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Seznam jednotlivých lekcí č.1 - 9:

 Lekce č.1 - Úvodní slovo autora - Představení kurzu 7

 Vážení účastníci kurzu, vítejte v úvodní sekci! 7

 
Tento online kurz je ojedinělý svým zaměřením i
tématem. 7

 
Klasická alopatická medicína má z fenoménu
Spontánního uzdravení zamotanou hlavu. 8

 Našim společným cílem není léčit, ale uzdravovat. 8

 Už žádné zbytečné léky. 8

 A naše dohoda s naší nemocí. 9

 Vy máte Vaše uzdravení ve Vašich rukách. 10

 
Chtít žít a změnit Váš dosavadní životní styl je úplný
základ. 10

 
Jednou ze základních součástí toho kurzu jsou osobní i
online konzultace. 10

 Cílem tohoto online kurzu je se uzdravit. 10

 A teď už se do toho spolu dejme! 11
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  Lekce č.2 : Můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny . 12

 Vyšetření s diagnózou zhoubný rakovinotvorný nádor. 12

 A nakonec �nální diagnóza - RAKOVINA je zpět . 13

 
Tři nezávislé lékařské teamy mi dávali mi max. 3 měsíce
života. 13

 
Pochopil jsem po řadě mimotělních zážitků, co je to
RAKOVINA. 13

 Udělali jsme spolu s mojí nemocí dohodu. 14

 
To co potřebujeme je pochopit princip této očiotevírající
nemoci. 14

 Jsem o tom přesvědčený.  15

 Lekce č.3: Můj pohled na to co je RAKOVINA 16

 Prostě nemohu. 16

 
Tento příběh a z něho vyvěrající pravdy a životní
moudrosti budu předávat dál. 17
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 Často říkám a opakuji moji "hlášku". 17

 Každý ať si vybere svoji cestu. 17

 Vážení účastníci kurzu, 18

 Je to Váš záchytný bod. 18

 Nechejte vše projít Vaším srdcem. 18

 Váš šestý smysl Vás nikdy nezklame. 18

 A napojit se na něj . 18

 Lekce č.4 : Proč jsem připravil tento kurz? 19

 Mnozí z Vás již zabrouzdali na web Moje cesta.  19

 A to místo je tento online kurz - Moje cesta ke zdraví. 19

 Kdo chce si je vyslechne. 20

 Bez nemocí a velkých životních karambolů. 20

 Jsem tu abych pomáhal lidem. 21

 Více v dalších kapitolách tohoto kurzu. 21
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 Lekce č.5 : Pro koho je určený tento kurz? 22

 
Tento kurz je primárně určený pro všechny, kterým byla
sdělena diagnóza RAKOVINA. 22

 Na rakovinu se nemusí umírat. Tak to prostě je. 22

 Pro koho je dále určený tento kurz? 22

 
Pak je tu ještě další skupina pro kterou jsem připravil
tento kurz. 23

 Všichni si v tomto kurzu najdou své. 24

 Lekce č.6 : Základní části kurzu 25

 

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je členěný do 9
základních částí, 7 studijních sekcí, rozdělených do 43
lekcí: 25

 Co najdete v jednotlivých částech? 25

 Jedno bez druhého doopravdy nejde. 26

 A pak už jen dát vše do každodenního života. 26

 Neoblomnou víru ve Vaši víru. 26

 Lekce č.7 : Jak bude kurz probíhat? 27
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 Kurz je rozčleněn do 7 jednodenních sekcí. 27

 Rozdělení do sedmi studijních sekcí : 27

 Součástí některých lekcí jsou taky kvízy. 28

 Podstatnou částí kurzu je pravidelné poradenství. 28

 Máte rovněž možnost chatu v každé lekci. 29

 Mít svého průvodce je velmi důležité. 29

 Každý z Vás je silná individualita. 30

 
Implementace a aplikace Protokolu Moje cesta do
vašeho života bude probíhat min. 3 měsíce. 30

 Vše budu s každým z Vás vše řešit na osobní úrovni. 30

 
A tím je kompletní uzdravení z Vaší nevyléčitelné
nemoci. 31

 Lekce č.8 : Proč věřím, že Protokol Moje cesta funguje? 32

 Protože jsem si vše zažil na své kůži. 32

 Prošel jsem si peklem. 32

 Cestu vlastního sebeuzdravení, bez léků a lékařů. 32
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 Proto je nesmírně důležitá rovněž očista naší Duše. 33

 A věřím, že to pochopíte po absolvování tohoto kurzu. 33

 Lekce č.9 : Rekapitulace úvodní části a dejme se do toho! 34

 A máme za sebou pomalu úvodní část kurzu. 34

 Nechejte své srdce otevřené. 34

 
Mozek Vás nechtěně navede podvědomě do spárů nikdy
nekončícího léčení. 34

 Proč to říkám? 34

 Vypněte svoji mysl. 35

 Zapněte svoje srdce. 35

 
A snad ještě před tím, než se dáme do procesu
uzdravení. 36

 Rakovina? A zachránila mi život? 36

 Mají mne doktoři a jejich roztleskávači za blázna? 37

 A to je hlavní... 37
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Lekce č.1 - Úvodní slovo autora - Představení
kurzu

Nejprve prosím zhlédněte video níže (zapnete jen stlačením ikonky "kamery").

A pak si v klidu dočtěte tuto písemnou část této první lekce .

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

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

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

nebo výběhu přírodou.

Tento online kurz je ojedinělý svým zaměřením i
tématem.
Rovněž je ojedinělý tím, že jej pořádá jeho tvůrce a instruktor v jedné osobě.

Člověk který se uzdravil z navrátivší RAKOVINY v její terminální fázi.

Někdo kdo zažil Spontánní uzdravení z rakoviny.

Někdo kdo tvrdí, že mu rakovina zachránila život.

Vážení účastníci kurzu, vítejte v úvodní sekci!
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Někteří lékaři dokonce tvrdí, že spontánní uzdravení (oni mu říkají spontánní

remise) za svých 50 let praxe nezažili.

Nechejme je v tom.

Každý má právo v naší svobodné společnosti na svůj názor.

Moje cesta i tento online kurz je o něčem jiném.

Našim společným cílem není léčit, ale uzdravovat.
A to jednou pro vždy.

Znovu nalézt v každém z nás obrovskou sílu sebeuzdravení, kterou má každý z nás
už od svého narození. A využít ji ke Vašemu uzdravení.

A to třeba i z tzv. nevyléčitelných nemocí.

Mezi které patří třeba RAKOVINA.

Už žádné zbytečné léky.
Už žádné hrozivě znějící diagnózy.

Má na něj spoustu názorů, které jsem si po dobu mého procesu uzdravení

vyslechl i já.

Jenom plné uvědomění si podstaty naší nemoci.

Klasická alopatická medicína má z fenoménu
Spontánního uzdravení zamotanou hlavu.
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A pak jen uvědomění a pochopení podstaty nemoci.

A jejích příčin, které většina z nás pořád nechápeme.

A někdy se (někteří z nás) utrápíme k smrti.

A naše dohoda s naší nemocí.

A navíc jsem na to za dobu posledních pár let zvyklý.

Kdo bude chtít může kdykoliv z kurzu odstoupit.

Nebo jej vůbec nedokončit.

Tak jak jsem ji uzavřel i já.

A jsem tady.

Zdravý, spokojený a šťastný.

Někomu se možná můj příběh spontánního uzdravení z rakoviny a z něj
vykrystalizovaný Protokol Moje cesta nebude pozdávat.

Někdo k němu bude mít spoustu výhrad.

Někoho třeba i rozpálí doběla.

Nevadí, žijeme přece v demokracii.
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Navedu Vás na Vaši novou cestu životem.

Vy máte Vaše uzdravení ve Vašich rukách.
Ne nikdo jiný.

Pokud budete chtít pomůžu Vám.

Chtít žít a změnit Váš dosavadní životní styl je úplný
základ.

Třeba se uzdravit i z tzv. nevyléčitelné nemoci za jakou je pořád považována

mylně i rakovina.

Jednou ze základních součástí toho kurzu jsou osobní
i online konzultace.

Budete mě mít vždy po svém boku.

A následně zažít žít Váš nový - zdravý, spokojený, šťastný a naplněný život.

Vše budeme společně v průběhu Vaší cesty konzultovat.

Na našich osobních sezeních nebo třeba i online.

Nemějte strach neztratíte se.

Cílem tohoto online kurzu je se uzdravit.
Nebo pro Ty, kterým nebyla sdělena diagnóza a cítí se nezdravě se prostě cítit
lépe.
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Pavel Vojtek |  | Autor kurzuMoje cesta

A teď už se do toho spolu dejme!

Těším se na společný čas strávený s Vámi!

Po několik dalších desítek let.
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Lekce č.2 : Můj příběh spontánního uzdravení
z rakoviny

Ponořte se do neuvěřitelného příběhu spontánního uzdravení z navrátivší se

rakoviny v její terminální fázi.

Zažil jsem si vše co si zažívá většina pacientů s diagnózou RAKOVINA.

Dokáži Vás pochopit a vcítit se do Vaší situace.

Jsem na Vaší straně.

Vše jsem si totiž den po dni zažil, sám na sobě.

Vyšetření s diagnózou zhoubný rakovinotvorný
nádor.
Operaci tentýž den, chemoterapii, spoustu CT a PET vyšetření.

Spousta stresu, probděných nocí.

Přehršle divných a strach nahánějících rozhovorů před kterými i po nich jsem

měl "husí kůži".

Zažil jsem si také falešné rádo by uklidnění a tvrzení sebevědomých lékařů, že
jsem vyléčený.

Začtěte se prosím do přiloženého souboru "Můj příběh - Rakovinou
život nekončí, ale právě začíná".

A pak po roce navrácení se rakoviny v její ještě horší formě.
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V ještě horší, nebezpečnější a hlavně agresivnější formě.

Konzílium doktorů mi nabídlo další složitou operaci a drastickou chemoterapii.

Odmítl jsem ji, stejně jako další nesmyslnou operaci i chemoterapii, protože jsem
věděl, že ji nemůžu přežít.

Tři nezávislé lékařské teamy mi dávali mi max. 3
měsíce života.

Nevzdal jsem to.

Hledal jsem každou jednu jedinou možnou cestu ven.

Měl jsem obrovskou podporu mé ženy a dětí, kterým vděčím za svůj život.

Pochopil jsem po řadě mimotělních zážitků, co je to
RAKOVINA.

Přestal jsem s ní bojovat, co jsem slepě a tvrdošíjně dělal do té doby.

Alopatická medicína to má jako svoji základní mantru.

Mantru, která nikam nevede.

Jenom k utrpení, smutku a žalu.

Znovu nekonečná CT a PET vyšetření na třech různých místech.

Udělali jsme spolu s mojí nemocí dohodu.

A nakonec finální diagnóza - RAKOVINA je zpět .
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Pokud ji budete mít, stane se to co se má stát.

To co potřebujeme je pochopit princip této
očiotevírající nemoci.
A hlavně pochopit její příčiny.

Neklouzat jenom po povrchu věcí.

A to vše se Vám podaří po absolvování tohoto unikátního online kurzu.

Přeji Vám hodně pevné vůle, pokory, vytrvalosti a víry ve Vaše uzdravení.

Jsem o tom přesvědčený. 

Začal jsem na sobě tvrdě pracovat.

Najel jsem okamžitě na očistu těla i duše.

Ona to viděla a pochopila, že jsem na svojí cestě.

A v klidu odešla jinam, poučit zase někoho jiného, na jeho životní křižovatce.

Ne snad ho sprovodit z tohoto světa, ale jen poučit a navést na jeho novou

životní cestu.

To vše bez zbytečných léků a doktorů.

Nebudeme je k tomu téměř potřebovat.
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Lekce č.3: Můj pohled na to co je RAKOVINA

Mám být údajně "medicínsky korektní".

My známe výraz politicky korektní, to pro Vás, kteří budete marně hledat

významovou linku.

Tzn. být v souladu s příběhem, který nám tlačí do hlavy média, vlastněná stejně

jednou velkou skupinou, která ovládá i farmaceutický průmysl.

Prostě nemohu.
Protože to tak necítím.

Protože bych se zpronevěřil mému přesvědčení a slibu, který jsem dal sám sobě.

Pokud však budete hledat názor blízký paradigmatu současné materialismem

a alopatickou medicínou nasycené doby - jste na špatné adrese.

V klidu si ji pročtěte.

Mnohdy mi moji žáci a klienti vyčítají velkou
přímočarost.

Velmi podrobně jsem vše popsal v přiložené eBrožuře - "
RAKOVINA aneb směřujeme úspěšně ke svému konci?".

Po mém kompletním uzdravení z navrátivší se rakoviny v její �nální fázi a to, že:
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Nebo by to nesedělo to zajetých kolejí a stokrát omílané lži, která se pomalu

stala pravdou.

Tento příběh a z něho vyvěrající pravdy a životní
moudrosti budu předávat dál.

O kdyby se to třeba i někomu nelíbilo.

Každý ať si vybere svoji cestu.
Někomu se líbí cesta alopatické medicíny a věří jí a tak to je správně.

Někdo si vybere cestu poznání sám sebe, hlubokého uvědomění příčiny svého

stavu (své nemoci) a dá se to toho.

Nezkleslené.

Někdy a pro někoho zdrcující.

Často říkám a opakuji moji "hlášku".
Vše je jinak, než se nám zdá.

A to platí i o léčení rakoviny alopatickou medicínou a jeho protiklad Protokol

Moje cesta.

Založený na kompletním uzdravení lidské bytosti.

Ne nikdy nekončícím léčení.
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Po jejím přečtení pochopíte a mnozí z Vás vycítíte to "světlo na konci tunelu".

Je to Váš záchytný bod.
Je to na Vás trochu silné kafé?

Je to ho na Vás najednou nějak moc?

Vážení účastníci kurzu,

Jen si k němu najít znovu cestu.

A napojit se na něj .

Přečtěte si prosím přiloženou eBrožuru RAKOVINA aneb směřujeme úspěšně

ke svému konci.

Nevadí.

Nadechněte se, projděte se v přírodě nebo si běžte jenom zaběhat.

Nechejte vše projít Vaším srdcem.
To Vám napoví jestli je to Vaše cesta.

Neposlouchejte nikoho jiného než sebe.

Váš šestý smysl Vás nikdy nezklame.
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Jsou tam v každé části tohoto svým způsobem unikátního webu, svým

nezaměnitelným způsobem popsány jednotlivé informace vedoucí k Vašemu

uzdravení.

Někdo se v nich může ztratit.

Někdo jen potřebuje mít vše na jednom místě.

Proto jsem strávil spoustu hodin na tom, abych vše co jsem se naučil dal na jedno
místo.

A to místo je tento online kurz - Moje cesta ke zdraví.
A ten pravý a jediný důvod ?

Ten je velmi prostý.

Můj nový život jsem dostal jako dar.

Lekce č.4 : Proč jsem připravil tento kurz?
Mnozí z Vás již zabrouzdali na web Moje cesta. 

Pochopil jsem a vím skálopevně co mě vedlo, kromě mé tvrdé práce k mému

uzdravení.

Podle všech zvyklostí a zavedeného paradigmatu bych už neměl být mezi

živými.

Velmi si to uvědomuji.
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Byly a stále to jsou informace, které ke mě chodí pro mnohé pořád z jim

nedostupného zdroje.

Já mu říkám tak trošku nadneseně "vesmírná pošta".

Tímto kanálem se ke mě dostali informace, které mne vedly k mému

uzdravení.

A pomáhají mi a vedou mě dál mým životem.

Jsou to někdy informace rozporuplné, které většinou nejdou tzv. s naší dobou.

Nevadí.

Kdo chce si je vyslechne.
Stejně tak, kdo chce si absolvuje tento v našem materialismem a egem

prosyceném prostředí ojedinělý kurz.

A najde svoji novou cestu životem.

Bez nemocí a velkých životních karambolů.
Tak jak ji nachází spousta zdraví a svoji cestu hledajících se kterými společně

pravidelně komunikuji.
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A tímto kurzem ho předávám i Vám.

Zaposlouchejte se do svého srdce, ve které sídlí Váš šestý smysl. Ten Vás nikdy
nezklame.

Tam najdete všechny své odpovědi.

Více v dalších kapitolách tohoto kurzu.

To je to hlavní sdělení, které jsem dostal.

Abych vyprávěl svůj neuvěřitelný příběh spontánního uzdravení z rakoviny.

Jsem tu abych pomáhal lidem.

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


Úvodní sekce : Představení, hlavní cíle a části online kurzu 

Page 21

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Dále je tento kurz neuvěřitelným pomocníkem (stejně jako web Moje cesta) pro

Ty, v jejich nemoci a zdrcující

diagnóze.

kterým už alopatická medicína nemá jak pomoci 

Lekce č.5 : Pro koho je určený tento kurz?
Tento kurz je primárně určený pro všechny, kterým
byla sdělena diagnóza RAKOVINA.
Je to jedna z nejvíc zdrcujících zpráv, kterou můžete ve Vašem životě dostat.

Dle současného paradigma je to rozsudek smrti.

Pro koho je dále určený tento kurz?

Je to zřetelná informace, že se už po téhle cestě životem už takto prostě nedá

jít.

Informaci k nevyhnutné a hlavně okamžité změně našeho současného života.

Nesoucí nám důležitou informaci.

Uvědomit si, že rakovina je stejně jako každá jiná nemoc jenom listonoš .

Je potřeba se jenom této myšlence nepodat.

Na rakovinu se nemusí umírat. Tak to prostě je.

Možná jste už slyšeli :

Můj příběh mi jednoznačně ukázal a ukazuje i nám všem, že to tak nemusí být.
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A v tu chvíli je tu pro Vás Moje cesta.

Pro Vás pro všechny je tento online kurz i  cestou ven z tohoto

nikdy nekončícího sevření.

Protokol Moje cesta

Jenom uvěřit sami sobě a dát se do toho.

Všichni si v tomto kurzu najdou své.

Protože už nemáte kam jít.

Všichni, kterým třeba jenom nevyhovuje současný stav.

Třeba jejich neuspokojivý zdravotní stav, neustále se vracejících nemocí na které

nemá alopatická medicína žádné kloubné vysvětlení.

Třeba pro Ty, kteří trpí tzv. chronickými nemocemi.

A začnete hledat jinou cestu.

I Vy pochopíte, že někdy je těžké se vyléčit, ale nikdy není pozdě se uzdravit.

Spousta z těchto odepsaných lidí pak pochopí, že ne všechna sdělení alopatické

medicíny je potřeba brát vážně.

A posílají Vás domů si tzv. urovnat svoje věci.

Už nevíme co dál. Vyčerpali jsme všechny možnosti.

Pak je tu ještě další skupina pro kterou jsem připravil
tento kurz.
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Někdo léčí tělo.

Někdo dává důraz zase na naše nehmotné tělo (já mu říkám naše Duše).

Alopatická medicína, stejně jako někteří léčitelé se snaží léčit odděleně jenom

určité části našeho Já.

Jedno bez druhého totiž nefunguje.

V každé části se prostřednictvím psaného slova, videí nebo audionahrávek

dozvíte o podstatných věcech, které Vás povedou k Vašemu uzdravení.

Co najdete v jednotlivých částech?

 Pozdrav | Vítejte v online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

 Úvodní sekce | Představení online kurzu

 Sekce 01 | Očista - Detox těla

   Sekce 02 | Očista - Detox duše

 Sekce 03 | Pravidelný pohyb

   Sekce 04 | Kvalitní spánek

   Sekce 05 | Shrnutí a teď dát vše do každodenního života

 Bonusová sekce | Bonusy 1-10

 Závěr - poděkování

Online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je členěný do 9
základních částí, 7 studĳních sekcí, rozdělených do 43
lekcí:
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Jedno bez druhého doopravdy nejde.
Stejně tak jako nejde ošidit (a jak říkají moje děti ofejkovat) ani jednu z částí.

Očista těla se neobejde bez očisty naší Duše.

A celý Protokol Moje cesta, stejně jako pacient se neobejde bez kvalitního

spánku.

A pravidelného pohybu.

A pak už jen dát vše do každodenního života.
Chce to píli, vytrvalost, pokoru a víru.

Neoblomnou víru ve Vaši víru.
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Každý den Vám přijde informace emailem o otevření další sekce.

Takže na svůj online kurz určitě nezapomenete!

Rozdělení do sedmi studĳních sekcí :

A pak se připravit na další sekci.

Postupujte prosím postupně jednu lekci po druhé, kurz Vás k tomu takto bude
navádět.

Vše nastaveno tak, aby jste měli vždy dostatek času si vše uvědomit a v klidu se
nad vším zamyslet.

Každý den si budete moci otevřít jednu příslušnou sekci kurzu, viz níže.

Kurz je rozčleněn do 7 jednodenních sekcí.

Lekce č.7 : Jak bude kurz probíhat?

 Úvodní sekce : Představení online kurzu

 Sekce 01 : Očista - Detox těla

 Sekce 02 : Očista - Detox Duše

 Sekce 03 : Pravidelný pohyb

 Sekce 04 : Kvalitní spánek

 Sekce 05 : Shrnutí a teď dát vše do každodenního života

 Sekce 06 : Bonusová sekce

Každá jednotlivá sekce má 5-10 lekcí.
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Tyto lekce jsou dle určitého energetického rytmu zaměřeny vždy na jedno

jednotlivé téma.

Po absolvování jednotlivé lekce Vás kurz posune automaticky k další.

Po absolvování všech lekcí si budete moci kteroukoliv z lekcí pročíst znovu.

Kolikrát to budete cítit.

Součástí některých lekcí jsou taky kvízy.
Tyto jsou v příslušných lekcích pro připomenutí si těch nejdůležitějších bodů

jednotlivé lekce.

A někdy taky pro pobavení.

Ostatně celý Váš kurz by pro Vás měl být neuvěřitelnou cestou plnou výzev a taky
společné zábavy.

Uvidíte, že Vás celý proces uzdravení začne nakonec bavit.

Jenom překonat tu pomyslnou hranici strachu a obav.

Podstatnou částí kurzu je pravidelné poradenství.
Tato část je velmi podstatnou a velmi důležitou součástí tohoto sedmi denního

kurzu

Součástí tohoto kurzu máte jako bonus 5 hodin mého osobního poradenství.

Budu s Vámi online po celou dobu kurzu.
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A pokud budete chtít i po celou doporučenou 3 měsíční dobu adaptace

Protokolu Moje cesta do vašeho nového života.

Budu odpovídat na Vaše dotazy.

Vím, že jich budete mít spoustu, stejně jako jsem je měl i já.

Vše budete mít podrobně popsáno v bonusové kapitole , otevře se Vám sedmý

den tohoto online kurzu.

Máte rovněž možnost chatu v každé lekci.
V každé lekci je vždy jako poslední část lekce nastavena možnost chatu.

Je to pro Vaše okamžité dotazy týkající se Vašich postřehů a otázek.

Samozřejmě na ně vždy odpovím co nejrychleji jak jen to půjde.

Mít svého průvodce je velmi důležité.
Já jsem jej na začátku mojí cesty taky hledal.

Bylo málo takových lidí, kteří se mnou měli odvahu do toho jít.

Věděl jsem, že to bude cesta bez léků a lékařů.

Nakonec se objevilo spousta skvělých lidí a já jsem jim vděčný.
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Každému z Vás bude trvat jinou dobu uvědomění si všech popsaných, ale i

skrytých významů tohoto unikátního kurzu.

Proto je délka tohoto online kurzu nastavena na 7 dní.

To je dostatečný čas kdy budete mít možnost se pohroužit do sebe a aplikovat

všechny hlavní body Protokolu Moje cesta.

Do každé sekce a příslušné lekce.

A začít hledat své pravé Já.

Implementace a aplikace Protokolu Moje cesta do
vašeho života bude probíhat min. 3 měsíce.

To je minimální doba potřebná na to, aby se přenastavilo základní fungování
Vašeho těla a biologických rytmů Vašeho těla a Vaší mysli.

Včetně Vašich dotazů a Vašeho směřování.

Po celou tuto dobu Vám budu nablízku.

Potřebná doba na to, aby obsáhl naši společnou komunikaci, týkající se

jednotlivých lekcí.

Kdykoliv mi budete moci napsat zprávu popř. zavolat.

Vše budu s každým z Vás vše řešit na osobní úrovni.
Vše je nastaveno tak, aby počet hodin (5) osobního poradenství byl dostatečný.

Každý z Vás je silná individualita.
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Tak aby jsme společně došli do cíle.

Cíle, který byl pro mnoho z Vás ještě před několika dny v nedohlednu.

A tím je kompletní uzdravení z Vaší nevyléčitelné
nemoci.
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Jsme naše Duše.

Lekce č.8 : Proč věřím, že Protokol Moje cesta
funguje?
Protože jsem si vše zažil na své kůži.
Minutu po minutě, hodinu po hodině jsem si vše tzv. odpracoval.

Za nikdy neutuchající podpory mé ženy a mých dětí.

Základní podstata problému tkví v tom, že nejsme to co si myslíme.

Nejsme naše tělo, jsme daleko víc.

A jsem tady hlavně proto, abych toto mé poznání - Moji cestu předával dál.

Cestu vlastního sebeuzdravení, bez léků a lékařů.

Do teď je mi líto mé skvělé manželky, které byla jako na trní, protože nevěděla

jestli jsem si vybral správnou cestu.

Musel jsem snášet úsměvy, opovržení a nevraživé pohledy lékařů a spousty
"nevěřících Tomášů".

Tak jako si prochází spousta z Vás, Vašich známých nebo kamarádů s diagnózou

RAKOVINA.

Prošel jsem si peklem.
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Dostal jsem můj nový život jako dar.

A taky ho tak přijímám.

A předávám vše dál, s pokorou a úctou k životu.

Se soucitem ke všem mým souputníkům.

Ne snad s lítostí, protože za každou nemoc si můžeme jenom MY sami.

A věřím, že to pochopíte po absolvování tohoto kurzu.

Proto je nesmírně důležitá rovněž očista naší Duše.
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Mozek je sice pracant.

Vědět je víc než jen věřit.

Velmi výkonný, ale taky velmi omezený.

Mozek Vás nechtěně navede podvědomě do spárů
nikdy nekončícího léčení.
Udělá to co jsme do něj, jako do hard disku našeho životního počítače nahráli.

Ten Vás dovede k uzdravení.

Proč to říkám?
Protože to vím.

Protože srdce je branou do naší Duše.

Nechejte své srdce otevřené.

Jenom bych Vám chtěl neviditelně připomenout - nepodceňte ji.

Pro někoho zajímavou.

Pro někoho možná trošku neuchopitelnou.

A máme za sebou pomalu úvodní část kurzu.
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Vědět je podstatně víc, ale to pochopíte po absolvování tohoto kurzu.

Budete to cítit.

A jakmile ucítíte ten nevtíravý šimravý pocit jemného chvění na Vašem těla -

zastavte se.

Vypněte svoji mysl.
Nechejte svoji mysl na chvíli odpočinout.

To je ta správná cesta k Vašemu uzdravení.

Zapněte svoje srdce.
To je branou do Vašeho pravého Já.

Do Vaší Duše.

A pokud budete potřebovat poradit, napište komentář do chatu pod každou

sekcí.

Jsem tu pro Vás.

Srdce je Vaše intuice, Váš šestý smysl.
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A snad ještě před tím, než se dáme do procesu
uzdravení.

Přečtěte si v klidu moji eBrožuru - Můj základní pohled na zdraví aneb Jak mi
rakovina zachránila můj život.

Už jenom ten nadpis je zajímavý.

A pro někoho může být i dosti kontroverzní.

Rakovina? A zachránila mi život?
O čem to ten Pavel mluví.

A o tom to právě je.

Ne vždy to co se zdá jako náš nepřítel tak musí nutně být.

A v tomto případě to platí pro rakovinu.

Zní to divně?

Možná, ale je to pravda.
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Mají mne doktoři a jejich roztleskávači za blázna?
Mají, no a ať :-)

Já vím co jsem si zažil.

Důležité je, že vím, že Spontánní uzdravení z rakoviny existuje a Protokol Moje
cesta funguje.

A to je hlavní...
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A tohle by ve Vás
mělo zůstat, než se
dáme do další
lekce...

Pochopil jsem její neviditelná sdělení.

Zbývali mi 3 měsíce života.

Nevzdal jsem to.

Zažil jsem SPONTÁNNÍ UZDRAVENÍ Z NAVRÁTIVŠÍ SE RAKOVINY, 

v její terminální  fázi.

Prošel jsem si peklem, což Vy už nemusíte.

Právě proto jsem připravil tento unikátní online kurz MOJE CESTA

KE ZDRAVÍ®.

Pro Vás, kterým byla sdělena diagnóza RAKOVINA nebo jiná

nevyléčitelná nemoc. Nebo jenom pro Vás , kteří se necítíte zdravě

ve svém těle a spokojeně ve svém ne úplně naplněném životě.

V tomto unikátním kurzu je zakódováno vše, co potřebujete vědět

k uzdravení nejenom z rakoviny, ale i z mnoha tzv. nevyléčitelných

nemocí.

Nebo se třeba po absolvování tohoto kurzu budete cítit lépe.

Zdravě, spokojeně, bez jakýchkoliv stále se navracejících nemocí.

V okolí svých blízkých, kamarádů a své rodiny.

Věřte mi ten pocit stojí za to.

RAKOVINA mi zachránila můj život.

Milující a milováni.


