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START OF TRANSCRIPT

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

Vítejte v dnešní páté a poslední části, kterou jsem nazval - "A teď dejme všechno do našeho každodenního života".

Vítejte v části, která je poslední a pro některé z nás by mohla vlastně vyvstat otázka a co je vlastně podstatou téhle části.

Protože v každé jedné z těch částí, předcházejících čtyřech aktivních dnech jsme se vždycky zabývali nějakým tématem. A to bylo téma sekce
č.1 byla to očista - Detox našeho těla. V sekce č.2 jsme se zahloubali hodně hluboko do očisty - Detoxu naší Duše. V části 3 jsme se věnovali
pravidelnému pohybu. A ve včerejší části, v části č.4 jsme hodně rozebrali interně kvalitní spánek.

No a ta dnešní část, ve které bych vás chtěl uvítat, je to sekce č.5 se jmenuje "A teď vše dejme do každodenního života".

Tahle část má šest lekcí a já bych vám chtěl odpovědět na to, co je smyslem téhle velmi důležité páté části. A ten smysl je napsán vlastně už v
tom jejím názvu.

A to je každodenní život.

To znamená pokud chceme, aby nám Protokol Moje cesta udělal v životě tu změnu, kterou od něj očekáváme a většina z nás očekává zdravý
život, to znamená navrácení se k našemu pevnému a trvalému zdraví. Někdo očekává jenom, aby se ta situace prostě zlepšila, aby ty nemoci,
které přichází pořád dokola, už prostě přestaly přicházet.

Někdo je na tom doopravdy "velmi zle".

Tak jak jsem byl já, kdy mi byla sdělena diagnóza nevyléčitelná nemoc anebo nebo třeba už doopravdy medicína klasická řekla, že vyčerpala
veškeré možnosti, jak pomoci vlastně tady tomuto člověku.
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To znamená, očekávám a tenhle Protokol Moje cesta není ničím jiným než očekáváním vašeho přičinění se. A teď pozor, v každodenním životě.

To znamená, pokud mi všechny tyhle naše moudra. Já říkám, že to jsou určitá moudra, která jsem získal v procesu mého sebeuzdravení z
navrátivší se rakoviny. Pokud My všichni tyhle všechny moudra dáme do každodenního života a pokud trpělivě a pečlivě budeme na nich
pracovat, pokud se budeme starat o naše tělo, pokud se budeme

starat o naši Duši, pokud budeme běhat, budeme cvičit, budeme aktivní. A pokud budeme kvalitně spát a tohle všechno dáme do jednoho
každodenního protokolu, já jsem to nazval Protokol, protože mi to dávalo smysl, ale vy si to ozvěte jakýmkoliv způsobem ten život je váš. To není
můj život já jsem jenom průvodce. Já vám jenom ukazují cestu.

A pokud tohle všechno dáte do toho každodenního Protokolu, tak to prostě bude fungovat. A ve všech těchto šesti lekcí vám nastíním jenom
takové momenty, proč by to tak mělo být.

Proč jsem já o tom přesvědčený?

Proč mě vlastně tady ta vytrvalost a tahle repetice, to znamená opakování - "Opakování je matka moudrosti". Opakování všech těch cviků,
všech těch rituálů. A to je jedno jestli je to předspánkový rituál. A Je jedno jestli to je cvičení. A to je jedno, jestli to je dodržování zdravé stravy.

Všechno tohle v jednom obrovském zhluku, někdy to může působit jako chaos, ale je to váš chaos, vy si ho vytvořte. Vy budete cítit jak tenhle
určitým způsobem chaos vám bude vyhovovat. Vy si ho vytvořte a vy si ho dejte do vašeho každého denního života.

To znamená je to o píli a praxi v každodenním životě.

V tom je ta důležitost. V tom je ta to propojení.

To uzavření, energetické uzavření já někdy říkám tomu Pentagramu zdraví. Proto já nosím už dlouhá léta Pentagram.

Od začátku jsem možná ani netušil, proč ten Pentagram nosím. A teď mi to všechno tak nějak ten život přinesl. Mně to docvaklo, protože
Pentagram je magický symbol, který už je známý od Keltů a já vlastně pomalinku, den za dnem chápu všechny ty sdělení toho mého života.

A Vy od toho očekáváte od tady tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, Protokolu Moje cesta a já vždycky říkám, že pokud chceme, aby
se tyto očekávání vyplnily do našeho reálného života, musíme se přičinit. Protože i jedna citace velmi moudrého, řekněme slova byla "Člověče
přičiň se a vše ostatní Ti bude přidáno".
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K tomu mému Bytí, abych vlastně víceméně každý den pochopil o čem tenhle můj život, o čem by měl být a o čem by taky hlavně neměl být.

A já si myslím, že by neměl být o tom, abychom devastovali svou Duši a své tělo nesmyslnými věcmi a informacemi. O tom jsme se bavili hodně
předspánkových rituálech.

Abychom naše tělo devastovali nesmyslným jídlem. Ono to někdy ani není jídlo. To je spíš taková potrava, která nás tráví.

To znamená hodně bychom se nad tím měli zamyslet.

Stejně tak bychom se měli zamyslet nad tím, v jakých vztazích a v jakém prostředí žijeme. Protože tohle prostředí buď na nás působí
blahodárně a my "mládneme" anebo na nás působí negativně a my jsme plni stresu.

A tenhle stres prostě vytváří v našem těle stresové hormony, kterými jsou Kortisol a adrenalin, které nedělají nic jiného než, že zastavují rozvoj
našeho těla a naší Duše. Které blokují náš imunitní systém, který je náš základní ochránce proti všem různým nemocem a je jedno jakým
nemocem. Můžeme si je nazvat jakkoliv.

I když já někdy říkám, že v mém životě, v mém prostoru nemoci neexistují.

Jsou to jenom určité ne-moci našeho těla a Duše, které pokud si uvědomíme tak oni samozřejmě odejdou.

To znamená, cílem tedy téhle páté sekce, toho posledního vrcholku tohoto Protokolu Moje cesta kterému já někdy říkám zdraví je vlastně vše
propojit do jednoho funkčního celku a ten funkční celek je Protokol Moje cesta.

Jak dlouho tenhle Protokol Moje cesta budeme dodržovat?

To záleží jenom na každém z nás. Já říkám, že Protokol Moje cesta může být na těchto 7 dnů, kdy máte tento online kurz. Nebo pro vás, kteří jej
budete dodržovat tři měsíce. To já doporučuju všem mým onkologickým pacientům nebo pacientům, kterým byla diagnostikována tzv. nějaká
nevyléčitelná nemoc.

Anebo ten Protokol Moje cesta budete vlastně dodržovat po zbytek svého života, protože je to platforma zdraví. Je to platforma, kde se objevíte
v prostředí, kterému já říkám prostředí bez nemocí. Kterému já říkám prostředí bez lékařů, kterému já říkám prostředí spokojenosti, radosti a
naplněnosti.

Té promluvy té mojí Duše, což jsem vlastně já. Ke mně.
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V životě nejsou náhody.

Všechno se děje z nějakého důvodu a my jsme tu, abychom se z každé té tzv. náhody a já jim říkám synchronicity poučili.

Každá jedna ta věc, každý jeden ten moment v životě nám dává nějaké ponaučení. Abychom byli zkušenější. A abychom byli sebe-vědomější. A to
proto, aby jsme si nepletli sebe-vědomí a sebevědomí.

Protože spousta z nás si myslí, že sebevědomí je to, že někdo je sebevědomý, jde za svým cílem. A teď prostě ty lidi válcuje a všichni jásají a
tleskají. A to jsou ti manažeři velkých jako "multikorporátů". Takové ty kohorty těch jako "pochlebovačů", kde se normální člověk nemůže
udržet, protože samozřejmě má strach o svoji výplatu. Protože když tu výplatu nedostane, tak zase nezaplatí hypotéku. Když zaplatí hypotéku
má doma stres, půjde bydlet do stanu nebo bydlet do chaty.

To znamená všichni tak nějak jako přízvukují těm svým šéfům a těm šéfům vlastně v tom našem životě, to jsou jakoby ty politici, kterým my
znovu dáváme to čemu já říkám životní síla.

To je ta naše moc, kterou my nemůžeme a nikdo nám ji nemůže sebrat. My ji můžeme jenom někomu darovat a můžeme ji buď jen odevzdat a
darovat někomu vědomě nebo nevědomě. To znamená, nedělejme to.

Držme si svoji životní sílu. Na to není potřeba žít nějakým způsobem jogína. Nebo studovat čínskou medicínu. Nebo studovat určité mystiky z
Indie nebo z Tibetu.

Je potřeba jenom žít zdravý a uvědomělý život a starat se o tu svoji životní sílu, které lidi říkají na různých kontinentech Qi, Čchi, Prána a u nás
vždycky bývala a rád to zopakuji ŽIVA.

To znamená, pečujme si o tady tuhle svoji životní sílu a nenechme se vmanipulovat do situace, kde vlastně ztratíme tuhle sílu a stáváme se tím
automaticky, pokud ztratíme tu naši moc tak nás ovládne bezmoc.

A stáváme se bezmocnými obětmi takových "zhod a různých náhod", kde vlastně ale vystoupí ta naše jako "elita". Já jim říkám naši (ne)kolegové,
protože to nejsou mí kolegové v bílých pláštích, kteří přijdou a teď nás začnou zachraňovat. Začnou nám vysvětlovat ty jejich jako mantry různé.
Tu ideologií mnohdy nepotvrzenou nikým a ničím, která se omílá furt dokola. Jsou to takové dogmata zvláštní, kterým buď někdo věří nebo
nevěří.

Takže zvažte vždycky, když vám někdo bude předkládat nějaké návrhy.

A to buď se to týká situací určitých, ve kterých já jsem byl, kdy mně předkládali návrhy různých chemoterapií a

Jak já i cítím posledních několik let, samozřejmě žiji ve světě, ve kterém se dějí různé věci. Dějí se různé zvláštní, lidi řeknou náhody. Jak je
možné, že teď sem přišlo to náhodou a nebylo to před rokem.

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


Transcript | A teď dejme vše do vašeho každodenního životaTitle

Page 5
online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

Takže doopravdy velmi zvažujte, co přijmete do svého života, který příběh "nakoupíte".

To znamená, už se vám vysvětlil vlastně o čem ten Protokol Moje cesta je a proč je tam pět těch součástí. Proč je tam pět vrcholků toho
Pentagramu zdraví a rád bych Vám teda jedním dechem chtěl říct:

Co tedy Protokol Moje cesta určitě není?

Protokol Moje cesta určitě není bohužel tím, co většina z nás očekává a co tak nějak čeká, že jim bude předloženo. To je určitá pilulka. To je
určitá nebo směs určitého léčení , pilulek. Můžeme jim říci třeba vakcín, které "vyřeší" náš problém.

Ale já se obávám a je to jen můj názor, nechtěl bych abych byl chytán za slovo. Já se obávám, že žádná pilulka, žádná vakcína, žádná "terapie"
prostě a je to jedno jestli je chemo, či biologická jiná. Prostě nám dlouhodobě nepomůže. Může to dočasně zastavit nějakou havárii, nějaký další
velký karambol, ale nikam to nevede.

Vede k tomu našemu sebeuzdravení jediná cesta a to uvědomit si příčiny našich nemocí. Uvědomit si styl našeho života. Co jíme, v jakém
prostředí žijeme a s kým a jak komunikujeme.

To znamená Protokol Moje cesta určitě není žádná pilulka.

Kterou si dáte, za dva dny jste oka nebo hned nejlépe za hodinu jste OK. Jo tak jako si dáte potom ještě jednu. Cítíte se jako výborně. Ale ty
procesy na tom pozadí, oni fungují pořád. To nezastavíte.

To znamená , pokud vy nenajdete ten klid v té vaší Duši, v té mysli. Tu mysl nezastavíte, nezpomalíte. Tak prostě ta cesta z toho nevede ven.

Dojdete k momentu, kdy si budete muset zase dát nějaký další prášek a potom zase další prášek a zase další a potom víc prášků anebo jiných
takových náhražek. Až to dojde k tomu, kdy to tělo si doopravdy můžete otrávit k smrti.

Takže já říkám, že Protokol Moje cesta není o žádné pilulce.

Není to nejlehčí cesta. Chtěl bych to říct všem, že je to cesta o určité píli, o určitém uvědomění a vytrvalosti. A je to je to někdy dlouhá cesta.

Je to cesta já říkám, taková ta změna hlavně od těch nemocí ani ne chronických, ale těch kterým říkáme nevyléčitelné.

operací a různých terapií a bláznovství, které jsem naštěstí v té poslední fázi, kdy mi zbývalo několik týdnů života, kdy jsem je prostě odmítl.
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A v tom bych chtěl vlastně vykonat tu svoji určitou úlohu a být vašim skromným, trpělivým Průvodcem. A v případě, že se na té životní skále
zadrhnete, vám podat tu ruku. A posunout vás vlastně k tomu dalšímu kroku dál.

A budu to nejenom já a bude to samozřejmě i tenhle online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, který budete mít k dispozici po celou dobu, co
budete přihlášení do téhle online školy MOJE CESTA.

Takže Protokol Moje cesta určitě není o pilulce. Určitě to není o něčem co si dáte do svého těla, si vpravíte nějakým způsobem a budete si
myslet, že vám to tu situaci zlepší. To v žádném případě ne.

Takže o tom je a tom není Protokol Moje cesta.

No a existuje jeden dotaz, který mě pokládají vlastně mí blízcí, zdraví hledající a to je dotaz který se týká klasické medicíny.

Já bych na to chtěl odpovědět velmi korektně a velmi upřímně, protože já víceméně tím, že jsem si prošel doopravdy tím peklem. Tím že jsem si
prošel diagnózami, různými. Od začátku to byla různé varování.

Byla to např. Bellova obrna.

To je taková zvláštní nemoc, kdy doktoři moc ani neví o čem to je. To vám prostě umrtví se půlka obličeje. Obličej vám spadne. Já jsem o té
nemoci nevěděl vůbec nic a probudil jsem se do ní vlastně během jedné hodiny, kdy mně spadl a umrtvil si mě celý obličej. Doktoři říkali, že se
to nedá zvrátit. Prošel jsem elektrošoky. Prošel jsem různými terapiemi a nikam to nevedlo.

Až jsem se vlastně probral v jednom prostředí u jednoho zvláštního léčitele, který prostě toho ani tak jakoby moc neudělal. A vysvětlil mě pár
věcí a teď vlastně se stalo to, že když se podíváte na mě. Jsem vlastně jeden z deseti lidí, na kterých víceméně ani tak moc není poznat tady tato
nemoc.

A pokračovalo to dál.

Kdy každý jeden den postupně dáváme do praxe. Nemusí to být překotné, ale musí to mít smysl. Musí to mít tu repetici. Musí to mít tu vytrvalost.
Musí to mít tu víru, že vlastně věříte, že to co děláte, děláte to správné.

A z té vaší cesty vás nikdo nesmí svést.

Je to cesta, která trvá minimálně jeden rok.
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Pochopil, kde jsou ty příčiny toho stavu kam se dostal.

A v tomto momentu, jakmile vy se dostanete do tohoto stavu a jakmile dostanete tu diagnózu - nevyléčitelná nemoc, tak já říkám, že je velmi
složité se z tohoto stavu dostat.

Pokud bych vás mohl o něco požádat, teď velmi poslouchejte protože toto je velmi důležité sdělení, které potom navazuje na váš určitý přístup
ke klasické medicíně.

To znamená jakmile je vám sdělena tady tato diagnóza tzv. nevyléčitelná nemoc a je úplně jedno jestli je to rakovina, leukémie, roztroušená
skleróza a jiné určité nemoci. Prostě to paradigma té doby materialistické, egoistické a na ego zaměřené doby. A takové jako moc vědecké,
duchovně vyprázdněné doby vám nedovolí se soustředit v té sekundě na zdraví, ale spíš se soustředíte na to jak neumřít a jak se z toho dostat.

A v téhle době jsou velmi důležití doktoři, lékaři, osvícení lékaři, ke kterým přijdete a vy se prostě poradíte. A oni vám pomůžou v tom, že pokud
vám vyroste na těle něco, tak jak to vyrostlo mně. Tak vám to prostě vyoperují.

Pokud se cítíte jenom zle a teď to řeknu skoro jdete skočit ze sedmého patra, což se spoustě lidí stává, tak vám

dočasně pomůžou a dají vám nějaké tlumící prostředky. Ale znovu jenom dočasně, aby vy jste si uvědomili a to je to podstatné, aby jste si
uvědomili proč jste se dostali tam kam jste se dostali.

Já vždycky říkám, pokud ten člověk se chce změnit, tak se najde ten jeho Průvodce. To znamená ten se objeví v tom vašem vašem okolí a já o
něm budu ještě mluvit dál.

To znamená klasická medicína, operatéři, traumatologie, chirurgové jsou skvělí. Buďme rádi a já velebím Boha, že že jsou prostě tady. Protože
jsou to většinou skvělí lidé, kteří mě velmi pomohli.

Kde to už je skoro jakoby ten listonoš s tou obálkou, s tím černým pruhem.

A tam to já vždycky říkám že to neznamená, že černý pruh je úmrtí nebo odchod z tady této inkarnace. Ale je to poslední, jedno vůbec z
posledních varování, aby člověk se zastavil a pochopil o čem je ten život.

Kdybych pochopil to sdělení, tady tohoto Prostoru, který je spravedlivý, tak by to nemuselo pokračovat tam kam to pokračovalo a to byla vlastně
ta rakovina.
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Pokud ale vám bude vaše vnitřní Já, Vaše nehmotné Já, vaše Duše říkat, že to tak není a mě to v tom druhém kroku, jakmile se mi rakovina
vrátila, mně ty sdělení přišly a já jsem věděl, že musím jít svou vlastní cestou. Jinak to prostě nemůžu přežít. Takže jsem se rozhodl že půjdu.
Poděkoval jsem lékařům.

A pokud Vy to takhle budete cítit, tak to udělejte taky. A běžte svojí cestou.

A já říkám, že pokud se zaměříte na sebe, zaměřte se na své tělo, na svoji duši. Budete o sebe pečovat. Podíváte se v jakém prostředí žijete. Tak
to nemůže dopadnout jinak, než že spustíte v sobě ten úžasný proces sebeuzdravení, kterému klasická medicína říká, moc nechápe a říká mu
spontánní remise.

Já mu říkám spontánní uzdravení.

A víceméně to je, já to zopakuji rád, že to je ta neviditelná linka, která probíhá celým tímhle sedmidenním kurzem, která bude probíhat celým
tím tříměsíčním obdobím, kdy se to všechno budeme snažit, ne snažit, my to uděláme a my to implementuje do toho našeho každodenního
života.

A jsem víc než přesvědčený že ti co to implementují, jím na konci tohoto 2-3 měsíčního procesu bude ne jednou, dvakrát, ale desetkrát lépe.
Budou se cítit lépe. Budou plní energie. Budou prostě mít jiné myšlenky.

Někdy to okolí, ale nebude chápat. Buďte silní.

Zůstaňte na své cestě a vaše okolí pokud to s váma myslí vážně a pokud jsou to lidi upřímní, kteří vás milují a Vy milujete je, zůstanou s váma.

Takže to je můj názor ke klasické medicíně. Já k nim mám velkou úctu. Jak už jsem jednou řekl, chirurgové jsou jsou umělci s nástroji.

Ale pořád poslouchejte ten svůj šestý smysl. Pochopte, že vy víte nejlépe, co máte dělat.

Obklopte se lidmi, kteří vám pomůžou. A projděte s nimi třeba tu jednu první etapu. Třeba té operace. Třeba pro spoustu z vás, třeba i té první
chemoterapie, protože pokud tomu budete věřit, tak vám to pomůže.

Následně po operaci a to je velmi, velmi důležité, protože já říkám upřímně, že bych v téhle situaci v jaké jsem nyní, tak bych se z toho dostal
sám. Já si myslím, že bych možná jsem tu operaci ani nepotřeboval, ale jak říkám ten chvat, to sdělení té diagnózy a prostě té prognózy, která
mnohdy zní strašidelně, tak svíravě a tíživě, že vlastně vy potřebujete někoho kdo vám překlene tu určitou dobu k tomu, než začnete na sobě
pracovat sami. Než třeba začnete aplikovat Protokol Moje cesta.

To znamená věřte lékařům v té první fázi, doopravdy svěřte se jim.
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Protože celý ten Protokol Moje cesta a celá ta Moje cesta je o uzdravování a není o léčení. Já nechci, aby se lidi léčili a léčili třeba až do smrti.

Já chci aby prošli procesem sebeuzdravení, který je trošku jako podceňovaný. A je to ta spontánní remise anebo spontánní uzdravení.

Takže jak to udělat. Těch dotazů je hodně - "Jak to ale mám Pavle udělat?. Já věřím prostě nějakému lékaři, ten mně dá nějaký lék a je to jako
lepší, ale bohužel zase se mi to jako vrátí. A pořád se mi to vrací a je to jako dokola".

Já říkám já vím. V mém světě nejsou nemoci. Já vím, že to zní divně.

Lidi mě mají někdy prostě někdo za blázna. Někdo za prostě já nevím, oni různě nazývají, ale mě to vůbec jako víceméně nevadí.

V mém světě nejsou nemoci, v mém světě jsou lidi zdraví, vědomí, vytrvalí slušní. Chovají se jeden druhému slušně. Chápou, že jsme součástí
jednoho obrovského "Koloritu", každý muž říká nějak jinak. Někdo mu říká Univerzum. Vesmír. Příroda. Vědomí.

Každý si je nazvěte podle svého přesvědčení a podle své víry jinak, třeba Bůh.

Já říkám, pokud pochopíme tyhle základní principy našeho Bytí, pokud se trošičku zaměříme na naše duchovní vzdělání, tak jsem přesvědčený o
tom, že se může stát, že se tak jak se to stalo mně, že se objevíte v jednu mikrosekundu v úplně jiném světě.

Objevíte se ve světě, ve kterém nejsou nemoci. Ve kterém je jenom vaše zdraví.

Takže já jenom říkám a věřím a přeji a nebudu říkat, že se modlím, protože by to znělo moc jako religiózně. Ale velmi držím palce tady téhle
klasické medicíně, aby si uvědomila a udělala jenom ten malinký, malinký krok, který ale bude kvantovým skokem, bude tzv. " Quantum leap" a
bude to velký skok v posunu té materialisticky a vědecky založené klasické alopatické medicíny vpřed a naráz se začne daleko víc dařit.

Naráz se budou ty lidi daleko víc se budou uzdravovat než léčit.

To co úplně si nemyslím, že jde správnou cestou a to je potom ta post-traumatická medicína. To je ta medicína, která trošku takovou zvláštní
metodou, já bych to chtěl s respektem říct jako "hokus-pokus", postavené striktně na materiálním světě, na vědeckých výdobytcích.
Vyprázdněno duchovně.

Protože spousta moudrých lidí a byly to lidi a lékaři ví o kterých lidech mluvím, říkali už dávno. Už to byly století zpátky, že pokud budeme léčit
jenom tělo odděleně od Duše a nebudeme léčit tyhle dva segmenty společně, tak to léčení nikam nevede.
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Stačí jenom se zaměřit. Víceméně na celý ten Protokol Moje cesta, který se nezaměřuje na nic jiného než na zdravou stravu, zdravý životní styl
a zdravé životní prostředí.

Prostředí bez stresu a prostředí bez obav. Prostředí plné energie, plné pohybu atd.

To znamená jak se k tomu dostat, když je internet plný všech informací?

Já říkám hledejte. Zkoumejte. Čtěte. Projděte si třeba i tenhle online MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, znovu si ho čtěte. To co vás nebude zajímat
přeskočte. To co bude rezignovat s vaším srdcem čtěte znovu, znovu a znovu.

A běžte ven na procházku. Projděte se. Vezměte pejska a vezměte děti a jenom dýchejte.

A jenom dýchejte, jenom uvažujte a ptejte. A doptávejte se. Mějte ten svůj vlastní rozhovor. Odpovědi vám přijdou. Věřte tomu, přijdou. Přišli
mně a přijdou i vám. To znamená o tom to je.

A buďte trpěliví, protože všechno se děje ve správnou dobu, kdy se má dít. A všechno je jak má být. To jsou věci, které bych chtěl zdůraznit v
téhle páté sekci, kterou jsem nazval - A tak dejme vše to toho každodenního života.

A aby jste měli určité pojítko, abyste měli určitý záchytný bod, tak já vždycky říkám a ono se to týká toho prostředí.

Ale já znovu říkám, začněme uvažovat nad tím, jestli třeba nevede jiná cesta paralelně s touto cestou. A to je ta cesta ne léčení ale uzdravování.
A to jak?

Ve kterém je jenom vaše tělo a duše, které je v jednom takovém krásném propojeném Systému. A vy se každý den učíte. Vy každý den máte cíl
být lepší, jak jste byli v ten předcházející den.

Ale ne abyste získali víc. Ne abyste víc někoho obrali, aby jste jako posadili konkurenci jako na zadek. Naopak.

Abychom třeba jste přispěli právě těm, kterým třeba ta Matka příroda nedala tolik do vínku. My ke kterým nám ty informace prostě připutovali.
My máme závazek vůči tomu zbytku tady toho lidstva nebo těch lidí, abychom tyhle informaci dávali ven.

A já to prostě tak cítím a chci to takhle dát.

Takže ještě bych jednou chtěl zopakovat, že ta medicína, které my říkáme klasická v téhle době a v tomto momentu je velmi a extrémně
důležitá, protože si myslím, že spousta těch lidí, tak jak jsem si nemohl poradit já, si bez té medicíny neporadí.
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Věřte v tu vaši víru, že budete zdravý a víceméně už se postavte do pozice, že jste zdravý.

Já jsem si na tuhle otázku odpověděl v době, kdy vlastně jsem měl svůj jeden z nejvýznamnějších takových mimotělních zážitků a tam mě přišla
jednoznačná odpověď.

To že někdo, na nějakých schématech říká, že takové ty koule, kterým oni říkají nádory tam jsou. Já jsem prostě řekl, to není můj příběh. To
není můj svět. Můj svět je svět mého sebe-vědomí. Mého uvědomění a mého zdraví. A tam nejsou žádné nádory.

To znamená, věřte sami sobě.

A věřte, že jakmile dáte všechny tyto kroky tohoto Pentagramu zdraví anebo toho Protokolu Moje cesta, když je budete pečlivě dodržovat a s tou
vírou a s tím přesvědčením, že vlastně už jste tam, kde chcete být. Prostě to nemůže dopadnout doopravdy jinak. Taková varianta není. Nemám
takové případy, naopak.

Věřte sami sobě, protože nikdo jiný neví o vás víc. Než vy. Věřte sami sobě.

Já to někdy říkám, že věřte ve svoji víru.

Protože spousta lidí vlastně má víru. Věří, že by mohli být zdraví. To znamená byli by, tzn. podmiňovací způsob. Ne, tudy cesta nevede.

Najděte si svého průvodce.

Jo je něco jak když letíte někam. Do města, do Paříže, do Říma. Samozřejmě vy si můžete udělat tu přípravu, pracujete, ale může se stát, že
někdy ten průvodce vám může ten proces vlastně zrychlit, který vám ukáže a nechá vás projít vlastně jak tím městem, tak i celou tou těžkou
životní etapou té očisty toho těla a Duše. Tady tohoto Protokolu.

A pomůže vám projít, já někdy říkám tím údolím smrti a anebo jenom údolím takového nepochopení a hořkosti, neodpuštění, obviňování sám
sebe za neúspěchy, za úspěchy. Lidi jsou obviňují za různé věci. Za to co se stalo a pořád se tomu vrací.

To znamená najděte si svého průvodce, který vás bude provázet tady touto etapou, toho vašeho života, protože budete potřebovat lidi na které
se budete muset spolehnout.

A to co je podstatné a to co je velmi důležité.
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Mějte tu víru a mějte hlavně vytrvalost. To znamená propojit všechny tady tyhle přístupy k životu.

Motivace. Touha. Pokora. Uvědomění. Víra a vytrvalost.

A na konci tady tohoto neuvěřitelného procesu nemůže být nic jiného než uzdravení.

Každý den si říkejte a opakujete si. Jsem zdravý. Jsem šťastný. Jsem spokojený. Mám milující rodinu. Jsem milovaný. Miluji své lidi. A jdu si za
svým cílem. A ten cíl je jednoznačný. Je mé trvalé zdraví.

A jak já vždycky říkám. Vše, víc než vše, vše máte jenom a jenom ve svých rukách.

Takže nechejte se z vaší cesty svézt. Doopravdy pokud se budete cítit někdy ne úplně komfortně. Prostě jenom vypněte mozek. Vypněte ty
myšlenky. Dejte si oddych. Nedělejte věci pořád dokola.

Pokořte se, protože všechno nemůžete zvládnout. Všechno nemůžete obrátit. Nemůžete oblítat celý svět. Nemůžete všechno poznat. Prostě
pokořte se.

A vezměte a přijměte ty informace, které vám přichází a poděkuje za ně, protože jsou to ty informace, které k vám mají přijít.

Uvědomte si, že součástí té pokory je hluboké uvědomění si té podstaty života.

Že se doopravdy všechno děje, tak jak se má dít, že všechno se děje doopravdy v ten správný čas. Nic nemůžete uspěchat. Proto já někdy říkám,
že ten úspěch je vlastně od slova uspěchat. Neuspěchejte nic.

Pokud, ale ti lidi tomu nevěří a věří prostě vždycky jako hledají někoho jiného, kdo je zachrání. Tzn. zachrání mě lékař. Zachrání mě terapeut.
Zachrání mě právník. Tudy cesta nevede. Vy jste ten základní element té záchrany.

Vy musíte najít v sobě ty určité emoce, které jsou podstatné, které probíhají v každodenním našem životě. Já jsem je nazval nějak. Teď zkusím
vlastně popsat. Jak jsou důležité a proč jsou důležité. A ty základní emoce a přístupy k vašemu životu.

Je to motivace, silná motivace a touha žít.

Mít v tom životě smysl a jít za ním. Pro někoho jsou to děti. Pro někoho jsou to vnuci. Pro někoho je to jiná věc. To znám mějte motivaci a touhu
žít.

Mějte pokoru. Pokořte se před tady tím životem.
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To znamená, zahloubejte se. Zamyslete se. Uklidněte se. Projděte se.

Vyčistěte si tu svoji auru. Pracujte na vyčištění té, vlastně toho našeho osudu - karmy, který máme jenom a jenom ve svých rukách.

To znamená, jak by měl znít ten vzkaz nebo ta message pro vás?

Vlastně už pomalinku končícími posledními minutami tady tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, protože zítra vlastně nás čeká už
jenom další sekce a to je bonusové sekce. A potom samozřejmě ještě moje takové rozloučení, poděkování Vám všem.

To znamená doopravdy věřte sami sobě.

Věřte a mějte silné přesvědčení a víru v to, že ten svůj život máte jenom a jenom ve svých rukách. Vyšlete ke svému tělu tu informaci, že si ho
vážíte. A poděkujte mu. Děkujte mu ráno, děkujte mu odpoledne, děkujte mu večer. Třeba v předspánkových rituálech.

Napojte se na ni a doptávejte se. Požádejte o odpovědi.

Někdy to přijde prostě až úplně v té poslední fázi, ale vždycky to přijde.

Požádejte o signály v tom vašem světě interním, malém světě, který je součástí toho velkého světa propojený všemi těmi energiemi, aby vám ty
odpovědi přišly.

Vždycky ta odpověď přijde, pokud jste nachystaní a pokud jste otevření tomu a to není odpověď, kterou Vám musí nutně říct jeden člověk. Může
to být odpověď, kterou třeba uvidíte v titulku nějakého �lmu, uvidíte ji někde napsanou na plotě. Někdo někde v písničce ji řekne. To jsou ty
sdělení, které nám posílá život.

Netlačte nic "nasilu".

A já jsem o tom přesvědčený, protože sám to mám vyzkoušené na sobě.

Zajděte si na procházku. Pokud nemáte pejska zajděte si jenom sami.

Bude to znít divně, ale rodina si bude někdy říkat - "On se jde jenom tak projít". Nebo běžte si zaběhat. Sednete na kolo nebo běžte do lesa.
Poslouchejte ptáky. Pak poslouchejte stromy. Poslouchejte šumění těch listů a prostě oddejte se.

Proto ta pokora je pokoření se před tím neuvěřitelným Systémem. Vesmírem. Univerzem. Vědomím. Vyšší inteligencí.

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


Transcript | A teď dejme vše do vašeho každodenního životaTitle

Page 14
online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

To znamená, vy odpustíte v první fázi sami sobě za všechno co jste v nevědomí třeba udělali. Odpustíte všem lidem, kteří vám ublížili a mohli
vám ublížit strašidelně. Půjčili si peníze a nevrátili je. A nazvali vás třeba volem nebo nazvali vás bláznem. Urazili vás.

No toto je takové srandovní, lidi říkají - "On mě ale urazil".

A já říkám, zkus si představit situaci a prostředí, kde Tě nikdo nemůže urazit. Mě nikdo nemůže urazit. Jak by se mu to mohlo podařit? Protože
to bych musel nejprve nakoupit nějaký ten jeho příběh.

To znamená i těmto lidem, kteří za to nemůžou. Oni prostě nemůžou za to jací jsou. I Kristus na kříži prostě řekl - "Nechte je být, oni nevědí co
činí".

To znamená, odpusťte všem těmto lidem. Mějte k nim soucit, protože oni si to neuvědomují.

Vy otevřete tu skříň ze které na vás vyskáčou všechny ty kostlivci.

Ale vy je místo toho, abyste je tam zavřeli, místo toho abyste jim nadávali, místo toho aby jste popírali. Vy je prostě všechny obejmete a řeknete
ano, já už to vím. Já už vím, že tohle to všechno způsobilo a způsobuje ty věci, které se mi dějí.

Jakmile tohle pochopíte, tak pochopíte vše a budou k vám postupně přicházet ty příčiny, proč se vám děje to co se vám dělo a děje. Proč se to
pořád opakuje a vy se nebudete bát.

A potom přijdete k tomu, k té jedné velmi důležité věci a to je odpuštění.

Pracujte na sobě.

Doopravdy bych vás chtěl velmi požádat, zvažte v jakém prostředí žijete. Jestli to prostředí vám prospívá nebo jestli je toxické. Anebo je to
prostředí, ve které není řekněme žádná míra stresu.

Zamyslete se nad tím co jíte. Strava je extrémně důležitá.

My jsme vlastně to co jíme. A nejsme to co sníme, ale to co strávíme. Zaměřte se velmi na stravu, o tom je celá sekce č.1, to je očista - Detox
vašeho těla.

Postupně pracujte na pochopení, v první fázi na pochopení toho kosmického principu, že vlastně my nejsme to naše tělo. Tohle to naše tělo je
neuvěřitelná schránka, je to chrám naší Duše.
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Představte si hrníček, hrníček s kávou.

Představte si pokud ten hrníček je plný. Do toho hrníčku už se nic nedostane. Vy ho musíte vylít. Vylejte všechno to co tam je. Vyprázdněte to,
aby se k vám mohla dostat nová energie.

To znamená to je další věc, kterou bych chtěl říct vlastně úplně nakonec tady tohle propojení, protože nevím jestli jsem ji dostatečně zmiňoval.
A to je kromě té pokory, kromě té víry, je strašně důležitý ten proces toho odpuštění.

A pokud budete potřebovat, jsem tady pro vás, klikněte mi. Nepodceňujte to.

Já jsem tohle dělal téměř při každém mém běhu, kdy jsem promlouval např. s mým tátou. S lidmi, s kterými jsem měl určité nedopatření nebo
prostě nerozuměli jsme si. Provedli jsme si něco v určitém záchvatu určitého stavu.

Vám se ten prostor začne rozjasňovat.

Takže doopravdy požádejte lidi o odpuštění a vším tím jak vy odpustíte tady tuto negativní energii, tu hořkost, tu vinu a provinění, určité tyhle
negativní emoce.

Já vím, že to je těžké. Je těžké někdy odpustit člověku, který vám způsobil něco strašného, ale udělejte to. Doopravdy jestli Vám můžu něco říct
udělejte to, protože jakmile vy odpustíte tady tuhle negativní energii. Vy otevřete ten prostor, já někdy říkám těm lidem, kteří mi říkají - "Pavle,
ještě mě to nějak jako vysvětli". A já říkám.

Tak jak jsem si to neuvědomoval já v mém minulém nastavení a choval jsem se někdy jako pitomec. A on ten svět mě a celý ten můj život mě
dovedl, tam kam mě dovedl a já jsem strašně vděčný v jaké situaci jsem, tam kde jsem se objevil.

Takže odpusťte a požádejte, strašně je to důležité, požádejte lidi o odpuštění.

Já vím, že spousta lidí už tu mezi námi není, e kterými byste chtěli mluvit, ale já říkám, vy můžete s nimi promluvit. Vy Můžete s nimi promluvit,
i když už tu nejsou, protože oni určitým způsobem, pokud vy nemáte s nimi vyřešené některé věci, jsou pořád ve Vaší blízkosti. A to je to proč se
vám ty myšlenky, proč se vám to pořád vrací. Pokud nebudete vědět já vám s tím poradím.

Promluvte proto i s těmito lidmi, kteří tady už nejsou.

Není potřeba aby jste každému volali. Já vím, že je to velmi těžké. Ale mějte ten svůj mentální rozhovor, prostě promluvte s tím člověkem.
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Já nejsem ani žádný jako guru, žádný léčitel.

Já jsem si jen zažil některé neuvěřitelné věci.

A jednou z těch neuvěřitelných věcí je prostě spontánní uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální, doopravdy terminální fázi.

Takže já tu budu vlastně s vámi, abych byl takový transformátorem, převodníkem, průvodcem k tomu, aby doopravdy mnozí z vás jste se objevili
v tom mém světě.

Musíme je společně vyřešit a to je vlastně ten můj cíl. To je ten cíl, který já říkám, je pomoct vám. Být vaším průvodcem a navést vás na tu vaši
novou cestu v tom vašem životě.

Poslechněte si znovu videa a dejte si je jenom do sluchátek. Každé jedno video budete mít ve formě audio, tzn. můžete si ve formě mp3
poslechnout při vaší procházce, při cestě do práce, při cestě z práce.

Procesem sebeuvědomění a uzdravení vašeho těla a uzdravení vaší duše, který je právě zmocnění v tomto Protokolu Moje cesta a v tomto
sedmidenním, já říkám velmi intenzivním kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

A nechejte rozeznít ty vibrace, toho co říkám.

Využijte veškeré možnosti, které jsou součástí tohoto kurzu.

Já vím, že to zní někdy divně, ale pokud na vás v nějakém momentu něco zapůsobí. Pokud budete cítit ten šelest ve vašem srdci, zastavte to
auto. Zastavte se na krajnici a pusťte si to znovu. A zamyslete se nad tím sdělením, co vám to sdělení říká.

Já jsem jenom jako prostředník.

Je to extrémně důležité.

Je tam spousta věcí, které samozřejmě vám budu se snažit do toho vašeho života, tak nějak jakoby přivést. A za tím vším prostě vyvstane potom
ten klid. Vyvstane taková ta vaše víra sami v sebe. Vyvstane potom ta jistota.

Může se stát, že některé z vás požádám, abyste mě veškeré ty vaše nemoci předali na mě. Prostě předejte mě je. Hoďte veškeré ty vaše
nevyléčitelné nemoci na moje bedra. Já je klidně od vás vezmu.

A pokud to takhle třeba nebude fungovat, napište je na nějaký papír. Všechno. Vezměte je, roztrhejte, proste spalte je. Prostě musíte se zbavit
všech těch starých rituálů, všech těch starých věcí, nevyřešených. Musíte.
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A potom to všechno začne. Potom začne ta komunikace, kdy se budete znovu vracet. Budeme spolu konzultovat jídelníček, budeme spolu
konzultovat všechny různé věci.

Takže určitě ta cesta nekončí, ale ta cesta právě začíná.

Takže bych vám chtěl poděkovat. Ještě jednou díky moc. Jsem s váma. Držte se.

A věřte - své zdraví máte doopravdy jenom a jenom ve svých rukách.

Takže to je takový můj vzkaz vlastně konec, na propojení celého tohoto Protokolu Moje cesta. Jako říkám vždycky podívejte se na YouTube,
klidně se přihláste na YouTube kanál.

Tenhle prostor, kde je zaměřeno všechno na uzdravení a zdraví.

Klidně se registrujte na webu Mojecesta.org.

A ne na nemoci a léčení.

Sem tam se koukněte třeba na Facebook. Já tam nejsem úplně ultra aktivní, ale samozřejmě budeme tam mít svoji skupinu MOJE CESTA KE
ZDRAVÍ®. Budeme tam spolu komunikovat svoje věci. Věřím, že bude spousta otázek, které budeme spolu probírat.

Takže ještě jednou bych Vám chtěl poděkovat za téměř tuto tři čtvrtě hodinu, kterou trávíte se mnou. Je to víceméně poslední, pátá tři čtvrtě
hodina tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Budeme sdílet vaše příběhy a já říkám vám všem, kteří máte svůj příběh a máte co říct prostě ho napište. V klidu. Oprostěte od jakéhokoliv ega,
že jste úspěšní a že jste to zvládli. Zahoďte to.

Zítra už nás čekají jenom bonusy a potom jenom závěrečné slovo.

Ale to bude váš svět, kde nejsou žádné nemoci, kde je jenom zdraví.

Napište to jenom prostě od srdce a sdílejme to. Sdílejme tyto příběhy toho uzdravení, tak aby všichni ostatní, aby vás následovali. Aby nás
následovali aby následovali tady tuhle naši komunitu.

Nejsou v něm žádné trable, protože pokud se objeví, si je okamžitě začneme uvědomovat. A začneme na nich pracovat.
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Takže se držte.

Pavel | Moje cesta 

Budu se těšit na naše setkání online, po telefonu a co nejvíc osobně.

Takže se mějte.

Na shledanou.

END OF TRANSCRIPT

Automated transcription by Sonix www.sonix.ai

https://moje-cesta.teachable.com/sign_up
https://www.mojecesta.org/


Ebook title

ebook author


