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START OF TRANSCRIPT

Mi lí posluchači, mílí účastníci online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Vítejte v sekci č.2., vítejte v sekci, která má mystické a zvláštní název očista - Detox naší Duše.

Vítejte ještě jednou v prostředí, v kterém jste velmi pravděpodobně spousta z vás se vůbec neobjevili, neměli jste tu možnost, protože náš
současný svět je velmi materialistý.

Je to svět který je zaměřený na ego, na pokrok, na úspěch.

A je to svět, který vlastně víceméně nepovoluje vůbec nějaké zamyšlení se nad tím, jestli bychom náhodou, my když už teda máme spoustu všeho
co jsme měli, máme třeba i spoustu peněz, máme spoustu třeba i aut, chaty a já nevím, co by jsme ještě měli mít.

Proč vlastně vůbec nejsme šťastní.

Proč spousta těch lidí, kteří tohle obrovské bohatství má, proč pořád umírá na takové nemocí jakou rakovina. Na nemoci jaké jsou takzvané
nevyléčitelné, které sami víte, že já prostě to vůbec si o tom nemyslím si, že by byly nějaké nevyléčitelné nemoci. Takové nemoci prostě nejsou.

Jsou nemoci jenom, kde je pacient tak jak ho nazývá klasická medicína, který odevzdá svoji životní sílu. Odevzdá svoji energii. Odevzdá svoji moc
někomu. Většinou jí odevzdáváme lékařům, někdy ji odevzdáváme právníkům, odevzdáváme ji různým trenérům, koučům a takovým jako
samozvaným někdy mudrcům.

Já říkám, že tohle není potřeba vůbec dělat, protože ta podstata je sebeuvědomění si obrovské síly sami sebe a sebepoznání sami sebe. Poznání
naší životní cesty. Smyslu našeho života, co my vlastně máme za smysl tady po tom našem narození a proč jsme sem vlastně jakoby přišli. A
proč vlastně tu vůbec jsme?

Jaký je smysl toho našeho Bytí?

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


Trancript | očista - Detox Duše

Page 2
online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Já říkám ne dělání, ale Bytí, protože většina z nás vlastně jenom něco pořád dělá, ale my zapomínáme prostě jenom být. Prostě zapomínáme na
to, že nikdy více méně. Zapomínáme na to, že všechny ty věci, které se nám dějí, se ti jsou ve správnou dobu, ve správný čas a mají určité
důvody. Mají příčiny a mají důvody a jeden z hlavních důvodů, světe div se jsme doopravdy My.

To znamená, všechno to co se nám děje. Připusťme, že se nám děje z nějakého důvodu. Připusťme, že ten důvod je abychom pochopili proč se
nám některé věci dějí pořád dokola.

Proč se nám některé nemoci vracejí? Proč vůbec máme nějaké nemoci, jako třeba chronické?

Proč nakonec pokračujeme dál vlastním nepochopením, proč pokračujeme dál k tomu, čemu tady klasická medicína říká takzvané
nevyléčitelné nemoci, o kterých víte já říkám, že vlastně neexistují. Tohle všechno bych chtěl probrat tady v téhle sekci číslo 2, která je nazvaná
jako očista - Detox naší Duše.

A samozřejmě dřív než vůbec se k tomu dostaneme bych rád těm z vás, kteří se vlastně k tomu vůbec jako nedostali a vůbec neměli tu možnost
se nad tím zamyslet z několika důvodů. Prostě jim to třeba domácí prostředí, rodiče a ta určitá indoktrinace ve škole vůbec nedala tu možnost.
Byť to spousta z vás bytostně ze svého srdce cítila, že je tam něco jiného jako šestý smysl, že to není jenom o těch pěti smyslech - čich, sluch a
tady tyhle všechny, hmat atd.

Je tam i něco víc, které prostě nám říká v určitých stavech, v určitých časech našeho Bytí. Hele, zastav se. Co to je? Proč jsem potkal dva
člověka? Proč jsem dostal tedy dle sdělení? Proč cítím bytostně, že mám dělat některé věci dělat jinak než že dělám? Co za tím sakra stojí?
Proč to je takhle jak to je?

No u toho bychom se měli všichni vlastně pozastavit, měli bychom si vlastně říct stop.

To k nám promlouvá něco, což samozřejmě klasičtí dialektičtí materialisté, Ti to prostě za zatlučou, protože tady vlastně my jsme to na co si
můžeme sáhnout. To jako by to tohle tělo, perfektní, jako tento mikrofon, tohle jako všechno, kde jsme. Ale to nehmotné Já je prostě zatlučené.
Už si to zatlouklo několik stovek let zpátky, kdy se vlastně ti moudří lidi upotlačili, upozadili a všechno to šlo vlastně tou medicínou,, tím
poznáním toho praktična atd.

A dostalo se to vlastně na určité zcestí, o kterém si myslím, že je věda ale i ta lékařská věda - medicína je v současné době, kdy prostě v tomhle
našem absolutně materialismem převládajícím světě a vyprázdněném duchovnem světě. Vyprázdněném světě, kde prostě spousta lidí neví jak
dál.
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A stačí, když se podíváte kolem sebe, je tu spousta nemocí na které víceméně doktoři vůbec neví odkud přišly. Vůbec netuší co s nimi mají
dělat. Takže já prostě říkám někdy, že metodou hokus-pokus prostě se zkouší jako uléčit někdy toho pacienta, až třeba k smrti. A samozřejmě
je to dobrý, protože potom ten druhý pacient už má větší šanci na přežití, protože tou špatnou cestou už se dál nepůjde.

A třeba jednou z těch nemocí je zrovna rakovina. Kde jí víceméně rok od roku to přibývá, rapidně rostou ty obrovské čísla.

A doktoři jsou "vedle jak ta jedle", protože vůbec nepochopili jednu podstatnou věc, kterou už tisíce let zpátky říkali moudří lidé, že léčit
odděleně naše tělo a naši Duši je nesmysl, že to nikam nepovede.

To znamená já přeji naší elitě doktorské a jsou mezi nimi skvělí chlapíci. Jsou to virtuosové s nástroji jak já říkám, kteří mně pomohli v první
fázi mé vlastní diagnózy rakovina. Vyoperovali mě nádor, obrovský. A bylo to skvělé! Byl to koncert a já prostě jsem jim velmi vděčný, jsem jim
za to poděkoval.

Samozřejmě to co přišlo potom, už jakoby tak úplně se nejeví jako úspěšně. Taková ta pokračovací, jako se tomu říká terapie. To už si myslím,
že tam jsme vedle jak ta jedle. A samozřejmě měli bychom se nad sebou tak nějak trošku zamyslet.

A právě to zamyšlení by mělo vést k tomu, kdo vlastně jsme my.

A samozřejmě tady tento kurz není o tom abych vás o něčem přesvědčoval, vůbec ne. Je to prostě prostředí, je to online prostředí, které je
postavené na mém osobním příběhu a najednou fenoménu a ten fenomén je spontánní uzdravení z nevyléčitelných nemocí. U mě to bylo
spontánní uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.

Terminální fáze je fáze, kdy už vám bez další akce, tou je operace nebo já nevím chemoterapie a radioterapie nezbývá více než několik týdnů
života a je tam téměř nulová šance na vyléčení. To znamená z tohoto stavu vlastně vychází celý tenhle kurz. Všechny tady tyto lekce, kterých je
asi čtyřicet tři. Všechny tyhle sekce kterých je šest, plus je tam bonusová a úvodní sekce atd.

Všechno je postaveno na osobním mém příběhu, prožitém minutu za minutou a ten klíčový jeden moment v tom procesu spontánního uzdravení.

To je ta obrovská sebeuzdravovací funkce, kterou pokud se nám podaří spustit v našem těle a já neříkám že je to lehké.

Je to prostě o pokoře, o víře, o vytrvalosti, o touze dosáhnout toho úspěchu. Té harmonie těch našich tří systémů tělesných, kterými jsou velmi
známý imunitní systém, který je alfa omega k regulaci všech takzvaných ne-mocí, ale i nervový systém. A nezapomínejme na endokrinní
systém, protože pokud nám funguje špatně endokrinní systém, potom jsou tady nemoci jako je cukrovka. Potom jsou tady nemoci jako jsou
nemoci štítné žlázy atd. Ale mohl bych pokračovat dále. Není to předmětem tady tohoto kurzu.
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Já vám zkusím dát k tomu jeden takový návod, protože jak říkám všechno je postavené na mém osobním příběhu, příběhu tady tohoto uzdravení
z rakoviny. A to bylo něco co mě velmi, velmi mě to pomohlo a velmi mě osvětlilo tu podstatu toho, co vlastně my jsme a to je ten můj pohled na
vlastně - mysl, na tělo a Duši.

Spousta lidí to má různě jako namixované dohromady, 70 procent lidí vůbec netuší ani nemluví, protože je to zakázané. Tělo všichni známe, tak
se snažíme ho jak léčit. Tu mysl jakoby známe, podceňujeme její důležitost, důležitost podvědomé a vědomé mysli. Důležitost toho na základě
jakých procesů a programů vlastně žijeme každý ten svůj den. Co žijeme vědomě a co žijeme nevědomě.

Já jsem měl jednou jedno obrovské štěstí, nebyla to náhoda.

Byla to shoda určitých synchronicit a jsem za to velmi vděčný. A budu za to vděčný do konce svého života, do konce této své inkarnace a to byl
jeden příběh, který já pořád vzpomínám v každé sekci. Pokud můžu vzpomenu ho, protože tenhle příběh je velmi dostupný každému z nás, pokud
se do toho jenom tak trošku energeticky napojíme.

A to je příběh mých mimotělních zážitků.

Kde kde jsem se myslím, že to byla polovina listopadu 2017. Bylo to přesně rok a půl po prvním sdělení mé rakoviny, asi tři měsíce po sdělení
diagnózy, že se mě rakovina vrátila.

Teď ty strašné prognózy - tři měsíce života.

Tak jak máme doma pejska, jsem se vlastně vracel jsem se s pejskem domů. No a tak jsem byl nějak jako vmanipulovaný na tu terasu toho
našeho domu, s tím zadním vchodem, píšu o tom na webu Moje cesta. Tady bych to chtěl mírně zkrátit, no a tak jsem tam jakoby stál. Byl
krásný večer, měsíc svítil. Máme tam stromy, byl tam obrovský odlesk a tak jsem tam stál a v hlavě mě lítaly ty myšlenky.

Co budu dělat? Tři měsíce života?

Mám děti, všichni mě říkali, že umřu. Měl bych udělat závěť . Co bych měl dělat, zoufalý jsem tam stál. Prostě pejsek tam vedle mě ležel a díval
se na mě a asi pravděpodobně cítil to co jsem cítil já. A tak jsem se tam v nějakém tom časoprostoru otočil a teď se dívám na tu moji rodinu
tím oknem do té vlastně průhledem do kuchyně přes tu jídelnu. Děti tam seděli psali si ty úkoly. Moje skvělá žena, které vděčím za svůj život,
tam dělala naší večeři společnou. A to jak jsem tam tak jakoby stál, ani nevím jak jsem tam stál dlouho.

Tak naráz se stalo něco, co já po několika letech už jsem to pochopil, ale v té sekundě a následující třeba několik měsíců jsem vůbec nechápal
co se dělo, jestli to byla halucinace. Spousta lidí říká že to byla nějaká halucinace, protože už jako pomalinku už nevíš kudy kam a ta zoufalost.
Ne nebyla to halucinace.

To znamená, vráťme se k podstatě našeho Bytí a pochopme kdo vlastně jsme.
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z nějaké jiné dimenze. A největší sranda na tom byla, že jsem viděl jak sebe, jak stojím na té terase, tak jsem viděl průhledem přes přes ty zdi
toho domu jsem viděl celý ten kolorit té akce. Ty děti jak píšou úkoly. Žena jak dělá večeři a víceméně jsem tam stál, teď jsem to pozorovala v
tom trianglu.

A připlula ke mně jedna zásadní otázka, kterou doporučuji, aby jste si položili vy. A to je ta otázka a odpovědět si, kdo vlastně jsme my. A kdo
jsem vlastně já? A já jsem si tuto otázku položil.

Vlastně kdo jsem vlastně Já?

Jsem já ten, který stojí na té terase a dívá se průhledem oknem na ty moje děti a na tu moji ženu, zoufalý stojí tam a zbývá mu několik týdnů
života.

Anebo jsem to já, který pozoruje jiné dimenze, z toho jak říkám "druhého patra" toho zoufalce, který pozoruje tu svoji rodinu?

Nevím jak jsem tam dlouho stál.

Mohly to být minuty, mohly to být sekundy. Já si myslím že to bylo několik minut, ale v tu sekundu mě to problesklo. Prolilo mě obrovské teplo.
Obrovská, to se těžko dá popsat slovy, protože slova jenom komplikují to naše výrazivo, to co my chceme říct.

A já jsem vlastně v tu sekundu pochopil, že jsem něco jiné než jsem si myslel svých 47 let, že nejsem jenom mé tělo, že jsem víc než tělo, že
jsem já ta nesmrtelná esence toho Bytí.

Každý si to nazveme podle naší víry jinak, podle přesvědčení jinak já to nazývám Duše, abych to mohl pojmenovat pro nás, kteří potřebujeme
všechno pojmenovat.

Pochopil jsem tato nesmrtelná esence toho Bytí, propojená s tím univerzálním Prostorem, kterému zase říkáme Vesmír. Někdo mu říká
Universum, někdo mu říká Vyšší inteligence. Někdo mu říká vyšší moc. Někdo mu říká Bůh. Někdo mu říká Duch.

Takže ta myšlenka byla tak intenzivní, připlula ke mně a já jsem to vlastně jako pochopil. A jeden z těch vzkazů byl: "Pavle, léčit jenom tvoje tělo
nikam nepovede. Musíš uzdravit svoji Duši".

Musíš uzdravit jak svoji Duši, tak i svoje tělo a musíš změnit svůj život. Musíš radikálně změnit svůj život, musíš jej vzít do svých rukou a musíš jej
změnit. Musíš prostě na sobě začít pracovat.

Prostě v jednu sekundu toho děje jsem zjistil, že pozoruji sám sebe odněkud, jakoby z druhého patra. Nebo odněkud
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A jakmile všechny tyhle vazby, vztahy, různé neodpuštění, hořkosti, viny, jakmile tohle vyčistíš a zapojíš do toho procesu očisty těla a k tomu dáš
pohyb a spánek. A dáš to všechno toho jednoho obrovského Pentagramu, do toho do toho obrovského jednoho zhmotněného uzdravovacího
procesu, uvidíš co se s tebou bude dít.

A já jsem si jakoby říkal, tak jsem se tak jako potom probudil.

Stojím na té trase, tak jak jsem stál předtím a přišel jsem za ženou. Samozřejmě jsem nikomu tohle, asi rok jsem to nikomu neřekl, protože já
jsem vůbec nevěděl co se se mnou dělo. Jestli to byla halucinace nebo jestli to bylo, co to vůbec bylo. Ale postupně jak mně to přicházelo, tak
jsem do toho nastoupil.

Přišel jsem za lékařskou elitou a poděkoval jsem jim. Řekl jsem jim: "Děkuji vám pánové, byli jste skvělí, pomohli jste mě, ale vaše cesta končí.
Já teď půjdu svojí cestou, takže mě nechejte. Půjdu prostě dělat to co uznám za vhodné, to co cítím. Samozřejmě možná třeba za vámi přijdu.
Možná to s vámi budu konzultovat, možná taky ne".

A já jsem si vybral tu cestu, že to bylo bez léků a bez lékařů.

Striktně jsem se rozhodl, že nebudu používat žádné léky. Striktně jsem se rozhodl, že nepotřebuju žádné rady lékařů.

Napojil jsem se na svoje srdce. Napojil jsem se na ten svůj šestý smysl a víceméně mě ten mě dovedl tam, kde jsem teď.

Jsem padesáti, skoro dvouletý zdravý týpek, který se cítí na třicet, který běhá 150 kilometrů měsíčně. Který miluje svoji manželku, miluje svoje
děti, svoji rodinu a víceméně žije svůj skromný život s námi se všemi, s tím s cílem pomáhat nám všem.

A to je ta mise vlastně celé té Mojí cesty ke zdraví, celého toho Protokolu Moje cesta.

Prostě dát všechny tyhle informace, které pro mě byly vyslány nebo nějak se objevily v tom mém morfogenním poli, abych je prostě zhmotnil a
to zmocnění není nic jiného než tedy tenhle online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Protože jsem doopravdy zjistil že, je potřeba pojmenovat ty hlavní příčiny všech těch dějů následných a to jsou ty symptomy a nemoci. A světe
div se, oni jsou u spousty lidí velmi podobné.

Musíš začít jíst zdravě. Musíš začít čistit svoji, já to teď řeknu tím slovem, které spousta z vás možná mu nebude rozumět, my se k němu
dostaneme - vyčistit svoji karmu.

Vyčistit karmu svého rodu, vyčistit svoje Bytí.
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Takže jsem se snažil to dát jak do podoby písemné, to znamená to je těch osm lekcí. Do podoby tady tohoto videa, abyste cítili tu energii ze mě,
že to není vymyšlený příběh. Není to přečtený příběh.

Je spousta léčitelů, kteří léčí něco co se někde naučili.

To je prostě nesmysl. Vy nemůžete léčit něco co jste se někde naučili a dál jako jenom převyprávět ten příběh, je to velmi složité. Vy si to musíte
zažít sám.

To znamená já říkám, jestli někdo chce učit např. jak zaběhnout maraton, musí ten maraton několikrát zaběhnout.

Jestli chce někdo lidem vysvětlit jak přežít rakovinu, musí tohle přežití, musí tohle údolí smrti, musí jím projít. A potom může lidem vysvětlovat
pokorně a s úctou a s vytrvalostí a velkou pokorou vysvětlovat jak vlastně spustit v těle tyto sebeuzdravovací procesy, které nejsou ničím jiným
než spontánním uzdravením z rakoviny.

To znamená, ty cesty té očisty těla a hlavně té Duše jsou různé.

Je to prostě velmi něco nehmatatelného. Já vždycky říkám lidem začněte relaxovat. Začněte meditovat. Začněte mít ten svůj rozhovor vnitřní,
interní, velmi intimní rozhovor.

Všechno je to tam popsáno v těch jednotlivých lekcích, já to nebudu tady úplně všechno jakoby opakovat, ale tam se o tom samozřejmě o všem
dočtete.

Zahloubejte se do té svojí Podstaty a čekejte na ty odpovědi, protože lidi říkají: "Ale jak my to máme Pavle, jak my máme najít tu cestu, jak my
to máme udělat"?

A já říkám. Nechejte všechno být. Nechejte věci plynout. Jenom seďte. Jenom dýchejte. A jenom čekejte na informace, které přijdou. Meditujte
za chodu. Meditujte za běhu.

Pokud se k vám ty odpovědi mají dostat, tak se k vám dostanou.

To znamená, snažil jsem se je popsat slovy, protože to někdy je velmi těžké vysvětlit např. striktnímu materialistovi nebo ateistovi, že musí si
vyčistit Duši.

No jak to chcete udělat?
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A ono postupně se to všechno, se to složilo dohromady v takový jeden proces, kde nastala taková určitá proměna celého toho vlastně mého Bytí.
A z toho starého zatučněného, zavodněného, egoistického, namyšleného, na pokrok zaměřeného, na výsledky a na úspěchy zaměřeného člověka
se stal jeden skromný běžec se svými zkušenostmi, s určitou moudrostí padesátiletého života a pětadvacet let podnikání. A prožití si tohoto
procesu spontánního uzdravení z rakoviny, který dál žije svůj život.

Učí se každý jeden den. Já jsem pochopil, že vlastně vůbec nic nevím. Tak jak to řekl Sókratés - "Vím, že nic nevím".

A spousta tady těch hlupáků, kteří vykládají jak všechno jako ví a jak jsou Ti nejchytřejší. Tak Ti právě neví vůbec nic. Tak jsem já vlastně
pochopil tu jednu věc, že vůbec nic nevím.

Právě proto každý den studuji, čtu knížky. Vypnul jsem televizi, neposlouchám vůbec ty blázny, moderátory. A je to jen jedna z dalších věcí, jak si
tu Duši můžete očistit, prostě neposlouchat tyhle nesmysly, které se na vás valí z rádií, z televizí.

Napojte se na svůj šestý smysl.

Napojte se na to svoje srdce, protože já říkám, že veškeré informace které potřebujete získat už znáte. Potřebujete se na něj jenom znovu
napojit. A napojíte se na něj zapojíte čtením, studiem.

Třeba být tady v tomto kurzu. Třeba poslouchat tyhle slova. Třeba už teď v průběhu těchto 21 minut, které je tady tahle relace, třeba už teď
cítíte některé věci, které musíte hned udělat. Zastavte tohle video a jděte to hned dělat. Udělejte to.

Udělejte to, protože ty pocity, které jdou ze srdce, ne ty pragmatické věci z mozku. Udělejte to, zapište si to. Dělejte si poznámky nebo to
zastavte a pošlete mně zprávu v chatu. Řekněte Pavle děkuju, tohle prosím tě řekni mě, kde to mám, kterou knížku, co mám udělat atd. Takže
vlastně víceméně tímto Detoxem - očistou naší Duše dochází k určité katarzi našeho Bytí, kde začínáme chápat ty konsekvence toho života.

Začínáme chápat, proč se nám ty věci děly.

A budou to ve formě, tak jak přišlo video od našeho kamaráda daňového poradce, skvělého to muže, který nám poslal jedno video, které říká mi
doopravdy změnilo život.

Potkal jsem spoustu lidí, které v životě nepotkal. Některé lidi jsem úplně přestal potkávat. Ti se naráz vytratili z mého života a já jsem říkal.

Sakra jak je to možné? Co jako budeme dělat?
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Naučíme se to tak, že se v klidu napojíme do svého srdce. V klidu pochopíme, co nám naše Já říká a to naše Já nám říká úplně všechno. To
znamená většina z vás, kteří tu jste a máte svoje určité trable, máte svoje diagnózy a je to myslím, že jedna ze šesti těch základních otázek,
které jste si určitě přečetli v úvodní části, tady tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

A to je to, jestli jste si vědomí toho, co vás dovedlo do té situace ve které jste teď.

Já říkám že většina z vás to ví. Většina z vás si to uvědomuje, jenom to má zatlačené hluboce ve své podvědomé mysli.

Ti kostlivci tam jsou zavření. My je tam zavřeme, ještě když tak přidáme jeden zámek, aby náhodou na nás nevyskočil ven. A já říkám ne.
Naopak.

Rozlomte, rozřežte zámky, otevřete skříň a nechejte všechny ty kostlivce, aby vyskočili na vás. Obejměte všechny tyhle vaše problémy. Pochopte
proč se vám to dělo, protože se vám to všechno dělo jenom z toho důvodu, aby jste určité věci pochopili.

To znamená obejměte svoje nemoci. Nebojujte se svojí nemocí.

Obejměte ty všechny svoje noční můry.

Vím že to bude těžké. Vím že to bude složité, ale přejde to. Jakmile si to uvědomíte, tak hned za tím uvědoměním je zodpovědnost, protože
připluje k vám obrovská životní síla. Řeknete, tak já už to vím.

Takže já vlastně už vím že, příčinou téhle mé nemoci nebo příčinou téhle mých problémů je toto. Já jsem celých 20 let prostě zavíral oči a
neřešil jsem to. A říkal jsem si, že když to zavřu, tak to na mě nebude vyskakovat. Naopak vy to víte, znova to vyskakuje, pořád to opakuje.

Některé věci se opakují pořád dokola než je pochopíme.

Začínáme chápat nové zákonitosti tady tohoto našeho života, na tenhle naší krásné planetě - Matce Zemi. Já říkám kterou mi devastuje,
plundrujeme a myslíme si jak jsme chytří.

A my jsme hloupí, my jsme prostě jeden hloupý, já nevím ani jak to popsat. My jsme takové vylepšené zvíře, které pokud si neuvědomí, že je
součástí tohoto nádherného Prostoru, kde všichni jsme součástí, kde my jsme jeden s druhým propojení určitými energiemi v tomhle
neuvěřitelném prostředí.

To znamená neexistují u nás žádné náhody. Jsou jenom synchronicity, které my se musíme naučit číst.

My se musíme naučit číst takzvaně mezi řádky. A jak se to naučíme?
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Na konci téhle naší úžasné cesty životem je toho čemu vy říkáte nebo většina lidí říká smrt. Já říkám že to odchod. Je to odchod tam, odkud
jsme přišli.

A ten odchod by měl být oslavou.

Právě proto vysvětluji i těm lidem, kteří si třeba na tu otázku, na tu první základní otázku - jestli chtějí žít, si odpoví ne. Už mě to nebaví. Tak já
říkám doopravdy pokud nechcete žít, tak si jenom položte další otázku, jestli stojí za to si tady ten zbytek toho naše života prostě zhoršovat.

A nakonec Ti lidi zjistí, že aha tak dobře a začnou řešit ty kostlivce.

Zavolají lidem se kterými se nebavili dvacet let. Vyřeší si veškeré vztahy v rodině a tak dále. Takže o všem se budeme bavit tady v téhle
neuvěřitelné sekci - očista duše.

A budeme loupat, já tomu vždycky říkám, že to je loupání cibule.

Určitě se o tom dočtete. Znamená to naše Já, to naše pravé jádro je skryté vlastně v té cibuli, úplně vevnitř, to znamená my musíme oloupat
všechny ty slupky a každá ta jedna slupka té cibule, je jeden náš bol.

Jedna naše strast. jedno naše strádání. Jedno naše nepochopení. Jedna naše vina a obviňování. Hořkost. Nenávist. Závist.

Všechno tohle musí ven. Musíme všechno tohle vyčistit.

Musíme objevit, kde jsou ty příčiny a ty podstaty toho našeho, mimo samozřejmě to zdevastované naše zdraví, to tělo. Ale musíme pochopit, kde
vznikají ty příčiny těch trablů, kde se to všechno združuje, odkud to pramení.

Takže o tom je vlastně tady tahle očista naší Duše. Objevit ji. Objevit v klidu a v pohodě naší relaxace a meditace naše pravé Já. Naše nesmrtelné
Já.

Proto já říkám, my tady tomu vlastně jako odchodu z téhle naší, z toho života, z naší inkarnace říkáme Smrt. Je to tabuizovaná záležitost. Lidi se
jí bojí, bojí se smrti. Prostě je to něco, vlastně ani se o tom ani nesmí mluvit.

Já říkám, že to je absolutní nepochopení, protože život je vlastně jedna velmi dlouhá cesta, kde na konci tohoto našeho života. Tady v tomhle
našem jako těle, v tom skafandru, krásném skafandru. Ten skafandru může být krásný, pokud se o něho staráme nebo bude zdevastovaný,
tlustý, hnusný, když se o něho nestaráme.
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Já říkám, že po dobu celého vašeho Bytí. Po dobu celého vašeho života, protože vy pochopíte, že tak jak tělo potřebuje se vyprázdnit. Tak jak tělo
potřebuje dostat ze sebe veškeré ty škodlivé věci, tak jak potřebujeme dostat ven z těla všechny ty toxiny dýchacími cestami.

To znamená jak spodkem tak vrchem, proto já říkám, že např. nošení roušek je úplný nesmysl. Nejenom, že to je neetické, nehumánní a je to
velmi zdraví škodlivé. Samozřejmě pokud někdo zná termín placebo, tak je to velmi

důležité pro ty co věří tomu, že jim troška pomůže. Pokud jste vy ti kteří věříte že nošení roušky vám pomůže nastoupí protože jednoznačně vám
to pomůže a bude to váš takový obranný val proti těm nemocem. Ale jenom takový jakoby virtuální obranný val, nicméně fungující.

To znamená očista Duše, doopravdy se bude, musí se praktikovat po celý zbývající život, protože tak jak my vydechujeme toxiny, tak jak my
vylučujeme všechno z těla, tak potřebujeme vyloučit a očistit všechny ty naše myšlenky.

Každý den nám přichází různé, potkáváme se s různými toxický lidmi.

Ty bychom měli úplně jako omezit. Měli bychom a vy víte o koho jde. Jsou to ty negativní lidi, kteří si na všechno stěžují, všechno je špatný,
všechno je hrozný. Tyhle lidi úplně vylučte ze svého života a je úplně jedno jestli je to váš šéf nebo jestli je to člen vaší rodiny.

Prostě řekněte mu já za těchto okolností se nemůžu s tebou potkávat. Nejsme na stejné vlně. Můžeme se bavit o fotbalu, můžeme se bavit o
čemkoliv, ale ne o ničem jiném.

Omezte a to absolutně, omezte setkaní s těmito lidmi, protože je to velmi škodlivé. A na jeďte na takovou to praktikování té očisty Duše.

Takže o tom bude o tom bude tady tahle zvláštní, velmi říkejme tomu mystická kapitola o očistě a detoxu naší Duše.

Spousta z vás mě pokládá otázku. "Pavle, je to jakoby dobrý, já jsem to vždycky cítil, já vím že je něco mezi nebem a zemí jak říkáme, já prostě
to zkusím pochopit, ale řekni mi, jak dlouho tady tuhle očistu naší Duše budu praktikovat"?

Nebo stačí když to budu praktikovat jenom v průběhu toho sedmi denního kurzu anebo třeba pokud budeš se mnou ty tři měsíce. Já jsem říkal.
Víš ono je to zaprvé - dotaz zní, vůbec jestli se do toho dát nebo ne. Já říkám, že bezpodmínečně ano, protože pokud se do očisty Duše nedáte,
tak ten úspěch prostě nemůže přijít. To není možné, protože léčit jenom naše tělo, tak jak to dělá klasická medicína nikam nevede.

Pokud tomu nevěříte a jste ochotni riskovat odchod tady z této inkarnace, nebudu vám vůbec bránit, ale budu se snažit vám pokorně a klidně
vysvětlit, že doopravdy proces uzdravení je spojením, jak léčení nebo uzdravení našeho těla, tak naší Duše.

A jak to dlouho budeme praktikovat?
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Spousta lidí mě pokládá pokládá dotaz co nás jakoby může zaskočit. Tak jako u očisty těla nás samozřejmě může zaskočit ketóza. To je to, že
tělo bylo vlastně navyklé na ty cukry a teď naráz ty cukry nemá, tak to musíme tu energii doplnit. Třeba z těch zdravých tuků a trošku jako těch
zdravých cukrů a nějak to naladit.

Tak co nás může zaskočit u očisty naší Duše?

Já začnu u toho bodu, který se stal mně. Já jsem si prostě prošel obrovskou katarzí. Víceméně jsem si prošel údolím smrti, které mě určitý
mystici a určitý lidi, kteří to zažili taky tyhle stavy mi říkali. Hele, Pavle ty jsi byl sice mimo své tělo, ale víceméně jsi byl velmi blízko tomu,
čemu se tady mylně my říkáme klinická smrt.

Byla to fáze určité NDE (Near Death Experience). Tobě prostě se, jak vždycky říkám, já jsem si to musel nějak nazvat, tak aby to lidi pochopili.
Tobě se prostě "přeformátoval Tvůj hard disk". Ty jsi se stal úplně jiným člověkem.

Tak jak to tělo se vymění v průběhu jednoho roku, některé ty buňky se sice mění třeba až 7 let, ale to celé tělo se v průběhu 1 roku téměř celé
vymění, právě proto říkám uvidíte, že se za rok nebo nepoznáte. A uděláte si fotku před,

uděláte si fotku po a řeknete jejda kdo to je. Stejně tak jak se podíváte na můj fcb nebo se podíváte na web Mojecesta.org. a uvidíte, že já před a
já po, jsem úplně jiný člověk.

To znamená, je to o tom doopravdy najít ten svůj klid. Jak říkají mystici - najít svůj střed. Je to v relaxaci. Je to v meditaci.

Já tam vzpomínám dvě větve této relaxace a to je meditace a modlitba.

Každá má určitý jiný význam, ale právě o tom se dozvíte hodně v těch některých z lekcí. Je to tam přesně popsáno. Samozřejmě nikdo to
nepopíše do detailu, ale nalaďte se na to a tohle praktikujte každý den.

Uvědomte si, že všechno co se děje, se děje tak jak se má. A přijměte to.

Přijměte to a děkujte vůbec tomu že můžete žít, že tu vůbec můžeme být a že máte vůbec rodinu. A pokud ji nemáte tu rodinu tak ji nemáte v
hlavě, protože to co nemáte v mysli ve své, nemůže se promítat na vaše životní plátno.

Takže doopravdy tady ta otázka je velmi zvláštní - Jak dlouho budeme praktikovat tu očistu Duše a já říkám, pokud správně pochopíte tu
neviditelnou linku, ten neviditelný vzkaz tady tohoto dotazu, tak je to vlastně víceméně po celou dobu našeho současného Bytí.
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Ne, to je všechno takový jako omyl, takové jako vábení. Prostě připravte se vy na to, že se doopravdy z vás může vyloupnout jiný člověk a že to
okolí vás nebude chápat.

Vytrvejte. vytrvejte na tom. Pracujte na očistě své Duše. Pracujete na očistě svého těla.

A posunujte ten proces té přeměny a víceméně vy zjistíte a to je to nádherné, že vlastně se vám začnou se vám vyhýbat veškeré nemoci. Proto
já říkám ve spoustě těch mých výukových materiálů, že pokud máte všechny tři systémy v harmonii a to je nervový systém, který je velmi
propojený, tady s to očistou Duše a to je eliminace stresu. Já jsem o tom hodně nemluvil.

Já si myslím že ten stres je velmi důležitý a jsou různé antistresové techniky.

Samozřejmě relaxace, meditace - to je jedna z těch nejlepších antistresových praktik. Další jsou pohyb a tak dále.

O tom se budeme bavit zítra kdy sekce číslo 3. To je pravidelný pohyb. Takže vlastně spousta tady té metodiky nás vede k určitému omezení
stresu, to znamená aby ty systémy nervový, endokrinní a imunitní byly v harmonii, aby to tělo se dostalo do homeostázy.

Potom více méně a to je to co se stalo mně. Já jsem vlastně od té doby kdy jsem poděkoval doktorům a nevrátil jsem se do nemocnice, já jsem
vlastně v nemocnici nebyl.

To je taky dotaz, který mě lidi často pokládají.

To znamená zaskočit nás může to a musíte na to být připraveni, proto já říkám některým Cestu hledajících, že musí být připraveni na to, že ta
změna ta radikální změna je úplný základ v tom životě. A může to být, ale tak velká změna, že může je velmi zaskočit. Tak trošku zaskočila mě,
protože zaskočila i mé blízké. Naštěstí má skvělá žena říká, ale já tě jsem tě měla ráda i předtím teď mám ráda ještě víc, protože si skvělý
člověk. Jsi konečně takový člověk, jakého jsem chtěla mít. Takže u mě ta změna se velmi potkala s mým okolím.

Problém je ten pokud vaše okolí je silně materiálně založené.

Pokud bylo zvyklé na to vaše bývalé Já, které víceméně bylo prosycené tím egem a teď naráz se z vás vyloupne jiný člověk, který naráz mluví
jinak, který naráz chce např. pomáhat lidem, který naráz prostě nechce už jako bojovat a rvát se "zuby nechty".

Prostě naráz Ti lidi říkají, kde zmiznul ten můj jako manžel, přítel, syn, dcera? Kde jste kam jste jako zmizeli? Kdo jste?

Vrať se zpátky!

Jo a to je to samé jak volá spousta lidí:

Kde je ten můj život? Já už chci aby ten můj život byl zpátky!
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Nebo i lékaři ty nás manipulují do pozice obětí, tzn."ty beze mne nic neuděláš"!. A já jsem tvůj šéf a já vím všechno a Ty nemocný, a proto jsou ty
nemocnice od slova nemoc.

Vy jako vidíte v nemocnici něco jako uzdravovat?

Tam se léčí, furt se léčí dokola a to znamená - Ty si vlastně jako oběť jo, tak už to tak jako příjmi. Jo ta nemoc přišla a my nevíme kde.

Ale pozor! My budeme jako makat.

To znamená, je to všechno tady tohle komplex obrovského Bytí dohromady, kde ve �nále Vy vyskočíte jako zdravý člověk, který vlastně pochopí,
že vůbec tu není nic takového jako nemoci. Protože jeho hlavním cílem bude mít zdravé tělo a zdravou mysl. Duši v harmonii s tělem. Všechny
systémy všechny - endokrinní, imunitní systém a nervový systém budete mít v harmonii.

A potom v téhle fázi, které se tělesně říká homeostáze, víceméně tělo nemůže vůbec onemocnět a jakýkoliv tzv. vir nebo jakákoliv bakterie,
prostě až na nějaké jako doopravdy těžké parazity nebo už potom jsme v oblasti, kde už samozřejmě je to všechno trošku jinak.

Ale 95 procent všech těch ne-mocí našeho těla je způsobených těmi různými bakteriemi, parazity a viry se prostě vás netýkají, ale vůbec se Vás
netýkají. A potom následně jakoby pochopíte, že se vás vlastně netýkají ani takové věci jako různé karamboly v životě, jako zlomeniny, jako
nějaké jiné trable, havárie atd.

Byl jsi v nemocnici od té doby, kdy jsi věděl, že Ti tam rostly ty čtyři nádory?

Já vždycky říkám. Co bych tam chodil, já vím že jsem zdravý a vůbec doktory k tomu nepotřebuji. A to je ten stav mysli a Duše a toho Bytí, kdy Vy
vlastně budete vědět, že vy to nepotřebujete. Vy to máte plně ve svých rukách a vy nepotřebujete žádné doktory. Takže připravte se na to co vás
může zaskočit.

Zaměřte se na Vaše Bytí.

Zaměřte se na žití, zaměřte se na vás zdravý život a postupně den za dnem, týden za týden, měsíc a měsíc se propracovávejte, prokousávejte k
té podstatě toho šťastného, naplněného života, který není ničím jiným, než tím proč my jsme vlastně tady.

Problém je, že tady tyhle různé jakoby facebooky a různé tady tyto televize a teď ty skupiny a politici a právníci a šéfové ve �rmách, Ti nás
prostě manipulují do té pozice.
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Jsou velmi důležití ve fázi, kdy vy máte transformaci nebo transcendenci z toho stavu před, který je ovládaný vaším

egem - vaším falešným Já. Do stavu po a to je ten stav toho klidu a uvědomění, kde samozřejmě na té cestě vždycky musí být nějaký karambol a
on tam vždycky je.

Čím ten karambol je větší, tím to uvědomění, tímto prozření je rychlejší.

Tak jak to bylo u mě. U mě to byla nevyléčitelné nemoc. Několik týdnů do konce života. Prostě se mi říkám rozsvítilo té v té mojí hlavě.

Takže, ne všichni tohle musíte zažít.

Jsou i jiné cesty o kterých se můžeme bavit na našich společných setkáních, ale doopravdy já říkám takovou jednu věc a to je ten vzkaz pro Vás,
že doopravdy spontánní uzdravení z nevyléčitelných nemocí je něco na co bychom se měli zaměřit.

Je to něco, co bychom měli hluboce probrat. Jak ve svém samotném těle, tak ve svém nehmotném těle, které já nazývám Duše. To znamená
měli bychom se zaměřit na to své pravé Bytí.

Protože pokud máte "Klid v Duši", tak jak to říkali naši předkové, pokud máte klidnou mysl a uvědomíte si, že váš život vám promítá na plátno
jenom to co máte ve své mysli, jenom to co vám tam každý den furt dokola šrotuje a pokud tohle, tyto programy nepřepíšete, pokud
nepřepíšete tuhle vaši podvědomou mysl, kterou mimochodem do té podvědomé mysli , což je obrovský computer. Tam vám nahráli v mládí a
to je potřeba si uvědomit, vám nahráli v mládí vaši rodiče, hlavně rodiče, prarodiče, trenéři, učitelé všechny ty programy, na kterých vy vlastně
jedete.

To znamená, není to nic jiného než, že my jedeme až 95 procent svého času právě na těchto sabotážních programech, které prostě se sabotují
celý ten náš zdravý a úspěšný život.

A ta vědomá mysl, která je kreativní, která chce být zdravá a která chce být prostě spokojená. Chce mít rodinu a chce být se být prostě v
souladu se všemi ostatními, s těmi zanedbatelnými pěti procenty, prostě málo co s tím jakoby zmůže.

Proto já říkám buďte vědomí. Buďte bdělí.

Uvědomte si, že veškeré zdraví a to jak fyzické, tak i duševní zdraví prostě máte ve svých rukou. Nejsou to žádní doktoři. Nejsou to žádní
právníci. Nejsou to žádní šarlatáni.

Samozřejmě co se týká doktorů jsou velmi důležití.
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Určitě vám doporučuji si po poslechnutí tohoto videa, si dát to audio, které je tam níže, dát si ho do sluchátek a zajít, jak říkám vždycky na
procházku s pejskem. Vzít děti kolem ramen, manželku kolem ramen a vyjít si a poslechnout si to.

Anebo si večer lehnout, místo sledování těch bláznivých pořadů v televizi, si to prostě poslechnout a zaposlouchat se do toho a čekat na ty určité
vibrace. Čekat na tu rezonanci. Pokud tam nějaká bude okamžitě to zastavte. Okamžitě se na to zaměřte na to, co vám vaše vnitřní a pravé Já
sděluje.

Samozřejmě, určitě budu rád, pokud se podíváte na YouTube kanál jsou tam všichni autoři, kteří přispěli k mému procesu uzdravení a vůbec
prostě, pročtěte si, je tam transkript tedy tohoto videa. Protože někomu vyhovuje víc čtené slovo, někomu vyhovuje mluvené slovo a video.

Takže vůbec na nic nečekejte. Dejte se do toho.

A samozřejmě děkuji vám za to, že jsem mohl strávit dnešní dnešní den s vámi.

A budu se těšit na zítřejší sekci č.3 a to je Pravidelný pohyb.

Takže držte se. Mějte se.

A těším se zítra s Vámi.

Na tu pravou podstatu svého Já, která je nesmrtelná a která je všeobjímající.

A je součástí tohoto našeho obrovského a nádherného Prostoru, kterému my říkáme život. Někdo mu říká vesmír. Někdo mu říká příroda.
Někdo mu říká Univerzum.

Takže věřím, že jste si dnešní sekci č.2 - očista Duše užili.

Budu se těšit na jakékoliv vaše dotazy.

Budu se těšit na dotazy dole chatu. Neváhejte. Pište.

Budu se snažit samozřejmě být online. Budu se snažit Vám odpovědět.

Určitě pokud budete pokud ještě nejste zaregistrování na webu Mojecesta.org, tak to udělejte. Je tam sekce pro Registrované, kde spousta tady
těchto materiálů. Je spousta jiných materiálů, které se do tohoto online kurzu nevlezly.
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END OF TRANSCRIPT
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