. Potřebujeme mít informace. Potřebujeme mít knížky.

Potřebujeme mít moudré lidi kolem sebe. Potřebujeme se inspirovat od nich. Takže to je to co bych chtěl říct.

A doopravdy vynechejte jídlo. Vynechejte alkoholické nápoje. Vynechejte a to už víte veškeré sladké nápoje a tak dále.

Jezte nejpozději 12 hodin před dalším jídlem. To znamená pokud vstáváte v 7:00, poslední večeře by měla být 7:00. Pokud budete cítit, že si
chcete ještě trošku něco dát, dejte si jablko. Dejte si banán. Dejte si nějaké ovoce.

Potom samozřejmě až budete mít za sebou tady tenhle detox, můžou to být nějaké oříšky i když ty jsou docela těžké, ale určitě nejezte v 9:00.

Určitě neudělejte to co dělá spousta mých kamarádů, že v 10 hodin je chytne takový zvláštní "pocit prázdnosti", že musí něco udělat. Tak přijdou
a začnou plenit ledničku. Nedělejte to, protože to nikam nevede a to tělo nestihne vytrávit.

Protože můj názor je, je teda divný ten názor, ale chci vám ho říct, že číst knížky vlastně čteme z toho důvodu, abychom si vzpomněli na to, co
už jsme jednou věděli. Abychom znovu ty informace, které čteme, aby se nám objevili a vytáhli jsme si je z té neuvěřitelné "knihovny vesmírné" a
to jakékoliv. Já to takhle mám.
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A ano klidová terapie, rozmluva sám se sebou. Určitě si dejte do sluchátek nějakou dobrou muziku, nějaký dobrý pořád. Máme spoustu
podcastů, které prostě jsou teď v éteru. Většinou jsou v anglickém jazyce, ale to nevadí dejte si je. A anebo si přečtěte knížku.

Takže to je co se týká co dělat a nedělat před spánkem a samozřejmě teď se dostáváme už víceméně jsme se posunuli v tom času.

Otázka kdy chodíte spát, takže prostě máte za sebou takové ty dvě hodinky, někdy tři toho předspánkového rituálu a teď je právě otázka:

Co dělat pro to, aby člověk měl ten spánek klidný a aby ho měl silný a vydatný?

Protože se setkávám se spoustou kamarádů a známých, kteří prostě nespí. Kteří bez prášků "neťuknou" anebo když nejí prášky, tak se probudí
3-4 krát čtyřikrát za noc, což je strašně vysilující.

A já právě říkám že tohle je většinově v tom, že nám v hlavě lítají jedna myšlenka za druhou, že prostě nejsme schopní se odbřemenit od těch
myšlenek.

To znamená my si myslíme, že ten večer před tím spaním doženeme to co jsme nedohnali.

To znamená když se nám něco nepodařilo, tak jsme ochotní hodinu uvažovat nad tím, jaké jsme udělali chyby. Co jsme měli udělat. Co jsme
neměli udělat. A teď nad tím jako přemítáme a ta hlava je čím dál větší, nafouklejší. Anebo naopak, když se nám něco podařilo, tak lítáme
nafouknutí, jaké bylo krásné. A teď to bude výborné.

Ale to taky není dobré, protože před tím spánkem ten rituál musí být klidový.

Musí být absolutně klidový. Připravit se a zalehnout do té postele a doopravdy se soustředit na to, aby člověk v té hlavě neměl žádné myšlenky.
Já vím, že je to těžké. Vím že je těžké ty myšlenky z hlavy vyndat, ale já říkám udělejme proto maximum.

A právě na to zklidnění tady toho těla já říkám, že jsou určité rituály, které já používám. Já bych vám trošičku k nim chtěl možná něco říct.

Samozřejmě o nich se dočtete v určitých lekcích a pokud by jste měli nějaké dotazy, samozřejmě do chatu, můžete se mě zeptat.

Navíc spánek je pak neklidný.

A Vy potřebujete v tom spánku mít klid a tak aby ne jenom vytrávilo to tělo nejenom všechno to co má, ale aby to probíhalo v pohodě a v
harmonii. A navíc, aby jste mohli plně zregenerovat. Takže to je to co říkám doopravdy alkohol ne. Doopravdy jídlo ne. Nechejte si tam tu
mezeru 10 hodin, já říkám spíše dvanáct hodin a ne žádná televize. Ne žádné televizní noviny. Ne žádné seriály.
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Kde s té první kategorie, to je ta relaxační jsou takové jakoby dva. A z té trošku jakoby vyšší, trošku mystiky, té říkám programování naší
podvědomí mysli je takový jakoby jeden, kde bych vám chtěl trošičku jenom nastínit ty možnosti, které máme po dobu těch 7-8 hodin, kdy si
myslíme že jenom ležíme.

To není pravda.

Tam se děje spousta různých procesů, které podle mě by se snad ani možná nikdy nedozvíme co se nám všecko děje. To možná někteří vědci si
myslí jak všechno ví, jak to rozlousknou a jak napojí prostě na ten náš mozek ty různé ty přístroje a teď nás vlastně jako mají přečtené. Já si
myslím, že ne.

Já si myslím, že možná se to nedozvíme ani nikdy.

Nicméně já jsem sám na sobě vyzkoušel spoustu tady těchto rituálů, protože jsem pochopil že musím spát. Musím mít energii, protože když
nebudu mít energii, tak to tělo se vlastně těm mým rakovinotvorným buňkám bude bránit hůř a hůř.

To znamená doopravdy k té očistě toho těla, k očistě duše, k tomu pravidelnému pohybu i ten spánek prostě patří.

A zítra samozřejmě doplníme ten pětiúhelník - Pentagon o sekci, kdy všechno dáme do jednoho prostě takového zhmotnělého systému, který
prostě funguje a doopravdy nás krok za krokem dovede k tomu uzdravení našeho těla a duše.

To znamená pojďme k těm rituálům.

Tenhle rituál, já říkám, že je až rituál č.2 a já bych ještě před ním vzpomněl jeden rituál, který je vlastně součástí tady tohoto rituálu děkování
tělu.

A to je jenom rituál dechu.

Já jsem si to tak nazval rituál dechu, kdy vlastně já vyjdu vlastně nahoru, vyčistím si zuby. Potom se obléknu a lehnu si do postele.

Jsou velmi jednoduché.

Spoustu z nich podle mě už znáte. O spoustě z nich jste slyšeli. Někdo možná některé z nich už používáte. Ono jich není moc, na prstech jedné
ruky by se daly spočítat.

Takže já bych se rád pobavil možná o třech.
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A pokud se soustředíte jenom na nádech a na výdech, aby jste dýchali správně, tak tam víceméně nevytvoříte žádný prostor pro žádné myšlenky.

To si málokdo uvědomuje, že pokud umíme správně dýchat a pokud umíme správně relaxovat, říkejme tomu třeba předspánková meditace. Tak
víceméně v té hlavě není možnost, aby nám tam vznikla nějaká myšlenka. A jak my v hlavě nemáme myšlenku, tak se nemáme čím zabývat.

A to tělo se začíná ponářet do takového toho procesu bdění, kde potom dojdeme k tomu a to je ta možnost určitého programování naší
podvědomé mysli.

Takže rituál dechu je základem rituálu děkování tělu a to je předspánkový rituál č.2, kde vlastně k tomu dechu přidáme rituál děkování našemu
tělu.

Protože naše tělo je božský nástroj.

Je to neuvěřitelná věc, kterou stvořila naše Matka příroda. Byla to ona, ne žádní doktoři. Doktoři se snaží jenom marně ovládnout ty procesy v
našem těle. Já si myslím, že je to zbytečné.

Já mám svoje tělo rád. Já miluju svoje tělo, protože mně pomohlo a vlastně dostalo mě z toho chvatu rakovinotvorného a budu mu děkovat každý
den, každé jedno ráno, každý den a večer mu děkuju za to jak je skvělé, že si prostě užívám ten život. Cítím se skvěle.

Takže doporučuji všem při přidat a připojit k tomu rituálu dechu rituál děkování tělu.

Začít od hlavy, od mozku. Pokračovat k uším, k nosu, k očím, k puse, ke krku, k ramenům, pokračovat dál a nevynechat doopravdy jeden orgán.
Pokud máte nějakou speciální vazbu k nějakému orgánu nebo cítíte nějakou určitou slabost, může to být třeba někdy žlučník, může to být někdy
trávení, někdy to může být něco jiného. Zastavte se tam. Promluvte si. Poděkujte a požádejte o součinnost.

A když takhle budete komunikovat pokorně s vaším tělem, tak není ta možnost, aby jste nepomohli té harmonii, té homeostáze. To znamená
doopravdy.

A víte co se mi někdy stává?

Teď samozřejmě pokud si tam nedám jednoho z mých oblíbených autorů, které všechny najdete na mém YouTube kanálu Moje cesta. Pokud
neposlouchám některé jejich neuvěřitelné relace, tak samozřejmě se dám do rituálu dechu. Tam začínám vždycky. To znamená si lehnu a dám
si ruce k tělu. A jenom dýchám. Jenom dýchám, jenom nádech, jenom výdech. Jenom nádech, jenom výdech.

Soustředím se jenom na nádech a jenom na výdech.
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Je to prostě skvělé a je to tak. Funguje to. Já někdy za pět, deset minut lehnu a spím. Když prostě chci jenom spát a chci si jenom odpočívat,
nemám žádný jiný plán nějakého vnitřního rozhovoru.

Takže zkusil bych znovu jenom podtrhnout ještě a zopakovat doopravdy. Začněte s rituálem dechu. Jenom nádech a jenom výdech a pokračujte
rituálem děkování tělu. Nic tím nezkazíte. Naopak.

Vyjádříte určitou vážnost k vašemu tělu, které je jak já vždycky říkám jenom takový "skafandr". Ale velmi důležitá schránka. Měla by to být
schránka, která by měla být chrámem pro Vaší Duši a to je nehmotné tělo, ale tak to už jsme si řekli. Myslím si, že to bylo sekci č.2 očista -
Detox naší duše.

Takže tyhle dva rituály pro mě jsou takové základní.

A někdy když mám chuť někdy když mám náladu tak se vlastně dám do toho rituálu, já jsem to nazval tak zvláštně.

Programování podvědomé mysli.

Ono to pro někoho může zní to moc tak jako zajímavě. Moc jako mysticky. Ale není to žádné programování. Není to žádný programovací jazyk.
Je to prostě jenom o tom že je prokázané a já jsem o tom přesvědčený, že jakmile si lehnete do postele, jakmile dýcháte nebo třeba děkujete
svému tělu, tak se dostanete do fáze, kdy začíná bdění. A to bdění před ním je určité "okénko", kterému já říkám že je tak 5 minut.

A vy jakmile v tomhle okně se dostanete do určité fáze představy těch svých plánů a cílů, které máte a já to uvedu na příkladu.

Mám cíl, že bych chtěl třeba zhubnout dvacet kilo, i když to není ten nejsprávnější plán nebo cíl, ale spousta lidí si ho přeje, tak to zkusím na tom
říct.

Takže samozřejmě lehnu si do té postele, určitě si chviličku dýchám. Pokud se neudýchám k spánku v tom pozitivním slova smyslu, tak
pokračuji a jakmile se už blížím k tomu dění, tak si dám do hlavy tu myšlenku. Jsem hubený. Vypadám skvěle. Pracuju na sobě. Zhubnul jsem
dvacet kilo. A cítím se a vidím sám sebe jak funguji. Jsem atlet. Jsem skvělý. Jsem zdravý. Jsem spokojený a jsem prostě takový jaký jsem a
cítím se skvěle.

Stává se mně to, že já vlastně ani nedojdu někdy úplně až ke spodu, až k nohám, protože už spím.

A není vlastně to co bychom potřebovali?
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Teď si řejnete, to je hrozně jednoduché. No tak to budeme všichni si přát, abyste měli miliardy, abyste měli deset baráků a pět Ferrari. Ono
takhle nefunguje.

Samozřejmě vždycky je to o tom, že máte nějaké přání a musíte se přičinit.

Tzn. pokud chci zhubnout dvacet kilo. Řeknu si že zhubnu dvacet kilo, představím si, že zhubnu dvacet kilo a nic neudělám. Tak to prostě
nefunguje.

To znamená musí to být něco, že dám si to do hlavy a začnu si touhle určitou formou jakoby programování, ráno se vzbudím už s tím pocitem,
že hubnu. A že už prostě jsem takový jak mám být. Přidám k tomu jídlo a přidám k tomu běhání.

A uvidíte co se bude dít tak neuvěřitelně rychle, že vás to překvapí a že možná nebudete, možná nebudete vidět ani jak. Takže tohle to bylo to
mé takzvané programování podvědomé mysli. J á si myslím, že to můžeme osobně probrat společně anebo pokud byste něco nevěděli, tak mě
do chatu napište a můžeme si to všechno probrat.

To znamená, toto byly mé určité doporučení co dělat v předspánkových rituálech. Co dělat v té době před spánkem, co nedělat.

Jak se připravit na to, aby to tělo využilo co nejlíp, co nejvíc, co nejefektivněji, aby využilo těch 7-8 hodin spánku, kde já říkám těch 7-8 hodin je
minimum, které potřebujeme.

A pokud se nám tohle podaří, pokud se vám tohle podaří v průběhu Protokolu Moje cesta a pokud udržíte bdělost a budete při vědomí. A udržíte
to a pochopíte tu důležitost toho kvalitního spánku, tak já říkám, že ten proces toho uzdravení, toho sebeuzdravení, současně s naší komunikací
a s dodržováním dalších věcí, jako je očista těla, očista duše a pohyb. Tak uvidíte, co to provede s vaším tělem.

Mně se udály za tři měsíce tak neuvěřitelné změny s mým tělem.

Takže tohle, tuto představu, když si zhmotníte a důležité je, strašně důležité je a tím to vlastně uzavřete celý ten energetický kruh, že tenhle
pocit toho, že máte mínus 20 kilo je potřeba prožít.

A prožít ho dřív než upadne do hlubokého spánku.

Tzn. projdete si tím bděním, tím oknem pětiminutovým a stihnete tam tohle vaše přání zhmotnit. Tak se udá dle mého, tak to cítím já, že celých
těch 7-8 hodin vlastně to vaše tělo, ta vaše podvědomá vědomá mysl a to je ta duše, pracuje na tomhle Vašem přání celých těch 7-8 hodin. To
znamená vy využijete 7-8 hodin na to, aby se to určité vaše přání splnilo.
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A já říkám buď trpělivý.

Buď trpělivý. Prostě deset let jíš, žiješ, myslíš a tak jak žiješ a tak jak myslíš. A teď chceš během jednoho dne, během jednoho týdne chceš
prostě, aby ti všechno fungovalo. Tak to prostě nejde. Buď trpělivý.

To znamená tak já vždycky říkám, buďte trpěliví. Mějte motivaci. Mějte touhu. Mějte vášeň a mějte vytrvalost.

A víru v to, že to do čeho se dáte se vám na konci celé cesty zhmotní.

Pokud se naladíte na tuhle tzv. "auru", takzvanou uzdravovací auru nebo auru sebeuzdravení vašeho těla a duše, nemůže to být nijak jinak, než
tak že na konci toho 2-3 měsíčního procesu Protokolu Moje cesta vyskočíte úplně jiný člověk.

Zdravý a budete se cítit skvěle.

Samozřejmě můžou se naskytnout různé takové mini komplikace, že někteří sousedi, kamarádi, členové rodiny nebudou vědět, co se to jako
stalo. Někdo bude volat po tom minulém člověku.

Kde je ten můj minulý Petr a ten Franta, Anežka?

Ona je, prostě on je rozvážný, klidný. Naráz vnímá věci jinak. Nikam se nestresuje.

Jak je možné, že už se jako tolik jako nebojí? Jak je možné, že už se necítí jako ta oběť té nemoci?

Tak mu budeme pomáhat, tak jí pomůžeme.

Já jsem zhubnul patnáct procent váhy a měl jsem 88-89 kilo, skoro 90 kilo a za tři měsíce jsem byl někde kolem 75, šesti, sedmi a po šesti
měsících jsem měl 74 kilo. Cítil jsem se úplně skvěle. Energie ze mě sálala. Těžko se to dá popsat.

Takže doopravdy to je to moje doporučení. A moje doporučení, jak zapojit tady tenhle kvalitní spánek do toho Pentagramu zdraví, do toho
Protokolu moje cesta. Takže určitě to nepodceňujte.

Je to velmi velmi důležité a není to ani tak složité.

Samozřejmě lidi, když jim to takhle říkám. A oni - "Pavle to je zajímavé, já to jako vyzkouším.". A potom mě jako volají. "Já jsem se to jako
snažil, dýchal se mi co jsem mohl a ty myšlenky tam pořád mám, na to šéfa, na tu manželku. Já nevím na koho ještě".
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U mě to bylo tak, že to byla má skvělá žena Světlana, protože já jak to vždycky říkám. Nikdy jí nebudu dostatečně vděčný za to, jak mě podpořila
v té době, kdy mě prostě všichni odepsali. Kde mi nezbývalo víc než pár týdnů života. A hrozili mě takové strašné věci jako těžká chemoterapie,
několikaměsíční a další operace.

A tady takhle neuvěřitelně statečná skvělá žena stála při mně.

Takže najděte si takového člověka. Ten bude s váma ve zlém i v dobrém. Bude s Váma sdílet veškeré ty vaše informace. Veškeré nálady. Bude
vědět, že to nemáte jednoduché, ale podpoří vás.

A samozřejmě moje úloha je ta, jak já vždycky říkám průvodcovská.

Já mám jedinou ambici, být váš průvodce. Provést vás tím údolím smrti pro ty, kterým byla diagnostikována tady tahle diagnóza, třeba rakovina
nebo jiná nevyléčitelná nemoc.

A pro vás, kteří jenom se chcete cítit třeba jakoby líp. Chcete se zbavit chronických nemocí, určitých těch civilizačních. Taky chci být jenom
průvodce.

Prostě vám pomoct, protože mě bylo taky pomoženo.

Mě bylo pomoženo a já jsem za to velmi vděčný. Přijímám to s pokorou a stejně tak budu snažit se s trpělivostí Vám vysvětlovat všechny tyto
nutné kroky a zapojení do toho jednoho úzdravného procesu, protože doopravdy říkám vždycky, že nestačí pokud budete z toho Protokolu Moje
cesta, z toho Pentagramu zdraví dodržovat dvě nebo tři části. Může se vám to zdraví zlepšit. Budete se cítit líp.

Ale vždycky je bezpodmínečně nutné k tomu �nálnímu uzdravení, aby jste dodržovali všech pět bodů toho Protokolu Moje cesta ke zdraví. A tou
je očista těla, očista Duše, pravidelný pohyb, kvalitní spánek a vše dát do jednoho neuvěřitelného procesu sebeuzdravení.

Takže to je takové krátké zhrnutí k tomu co jsem vám chtěl říct o zdravém spánku, kvalitnímu spánku, předspánkových rituálech, zapojení do
toho soukolí Protokolu Moje cesta.

Takže ustojte si všechny tady tyhle nálady, tyhle energetické nálady. Doopravdy se teď jako vždycky říkám obklopte se lidmi, kteří vás jenom
podporují. Najděte si ve svém okolí své rodiny nebo svých blízkých někoho, komu dáte tu, nechci říct pravomoc, ale dáte mu tu sílu a energii,
aby byl s váma, aby to s váma konzultoval. Dejte mu tu důvěru.

Já někdy říkám tady tomuhle člověku by Průvodce.

Najděte si svého průvodce a ať se to týká jakékoliv kategorie. Jakékoli sekce tady tohoto kurzu. Prostě najděte si ho. Je to někdo, kdo vám od
srdce rád.
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No a potom už jenom bonusová sekce a víceméně moje poděkování.

To bych samozřejmě chtěl říct i teď, protože jsem velmi rád, že jste si našli čas a že trávíte čas se mnou tady v těchto relacích.

A znovu říkám nezapomeňte se třeba registrovat na webu Mojecesta.org, protože tam přidávám pořád nové a nové věci. Je tam spousta videí,
které se nevlezli sem.

Je tam taky spousta otázek a odpovědí v těchto videích.

Takže zaregistrujte se a koukněte se na YouTube.

A samozřejmě pokud budete cokoliv potřebovat, kdykoliv se mě ozvěte.

Jsem tady pro vás.

To znamená, držím Vám palce a přeji Vám vše NEJ.

A přeji vám hlavně dobrý, dlouhý a kvalitní spánek.

Děkuji.

Mějte se.

END OF TRANSCRIPT
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A samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, říkám dejte je do chatu, pošlete mě zprávu. Spojte se mnou. Zavolejte mi.

Máme před sebou několik velmi intenzivních dní a týdnů, kdy všechno co jsme se naučili a my už se pomalinku blížíme ke konci tohoto kurzu,
protože zítra vlastně už máme poslední sekci, kde budeme dávat všechno jakoby

dohromady. Budeme říkat ty konsekvence. Proč a jak to propojit.
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