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A jsme v poslední části Vašeho kurzu, kterým je krátké shrnutí.

Spousta věcí už byla řečena.

Některé důležité věci se mohli i opakovat, za co se Vám omlouvám. Jsou tam
protože jsem v tu sekundu tvorby tohoto kurzu od srdce cítil, že jsou důležité.

Snad jen toto bych chtěl podtrhnout a zdůraznit.

Poslechněte si nejprve níže přiložené video a pak projděte všechny lekce.

Zítra už Vás čekají jenom bonusová sekce, plná zajímavých bonusů.

Podstatou je společné dodržování všech jeho 5 hlavních částí.

Blížíte se do finále!

Lekce č.1 : Shrnutí - 5 hlavních bodů
vedoucích k uzdravení
Mílí účastníci online kurzu, Vítejte v sekci č.5 - Shrnutí
a vše teď dejme do každodenního života!

Protokol Moje cesta je unikátní ve své jednoduchosti.
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Zaměřte se na všech 5 jednotlivých kategorií. Prosím nic nevynechejte, je to moc
důležité.

 Očista - Detox těla

 Očista - Detox duše

 Pravidelný pohyb

 Kvalitní spánek

 Vše dát do každodenního života

Jedno bez druhého nebude fungovat tak jak má.
Pročtěte se v klidu do konce této závěrečné sekce.

A vrhněte se zítra na Vaše bonusy.

Kterými jsou :
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A případě jakýchkoliv dotazů, však už víte - chat za každou kapitolou tohoto

kurzu je Vám po ruce

Nebo se se mnou spojte, ostatně

Tady jsou :-)
1.  - 5 hodin osobní konzultace a vedení v průběhu celého

online kurzu

BONUS č.1

2.  - Můj první eBook "MOJE CESTA - Rakovinou život

nekončí, ale právě začíná"

BONUS č.2

3.  - eBrožura a audiobrožura "OČISTA - Jak v té hlavě , tak v

té stravě"

BONUS č.3

4.  - eBrožura "Často kladené otázky a odpovědi"BONUS č.4

5.  - eBrožura " Průvodce online kurzem MOJE CESTA KE

ZDRAVÍ®"

BONUS č.5

6. - eBrožura "Týdenní jídelníček dle Protokolu Moje cesta"BONUS č.6 

7.  - Live online workshop MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®BONUS č.7

8.  - MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® Online kurz "Pro kamaráda"BONUS č.8

9.  - eBrožura "Transcript kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®BONUS č.9

10.  - online chat s autorem kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®BONUS č.10

Užijte si je, pak se jen nadechněte a naběhněte do toho!

Brzy se uvidíme popř. uslyšíme

Děkuji za Vaši přízeň a těším se na naše společná
setkání.

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-shrnuti-5-hlavnich-bodu-vedoucich-k-uzdraveni/


Sekce č.5 :  A vše teď dát do každodenního života!

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

telefonu, tabletu nebo počítače. Stačí kliknout na tlačítko "download".
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Úvodní slovo autora kurzu pro Vás a Vaše poslechnutí ve formě audio souboru

(mp3).

Posaďte se v klidu a zaposlouchejte se do audioverze - Shrnutí a teď to dejme do
každodenního života!

Audioverze - Sekce 05 | A teď to dejme vše do
každodenního života.

Najdete tam základní náhledy a popis všech : 6 lekcí

Lekce 01 : Úvodní slovo autora kurzu

  Lekce 02 : Co Protokol Moje cesta určitě není?

 Lekce 03 : Budu potřebovat na Mojí cestě léky a klasickou medicínu?

 Lekce 04 : Co nás může v procesu uzdravení zaskočit?

 Lekce 05 : Průvodce je důležitý!

 Lekce 06 : A malé shrnutí na závěr a teď už se do toho doopravdy

dejme!

Přeji příjemný poslech!

Pavel | Autor kurzu

Pro ničím nerušený poslech klikněte na link níže:
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Lekce č.2 : Co Protokol Moje cesta určitě není?

Rád bych Vám v následujících řádcích vyjasnil, co Moje cesta určitě NENÍ.

V předchozích kapitolách jsme si popsali, co Protokol
Moje cesta je.

Protokol Moje cesta určitě není určitě pilulkou od
lékaře.

To je to hlavní sdělení co bych Vám chtěl říct.

Věci se nám totiž dějí pořád dokola, než konečně
přĳdeme na pravou příčinu problému.

Moje cesta doopravdy není tímto krycím manévrem (pilulkou od lékaře), kterým

jenom zakryjeme pravou příčinu problému.

A to většinou jenom dočasně.

A on se ten symptom nakonec zase jednou vrátí.
Myslíte, že ne?

Věřte mi, vrátí se.

Ty ve velké spoustě případů nebudete vůbec potřebovat.

Matka příroda to tak zařídila.
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Léčit pořád dokola, zvyšovat dávky, třeba až do úplné otravy organizmu.

Žádné léky Vaši situaci dlouhodobě neřeší.
Většinou jenom zakrývají podstatu Vaší nemoci.

I když se někdy na začátku Vaší cesty (a to nepopírám) mohou někteří lékaři

vyskytnout.

A sehrát pozitivní roli.

A v klidu nechejte ty pilulky pro Ty co jim tzv. pomáhají.

A dočasně nevidí jinou cestu ven.

Chirurgy velmi uznávám. Většina z nich jsou virtuosové s nástroji.

O tom vlastně to jejich celé léčení je.

Léčit a ne uzdravovat.

Některé léky a dokonce i lékaři sehrávají v první fázi
Vaší nemoci důležitou roli.
Jako např. v lékaři v oblastech jakými jsou .diagnostika a chirurgie

Tyto 2 oblasti jsou dle mého obrovskými vlajkovými loděmi našeho

zdravotnictví.

Ostatně mě při první diagnóze RAKOVINA oba tyto lékařské obory velmi

podržely.
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A vzpomínám si, nebylo toho málo.

Velmi pravděpodobně bych si v první fázi, kdy mi byla sdělena diagnóza

rakovina a existence nádoru sám neporadil.

V tom stavu vědomí a všeobjímajícím strachu to více méně ani není možné.

Děkuji ještě jednou doktorům a to hlavně chirurgům a teamu ÚVN v Praze za vše
co pro mě udělali. Byli jste skvělí. Ještě jednou děkuji!

A toto bych si se vší pokorou dovolil říct.
Po někdy nezbytné operaci, v době které říká alopatická medicína následné léčení
si myslím, že současná lékařská komunita selhává na celé čáře.

   - mi objevila to co mi v těle rostlo aDiagnostika

   - mi odstranila bezchybně to co tam bylo a nemělo býtChirurgie

Těžko říci čím to je.

Snad nepochopením podstaty pravého podstaty léčení, staré několik tisíciletí.

Snad tím, že pořád nechápe, že je potřeba léčit nejenom tělo, ale i duši člověka a
to společně.

To je známo většině moudrých lidí už od dob Platóna.

Ale to je jiná kapitola.
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Lekce č.3 : Budu potřebovat na Mojí cestě
léky a klasickou medicínu?
Ve většině případů nebudete.
A to hlavně v případech, kdy se zachytí disharmonie Vašeho těla a duše v raném

stádiu.

Jejich úloha je v současné době, v současném nastaveném paradigma

(bohužel) nezastupitelná.

Protože si většina z nás jede ve svých programech a rituálech.

Stejně jako jsem jel já.

A proto buďme rádi a přijměme s pokorou, že tu naše lékaře máme.

Současné paradigma nás bohužel všechny žene jako poslušné ovce do osidel
alopatické medicíny.

Ale znovu říkám a upozorňuji.

Pokud člověk vše správně pochopí, platí pro něj případ, že léky a lékaře nemusí
vůbec potřebovat.

Pak nemusí klasickou medicínu vůbec potřebovat.

Kdy člověk narazí na vhodného Průvodce a ten ho navede na jeho cestu

životem.

Proč si to vše neumíme uvědomit dříve?

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-shrnuti-5-hlavnich-bodu-vedoucich-k-uzdraveni/
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Neposloucháme vzkazy našeho podvědomí.
U mne to byla např. Bellova obrna, kterou jsem dostal přibližně 3 roky před mojí
diagnózou RAKOVINA. Jen 10% se z ní dostane bez trvalých následků. Já jsem byl
díky Bohu mezi nimi. I tak jsem si neuměl tento vzkaz mého podvědomí
dekódovat.

Většinou za to mohou vždy Ti OSTATNÍ.

A lékařská věda a medicína nás v tom vytrvale
podporuje.
A dělá z nás bezmocné oběti.

Máme tolik diagnóz, kterým už nerozumí ani doktoři sami.

A pak přichází nemoci, nejprve lehké (např. chřipka, angína).

Naše podvědomí (naše Duše) nám tyto signály trpělivě posílá.

Posílá nám trpělivě informace, že něco není na naší životní cestě v pořádku.

A my ty vzkazy neposloucháme.
Potom se divíme proč se nám dějí stejné věci pořád dokola.

Vždy pouze s určitým časovým posunem.

A většinou vždy horšími a horšími následky.

Máme na to různé výmluvy.
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A nakonec ty nevyléčitelné (např. rakovina, roztroušená skleróza, diabetes,

leukemie).

A s těmi přijde nevyhnutně ta zdrcující diagnóza (např. RAKOVINA) a my se

zhroutíme.

Operace většinou dopadne dobře a tady je potřeba udělat tlustou čáru.

Pak ty chronické za doprovodu různých alergií, obezity, vysokého tlaku atd.

A nechat udělat svoji práci celostní medicínu.
A je jedno jestli je to tradiční čínská medicína nebo jiné druhy starého bylinkářství
a léčitelství.

Každá z těchto cest je dle mého soukromého názoru (člověka co se uzdravil

vlastními silami z rakoviny) lepší a účinnější než "zdraví škodlivý chemický popř.

radiační koktejl" nabízený alopatickou medicínou

A to podstatné - nezaměřit se jenom na tělo.
A uzdravovat člověka jako celou bytost (od toho slovo celostní), ne jenom léčit
jeho tělo.

A směřovat krok za krokem za kompletním uzdravení a ne nikdy nekončícím

léčením.

A tady má svoje velké opodstatnění Protokol Moje cesta.

Ten je právě svojí jedinečností a autenticitou vhodným a hlavně ověřeným

mixem potřebným k Vašemu trvalému zdraví.
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A to jak očištěním a uzdravením Vašeho těla, tak i velmi důležitým procesem

uzdravení duše.

Někdo může říct, že je to odvážné tvrzení.

Ne žádné léky.

A už vůbec ne žádní doktoři.

Proto platí neochvějná pravda, kterou rád cituji.

A to je, že...

Každý poutník má svoji vlastní cestu.

Samozřejmě ano.

Ale vím, že to funguje.

A je to ověřeno nejenom na mém případu, pro mnoho lékařů doposud

neexistujícího spontánního uzdravení.

A taky na případech zlepšení stavu ostatních zdraví hledajícím se kterými

komunikuji.

Na některé jejich příběhy uzdravení se můžete podívat na webu Moje cesta

Výběr na kterou cestu se každý z nás vydá je vždy na
každém z nás.
Jenom MY máme 100% zodpovědnost za naše životy.
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Většinu z nich jsem si zažil na vlastní kůži.

Psal jsem o nich v minulých lekcích.

Níže popíšu vždy jedno (jako příklad) z každé z hlavních sekcí:

 (Sekce očista - Detox těla)Ketóza
O té jsme společně hodně mluvili v jedné z kapitol pojednávající o očistě těla.

Nebuďte překvapení, že v prvním období Vašeho procesu uzdravení, většinou je

to je v průběhu prvního měsíce očisty těla (takto jsem to zažil já), kdy si tělo

zvyká na přísun energie z tuků a ne cukrů, nastává v těle něco, co je někdy

nazýváno jako ketóza.

Lekce č.4 : Co nás může v průběhu procesu
uzdravení překvapit?
Těch úskalí je dle mých zkušeností několik.

Tělu chybí energie, které čerpalo z cukrů, na které si udělalo návyk.

A nemá ještě dostatek energie z např. tuků, tak aby bylo připraveno ke svého

standartnímu fungování na které bylo zvyklé před tím.

Nemějte strach, během pár dní to odezní.

: vzít si s sebou do práce vždy banán a hrst škvarků (nejlépe z

mangalice).

Doporučuji
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To většina lidí nedá, protože na to nejsou zvyklí nebo jsou tak jenom trochu
lenivý.

(sekce očista- Detox
duše)
Lidi Vás budou mít za blázna 

(sekce pravidelný pohyb)Spousta z Vás to nevydrží 
Bohužel podstatnou částí protokolu Moje cesta je pohyb a to jakýkoliv pohyb na

čerstvém vzduchu.

Řekněme 3-4x týdně hodina běhu. Nebo 4-5x týdně procházka.

Nebo si myslí, že to není důležité.

V procesu Mojí cesty se ve většině případů změní viditelně a to jak Vaše tělo tak i
Vaše osobnost.

V mnoha případech dojde k hluboké změně osobnosti.

Katarzi, kdy stará osobnost odchází a "rodí" se osobnost nová.

Toto většinou nechápou Vaši rodinní příslušníci a už vůbec ne Vaši známí a
Vaše okolí.

Ti se ostatně také začnou měnit.

Spousta z nich se z Vaší blízkosti vytratí a noví se objeví.

Kvantitu vyměníte za kvalitu.
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Každý večer, znovu a znovu.

Prosím věřte mi, pohyb na čerstvém vzduchu je katalizátor Vašeho uzdravení.

Nechat to vše být, ono je stejně všechno už rozhodnuto za nás.

Stačí si uvědomit, že nám naše tělo vždy říká (je jako oranžová kontrolka na
palubové desce našeho automobilu), že s Vaším životem není něco v pořádku, tak
jej prosím poslouchejte.

A děkujte mu.

A pak se vše zlomí a vy budete spát jako by Vás do vody hodil.

A pro nevyléčitelné nemoci to platí dvakrát.

Přečtěte si znovu kapitolu Spánek, je to tam vše popsáno.

A nezapomeňte, že jedno bez druhého nefunguje

(sekce kvalitní spánek)Pořád se mi nedaří usnout 
Vím, je to složité.

Chce to vytrvalost a pokoru.

Pokořit se před tímto prostředí ve kterém společně žijeme a nechat vše být.

Přijmout věci tak jak jsou a netlačit na pilu.

Přijmutí Vašeho současného stavu je základním odrazovým můstkem pro vaše
uzdravení.
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Není možno vysadit jednu ze sekcí - částí Protokolu Moje cesta.

Není možné mít jenom očistu těla a běhat.

A o tom to je ...

Našli jste tam někde peníze?
Ani tam nenajdete.

Tak jak je nikdy nejmenují např. lidi "na smrtelné posteli".

Odpovídajíc na otázku - pokud by dostali šanci něco ve svém životě změnit, co

by udělali.

Nikdy mezi těmito hlavními body nejsou peníze.

Nestačí pracovat na očistě duše a sedět doma.

To prostě nestačí.

Musí to být vše dokonale sladěno do jednoho harmonického celku.

Vše dát do harmonie.
Pokora. Uvědomění. Pochopení. Soucit. Láska.

A pak přichází radost ze života.

A štěstí.
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Neohlížejte se doleva ani doprava.

Neohlížejte co si řeknou ostatní.

Dělejte to co jste chtěli vždy od srdce chtěli dělat.

Je tam vždy rodina, přátelé, víc času pro koníčky a
zdraví.

Vše je a bude jak má být...

A hlavně nebýt pořád v práci... tolik jak byli.

Prostě si užívat více života.

Je o tom spousta knížek.

Ale i tak to většina z nás zjistí až jsou na odchodu, proto:

Poslouchejte svého vnitřního bubeníka
Poslouchejte jeho rytmus a pochodujte bez obav vpřed pod rytmem jeho tónů.

A nebojte se.
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A výrazně jej podtrhnout.

Většina z Vás, kterým byla diagnostikována nevyléčitelná nemoc se po

vyslechnutí této diagnózy od alopatické medicíny dostanou do určité fáze

paralýzy.

Jste natolik zaskočeni a zdrceni, pohrouženi do strachu, že cesta z toho sevření

je velmi těžká.

Proto potřebujete zkušeného Průvodce.
Průvodce s velkým srdcem a velkým "P".

V žádném případě NE klasického lékaře věrného mainstreamové medicíně.

Taky neříkám každého léčitele za kterého se vydává kde kdo.

S jediným cílem Vám prodat jeho příběh, stejně většinou jenom většinou

naučený, ne prožitý.

Kdo je to tedy Průvodce?
Průvodce je někdo kdo Vás provede údolím smrti, kterým je sdělení diagnózy

nevyléčitelná nemoc.

Lekce č.5 : Průvodce je důležitý!
Na tento bod bych chtěl upozornit.

Je to někdo kdo Vám v klidu vysvětlí, co to vlastně je nevyléčitelná nemoc, např.
RAKOVINA.
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Bude Vašim "mostem přes rozbouřenou řeku".

A hlavně Vám vysvětlí proč vznikla.

Zabrat se do sebe.

Udělat inventuru ve svém životě.

Stanovit si priority.

A hlavně pochopit příčiny Vaší (ne)moci.

A v tom je velmi důležitá a nezastupitelná úloha Vašeho Průvodce.

Bohužel tento most pro Váš zaslepený zrak obavami a strachem nevidíte.

Většinou nemusíte nikam spěchat.
Jste překvapeni?

Tenhle headline totiž šokuje spoustu pacientů s diagnózou nevyléčitelná

nemoc.

Doopravdy nemusíte nikam spěchat. Máte čas. Máte spoustu času.

Rakovina se tvořila ve Vašem těle celá léta.

A to nepochopením Vašeho životního poslání, špatným životním stylem a

zbytečným do nekonečna se opakujícím přetěžováním Vašeho organizmu.

Na odstranění těchto příčin máte dostatek času.
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Moc jejich vlastního rozhodnutí se uzdravit sami.

Vezme Vás klidně "za ruku" a pomalu Vás povede směrem k uvědomění.

Tak i tak si budete plně zodpovědní za své kroky a rozhodnutí.

A to jenom VY.

Alopatická medicína si mnohdy zbytečně hraje na zachránce.

Tak jak si hrála i v mém případě.

Odebírá lidem jejich moc.

O čemž je právě Moje cesta.

A pochopení Vás sám(a) sebe a principu života na naší pořád ještě krásné a nám

věrně sloužící matičce zemi.

Klasická medicína dělá spoustu skvělých věcí, zachrání spoustu lidí po haváriích

a buďme jí za to vděční.

Je to někdo kdo plně ovládá Protokol Moje cesta.
Ví co je potřeba hned a co až potom.

Vše má svůj čas a vše se děje ve správnou dobu.

Toto, ale i jiné věci týkající se Protokolu Moje cesta Vám správný průvodce

vysvětlí.

Můžete se ale rozhodnout i jinak.
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Tam kde absolutně selhává je tzv. léčení chronických a nevyléčitelných nemocí.

Úspěšnost je bídná.

Tak jako já.

Jsem tu pro Vás. Abych Vám třeba jenom otevřel oči.
Nebo Vás jenom nasměřoval na správnou cestu.

Nebo Vám pomohl s aktivací Vaší síly sebeuzdravení.

Vím, že to funguje.

Jsme neuvěřitelně silné bytosti.

Věřím a držím jí palce, aby na to co nejrychleji došla na důvod proč to tak je.

Najděte si průvodce a věřte mu.
Věřte mu a hlavně věřte sobě, jak nejvíc to jen půjde.

Správný průvodce Vás v tom bude podporovat a bude Vás motivovat.

To je jeho základní úloha.

Je to někdo kdo Vám chce upřímně pomoci.

S pokorou, protože si (většinou) celým tímto bolavým údolím strachu prošel.
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Zapněte své srdce, svůj šestý smysl.

A napojte se na tento náš společný Prostor, kterému říkáme každý jinak - vyšší

inteligence, Vesmír, Universum, Vědomí či Bůh.

A vzpomeňte si na to, co jste již jednou věděli a tak nějak na to zapomněli.

Jsem s Vámi.

Do té chvíle než nám tu sílu někdo odebere.

Spíše mu ji sami dobrovolně odevzdáme.

Po kouskách ji odevzdáme až tak nějak v této hypnóze zapomeneme na naši

božskou podstatu našeho Bytí.

Máme v sobě úžasnou sílu již od našeho narození, říkám ji naše síla
sebeuzdravení.
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Lekce č.6 : A malé shrnutí na závěr a teď se
do toho doopravdy dejte!
Milí (téměř) absolventi kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Že je to posunulo na cestě vpřed k rozhodnutím, ke kterým se již dlouho

chystali.

Že jim to třeba zachránilo vztah nebo dlouholeté manželství.

Že se začali dívat jinak na výchovu svých dětí.

Máte za sebou jeden z nejzvláštnějších kurzů, který jste ve svém životě

absolvovali.

Na to, že je online jsme si v současné době koronavirové už zvykli.

To že v něm někteří (většinou dialektičtí) materialisté nevidí nic čeho by se

mohli ve své materialismem a různou ideologií prosycenou pouhými dogmaty

zachytit je v podstatě jejich věc.

Neberme jim jejich názor.

To k naší demokracii nepatří.

Jsem vděčný mému životu, že věci jsou tak jak jsou.
Že jim Moje cesta nalila energii do jejich tak nějak zpomaleného a nešťastného

života.
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A o tom tento kurz a celý protokol Moje cesta je.
Být zase lidmi a ne jenom biologickými stroji.

Cestu spolupráce jeden z druhým, druhý s třetím už proto, že 

.

jsme doopravdy

jenom JEDEN

Jeden neuvěřitelný celek, kde jsme všichni navzájem mezi sebou propojeni.

Předurčeni si pomáhat.

Nebýt konzumujícími brojlery, kteří se přejídají něčím nezdravým, čemu říkáme

jídlo.

Nebýt bezcitnými, mnohdy vypočítavými a prospěchářskými stroji, kteří neznají

např. svého souseda.

Nebýt těly bez duše, které jenom tak chodí sem a tam a vydělávají peníze na

svoje hypotéky.

A nebýt rodiči, kteří třeba neobejmuli od srdce své děti a neřekli jim nahlas, že

je milují.

A budou tady pro ně až do jejich posledního soudného dne.

O tom je taky Moje cesta.

Vrátit Vás znovu na Vaši pravou cestu
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V jednoduchosti je krása.
Málo kdo chápe tu skrytou přesmyčku ve slově jednoduchost.

Jedno-duchost není nic jiného než jeden DUCH. Jeden celek. Jeden vesmír. Jeden
Bůh, znovu říkejme tomu každý podle své víry nebo svého ho přesvědčení.

Každý máme v sobě máme tu neuvěřitelnou sílu
sebeuzdravení
Z jakýchkoliv tzv. nemocí těla i Duše.

A to i nevyléčitelných, jakou je třeba rakovina.

Jeden spravedlivý celek, kterého jsme každý neoddělitelnou součástí.

Stvořeni k tomu se každý den rozvíjet a spolupracovat spolu.

Pro blaho celku a všech lidí a tvorů obývající tuto naši krásnou planetu.

S pokorou, soucitem a láskou v našich srdcích.
A pak jakoby náhodou se to stane.

Pochopíme, že jsme silné bytosti, které jsou sami zodpovědné za svůj život. A že
to co máme ve své mysli se nám promítá na plátno života s takovou rychlostí, že
si to sami ani neuvědomujeme.

A může nám k tomu právě pomoci náš Průvodce, kdy pochopíme jednou pro

vždy, že :
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Proč to říkám s takovou jistotou?
Protože jsem si to zažil.

Zažil jsem spontánní uzdravení z rakoviny.

A Vy nezapomeňte, tu základní mantru Protokolu
Moje cesta a to že své zdraví a svůj život máme jenom
a jenom ve svých rukou.
Držte se .

Jste silní, jste zdraví a jdete si neohroženě za svým.

A pochopil jsem (např. při mým mimotělních zážitcích) mé poslání.

Vše je jak má být.

A to že mojí úlohou je tento příběh vyprávět širokému publiku.

A tak to i dělám a pomáhám lidem.
Každý boží den.

Každému, kdo si o to požádá.

Každému komu se zachtělo znovu žít.

každému kdo chce začít žít svůj nový, zdravý, spokojený, smysluplný a hlavně

naplněný život.
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Vivamus
vestibulum
ntulla nec ante.

Předal jsem Vám ty nejdůležitější informace, které jsem se

na mojí cestě spontánního uzdravení z rakoviny naučil, taky

vyzkoušel a sám na sobě ověřil. 

Už víte jaký je rozdíl mezi léčením a uzdravením.

Víte, že jenom Vy máte své uzdravení ve svých rukou.

A taky víte, že Vaše tělo je božský biologický stroj, který

pokud jsou všechny systémy - nervový, endokrinní i imunitní

v harmonii zvládne každou nemoc těla i Duše.

Věda tomuto fenoménu říká Spontánní remise, já doplňuji

výstižnější název a to .

A to z jakékoliv tzv. nevyléčitelné nemoci.

Je to jenom Vaše cesta, na konci které je Vaše uzdravení.

Budete se cítit skvěle.

Chce to jenom víru, pokoru, uvědomění, disciplínu a

vytrvalost dát všech 5 vzájemně propojených částí Protokolu

Moje cesta do každodenního života. 

A máme to za sebou poslední 5. sekci!

 

Spontánní uzdravení.

Dejte se do práce a nenechejte se nikým svézt z Vaší cesty.

Na nic nečekejte a dejte se do toho!


