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1.  - 5 hodin osobní konzultace a vedení v průběhu celého

online kurzu

BONUS č.1

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

té stravě"

BONUS č.3

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

nekončí, ale právě začíná"

BONUS č.2

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

5.  - eBrožura " Průvodce online kurzem MOJE CESTA KE

ZDRAVÍ®"

BONUS č.5

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

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

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

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

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

Krátké představení jednotlivých bonusů 

Vážení absolventi kurzu,

Dostáváte se do bonusové sekce , která se skládá z 10 bonusů:
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A teď se už v klidu zaposlouchejte do videa níže, které Vám objasní smysl a

poslání jednotlivých Bonusů č.1 až č.10 výše.

Přeji příjemní a nikým nerušené studium

Pavel | Autor kurzu
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Audioverze - Bonusová sekce 
Úvodní slovo autora kurzu pro Vás a Vaše poslechnutí ve formě audio souboru

(mp3).

Posaďte se v klidu a zaposlouchejte se do audioverze - Bonusová sekce!

Najdete tam základní náhledy a popis všech :10 bonusů

   - 5 hodin osobní konzultace a vedení v průběhu celého

online kurzu

BONUS č.1

   - Můj první eBook "MOJE CESTA - Rakovinou život

nekončí, ale právě začíná"

BONUS č.2

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

té stravě"

BONUS č.3

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

   - eBrožura " Průvodce online kurzem MOJE CESTA KE

ZDRAVÍ®"

BONUS č.5

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

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

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

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

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

Přeji příjemný poslech!

Pavel | Autor kurzu

Poznámka: Úvodní audio soubor si můžete rovněž stáhnout do svého mobilního telefonu,
tabletu nebo počítače. Stačí jen kliknout na tlačítko " download". 
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Nebo je tu i možnost online konzultace přes některou s komunikačních

platforem.

Záleží jenom na Vás jak se rozhodnete.

Popíši Vám jednotlivá období od stanovení diagnózy RAKOVINA.

K pochopení tohoto rozdílu vlastně slouží i tento kurz.

BONUS č.1 - 5 hodin osobní konzultace a
vedení v průběhu celého online kurzu.
Vysvětlení principu a důležitosti konzultací.
V rámci tohoto jedinečného online kurzu máte rovněž velmi důležitý a

podstatný BONUS č.1.

Pět hodin naší osobní rozmluvy, vedení a konzultací.
Preferuji neformální posezení někde u dobré kávy.

Rád Vám osvětlím vše co jsem si osobně prožil.

Mé kroky a doporučení Vám všem vedoucí až k mému úplnému uzdravení. Ne
vyléčení, však víte, že je v tom velký rozdíl.
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Jsem si jistý, že na jeho konci už 100% víte jaký ten rozdíl mezi vyléčením a

uzdravením je.

Navedu Vás na Vaši cestu.

Já doporučuji být v úzkém kontaktu po dobu celých 90 dní, kdy budete aplikovat
Protokol Moje cesta. Tyto 3 měsíce budou pro Vás a pro Vaše uzdravení klíčové.

Uzdravení z Vašich nemocí a znovu objevené zdraví o které budete pečovat jako

oko v hlavě.

A budete na něm pracovat několik dalších měsíců, spíše let.

A pokud jsem to ještě nezmínil, nezapomínejte:

Rád to pro Vás udělám.

Já jsem taky dostal pomoc, když jsem o ni velmi úpěnlivě žádal.

Vše ověřenou formou Protokolu Moje cesta, vedoucího k Vašemu trvalému

zdraví.

Budeme spolu pravidelně na spojení.
V určitých intervalech, které si spolu dohodneme.

Ušitým Vám na míru.

Na začátku častěji, další obdobích tak jak to budeme společně cítit.
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Dodržujte prosím pravidla jak očisty těla, tak i Vaší
Duše.

A Vaše tělo Vám to dá vždy jasně a jednoznačně vědět. Vašim trvalým zdravím,
které nastoupí po uzdravením z Vaší nemoci. Nemoci Vašeho těla i Duše.

A nebo Vás jenom navede na Vaši cestu za Vašim zdravím.

A já budu stát při Vás.

Pokud tedy budete chtít.

Zdraví je dynamický proces.

  , v prostředí na kterém se dohodnemeneformální posezení u kávy

   na

které se dohodneme

online konzultace před jednu z online komunikačním platforem

 popř. krátké zhodnocení po telefonu

To znamená, že na něm musíte pracovat každý den pracovat.

Pokud polevíte Vaše tělo (i Duše) Vám to dají hned najevo.

Po absolvování tohoto kurzu to vždy poznáte.

Držte se ozvěte se mi.
Jak budou konzultace probíhat?
Vše záleží vše jenom na Vás.
Preferuji ale tyto 3 varianty :
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Už z důvodu, že nechci narušovat Vaše soukromí a rodinné rituály.

Osobně nejezdím ke svým žáků a klientům.

Dokonce to někdy doporučuji, protože na Vašich nejbližších většinou záleží Váš

život.

Pokud budete chtít být sám - budu to samozřejmě akceptovat.

Už teď se těším na setkání s Vámi

Toto platí bezvýhradně u pacientů z diagnózou nevyléčitelná nemoc, jakou je

např. RAKOVINA.

Rozhodněte se co Vám bude vyhovovat
Mělo by to být ale místo kde se budete cítit v pohodě.

Pokud si budete chtít vzít s sebou přítele, manžela(manželku) nemám nic proti

tomu.

A nezapomeňte :
Vaše zdraví máte jenom a jenom ve svých rukou.

Tak to bylo, je a taky vždy bude.
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Za tuto dobu jsem v 13 článcích, na 119 stranách této eKnihy vyjádřil své

nejhlubší pocity a zkušenosti, které jsem získal v době mého spontánního

uzdravení z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.

Jsou tam vtisknuty rovněž mé nestandartní vhledy do situací, které se udály

přesně 12 měsíců poté co jsem začal psát svůj Blog.

BONUS č.2 - Můj první eBook "MOJE CESTA -
Rakovinou život nekončí, ale právě začíná
aneb Můj Blog a 12.měsíců poté"

Tato eKniha vznikla přesně rok poté co jsem začal psát svůj Blog na
webu Moje cesta.

Před závorku se dá vytknout např. zbytečné bláznění z koronavirové

(pseudo)pandemie.

Úvodní slovo o této knize

A nebyly to jen tak nějaké události.

A následné dle mého neexistující nemoci a pomatenosti našeho těla a hlavně

mysli - Covid 19.
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 možná "silné kafé". Pro koho ne, se jenom třeba

začtěte se do eBrožury "MINDSET aneb člověk nepotřebuje pro zdravý,

spokojený a naplněný život žádné léky a ani vakcíny" (níže).

Pro někoho budou tyto články na mém blogu a mé nestandartní názory na

téma Koronavirus a COVID 19

Někomu naopak tato eKniha otevře jeho cestu novým
životem.

Stejně jako celý tento online kurz Moje cesta ke zdraví.

Mojí ambicí je aby tato kniha byla majákem pro ty co od srdce cítí, že mohou

být věci jinak než se nám zdají.

. 
Je napsána pro ty co cítí, že prostě to co se nám děje a opakuje se pořád dokola
musí mít nějakou příčinu Tak jako mají všechny naše nemoci těla i duše.

A pro tyto lidi píši svůj blog Moje cesta.

A proto jsem vytvořil moji první eKnihu "Rakovinou život nekončí, ale právě
začíná".

Protože rakovinou doopravdy pravý život nekončí, ale právě začíná.

A pevně věřím, že jste to pochopili po absolvování tohoto kurzu i Vy.

Pro koho je tato eKniha určena?

Ať je Vám tato eKniha k užitku.
Je jednoznačně pro Ty co cítí a chtějí změnu.
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A ty příčiny vůbec nehledá.

Většina lidí, stejně jako alopatická medicína to neřeší.

A změnit chod a zavedené rituály našeho života.

Vím, že je to těžké.

Vám co jste tzv. (ještě pořád) zdraví, než Vás to co jíme, dýcháme a žijeme otráví,

to může přinést Váš "bod obratu".

A pro Vás co Vám již byla sdělena diagnóza chronická a nedej Bože tzv.

nevyléčitelná nemoc je to jedna z posledních možností a cest jak se uzdravit.

Říkám to proto, že jsem si to zažil na vlastní kůži.

Všichni vidíme jenom symptomy a neřešíme příčiny.
V tom by Vám mohla pomoci tato eKniha i celý web ale i tento

online kurz.

Moje cesta, 

Zaměřit se cíleně na příčiny Vašich nemocí, které leží uvnitř Vás samých.

Ne v našem okolí jak nám to přehrává pořád dokola naše falešné Já.

Nastaveno tak, že nikdy nepřestaneme obviňovat za naše neúspěchy právě

naše okolí.

Chce to mít velkou odvahu a sebere�exi.

Mít odvahu se ponořit do sebe

Page 19

Krátké představení bonusů :: Moje cesta

https://www.mojecesta.org/l/lekce-01-kratke-predstaveni-bonusu/


Bonusová sekce - krátké představení bonusů

Page 20

Krátké představení bonusů :: Moje cesta

Nebojte se, funguje to.

A tato eKniha Vám ty zakryté obzory otevře.

Přeji příjemné počtení.
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BONUS č.3 - eBrožura a audiobrožura "OČISTA
- Jak v té hlavě , tak v té stravě".

A pokud si odpovíte ANO, dáte se třeba jenom do očisty Těla.

Co Vám tyto publikace přinesou?

A budete se cítit lépe.

Tyto publikace Vám přinesou do života několik zajímavých věcí.

A jako vedlejší produkt shodíte několik kilo, někdo desítek kilo.

Jedna z nich je, že většina z Vás začne o věcech uvažovat jinak.

Protože tu energii a vibraci uzdravení bude cítit.

Tyto publikace jsou odrazem mého životního příběhu.

Neuvěřitelného příběhu uzdravení z rakoviny - tzv. Spontánního uzdravení.

Řeknete si je to vůbec možné?

Nebo třeba jenom pochopíte a začnete uvažovat o narovnání vztahů s Vašimi

blízkými.
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Nehledejte v ní nic mystického.

Vyčistíte si to čemu spousta lidí pořád nerozumí - svoji
karmu.

Třeba jenom náš osud.

Ne politici, ani Váš šéf.

Ne žádné léky a už vůbec ne doktoři.

Jenom MY sami.

Pro ty z Vás co budou k tomuto zajímavému tématu vědět více, jsem Vám k

dispozici.

Pro některé to bude třeba světlo na konci tunelu.
A to je můj vzkaz pro všechny nejenom onkologické pacienty.

Stejně tak pro pacienty s diagnózou nevyléčitelná nemoc.

Ať je jakákoliv.

Co to znamená světlo na konci tunelu?
Nic jednoduššího než, že život a své zdraví má každý z nás ve svých rukou.
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Vše pečlivě popsáno :

v 31 stranové publikaci "Jak v té hlavě, tak v té stravě" a

  namluveno v cca 70 minutové audiobrožuře téhož názvu

Jak v těchto publikacích najít to co člověk potřebuje?

Zapněte při čtení a poslechu svoje srdce.
Naše srdce je naším nejdůležitějším orgánem. Je jedinou branou do naší duše.

A tu potřebujeme pro naše uzdravení z našich různých nemocí, třeba i tzv.

nevyléčitelných.

Čtěte, poslouchejte srdcem co je v nich.
A jakmile zacítíte to "chvění" se zastavte.

To je to co Vám Vaše nehmotné tělo chce sdělit.

Zaposlouchejte se do nich a sledujte co se bude s Vámi dít.

A na základě Vaší intuice se dejte do práce.

Věřte mi - stojí to za to.

Není na tom nic složitého.

Stačí se do nich začíst a zaposlouchat.

A vypnout mozek.

Tento náš skvělý a výkonný sluha nám poslouží jindy.
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A na to se zaměřte.

V těchto publikacích není nic co bych si osobně
neprožil.

Našim úkolem a posláním je tyto příběhy dát na světlo
světa.
Někdy i proti proudu konformity dnešních dnů a paradigmatu naší

materializmem a duchovní prázdnotou zaplněné doby.

Abychom lidem pomohli otevřít jejich srdce i jejich zaslepené oči.

Oči plné slepoty způsobené neuvěřitelnou manipulací a hypnózou v které žije

většina z nás.

Je nás totiž málo.

Málo je nás, co jsme zažili zážitky blízké smrti (  - Near Death Experience).NDE

Nebo jenom třeba různé mimotělní zážitky (  - Out of the Body Experience).OBE

A ještě méně je nás co jsme zažili Spontánní uzdravení z rakoviny.

Málo z nás má odvahu svůj příběh sdílet na veřejnosti.

Protože jsme mnohdy předmětem posměchu, spousta lidí nás má za blázny a

podivíny.

Nu ať, je to jejich cesta.
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I já jsem v této slepotě několik desítek let žil.
.Probudil jsem se a uzdravil se

Sám bez léků a bez doktorů.

Jenom s podporou mé milované ženy a mých skvělých dětí.

Jsem jim vděčný za svůj nový život.

Vám se to podaří taky.

Jsem o tom přesvědčený.

Je to společná cesta nás všech.
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Tato audiobrožura je zde pro Vaše cílené zaměření na její jednotlivé sekce.

Stopáž audiobrožury pro Vás:
- 00:00:00 Úvod

- 00:01:15 Můj příběh

- 00:17:15 Očista - Detox těla

- 00:49:45 Očista - Detox duše

- 01:03:40 Shrnutí - Mojí cesta ke zdraví

- 01:10:50 Závěr

Audiobrožura "Jak v té hlavě, tak v té hlavě" a její
stopáž:

Moje doporučení.
Poslechněte si prosím nejprve celou audiobrožuru.

Je doopravdy stručným shrnutím celého Protokolu
Moje cesta.
Počítejte prosím s tím, že byla mnou namluvena před vznikem toho kurze , tzn.

na něm nezávisle.

zaposlouchejte se nikým a ničím nerušeni ( je to 70 min).
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Za Vašim trvalým zdravím.

Věřím, že na Vás posune na Vaší cestě vpřed.

Děkuji a přeji nikým a ničím nerušený poslech.

A pak se v klidu vracejte k jednotlivým jejím sekcím.
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BONUS č.4 - eBrožura "Často kladené otázky
a odpovědi".
Dostává se Vám do rukou užitečná

Jsou v ní otázky, které dostávám nejčastěji při našich společných rozhovorech a
sezeních.

Držím Vám palce!

Věřím, že Vás posunou opět o něco vpřed na cestě za Vašim trvalým zdravím

A jsou tam samozřejmě i odpovědi.

Pavel | Autor kurzu
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Je to publikace, ve které najdete ve formě iPDF všech 43 lekcí tohoto kurzu.

BONUS č.5 - eBrožura " Průvodce online
kurzem MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.
Dostává se Vám do rukou důležitá

eBrožura - Průvodce online kurzem MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Můžete si je kdykoliv v klidu přečíst.

Pavel | Autor kurzu

Ostatně víte, že četba a studium je základním
posláním každého z nás.
Začtěte se a spíše zaposlouchejte svým srdcem do sdělení, která jsou "mezi

řádky vetknuta" do tohoto unikátního kurzu.

Váš šestý smysl Vám řekne, kdy a jaké odpovědi na Vaše otázky k Vám právě
přichází.

Přeji inspirující, nikým a ničím nerušené studium
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Nazval jsem jej Týdenní jídelníček dle Protokolu Moje cesta.

Pro Ty z Vás a věřím, že je Vás většina jsem připravil návod jak naběhnout do

očisty Vašeho těla.

Ale to už určitě, po absolvování online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® víte :-)

Vše totiž máte jenom a jenom ve svých rukách.

Držím Vám palce!

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

Berte jej prosím jenom jako mé nejupřímnější
doporučení.

Každý z Vás jste velká individualita.

Proto si každý z Vás upraví svůj jídelníček v období své 2-3 měsíční očisty Vašeho

těla dle svého vnitřního pocitu.

Samozřejmě budu s Vámi a doporučím Vám dle mých osobních zkušeností to

nejlepší.

Finální rozhodnutí bude vždy na Vás.
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BONUS č.7 - Live online workshop MOJE CESTA
KE ZDRAVÍ®.

Pavel | Autor kurzu

Dostáváme se k dalšímu zajímavému a pro spoustu z Vás důležitému bonusu.

A tím je tento ®.BONUS č.7 - Live online workshop MOJE CESTA KE ZDRAVÍ

Pro všechny účastníky kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® jsem připravil vždy 
live workshop.

1x
měsíčně 

Všichni účastníci kurzu budou mít možnost se zdarma účastnit tohoto

workshopu a to v období 3 měsíců od zahájení jejich online kurzu.

Společně v něm probereme všechny Vaše dotazy.
Několik dní před tímto workshopem budete informování o jeho konání.

Už teď se těším se naše společná setkání!
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A tím je :
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BONUS č.8 - MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® Online
kurz "Pro kamaráda".

Tímto bonusem získá Váš "kamarád"  z plnohodnotného kurzu MOJE

CESTA KE ZDRAVÍ® ,vč. všech sekcí, lekcí, videí , bonusů, všech materiálů a

mého osobního couchingu a poradenství (5 hodin).

slevu 50%

Dostáváme se k dalšímu zajímavému bonusu.

Tento bonus mám osobně nejraději.

Vím, co si každý z Vás v těchto dnech prožívá.
A taky vím, že je ve Vašem okolí spousta podobně trpících lidí, kamarádů,

známých a např. kolegů v práci.

Proto jsem se rozhodl Vám dát další bonus.

BONUS č.8 - Moje cesta ke zdraví "PRO KAMARÁDA".
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Sami víte, že učitel se vždy objeví, když je žák připravený.

Bude jenom na Vás komu tento bonus dáte.
Nebo ji jej jenom nechejte "v záloze".

On se vždy někdo objeví, kdo bude potřebovat Vaši pomoc a zkušenosti.
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Těším se na Vaše komentáře!

Pavel | Autor kurzu

Vše úhledně zpracováno, tak aby jste si mohli v klidu projít každé jedno video

tohoto online kurzu.

Najdete v něm , která jsou součástí tohoto kurzu. transcript, t.j. přepis všech videí

A tím jetento ®.BONUS č.9 - Transcript online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ

Dostáváme se k dalšímu zajímavému a pro spoustu z Vás důležitému bonusu.

BONUS č.9 - eBrožura "Transcript kurzu MOJE
CESTA KE ZDRAVÍ®
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Těším se naši společnou komunikaci!

Pavel | Autor kurzu

Víte, že čas každého z nás něco stojí.
Čas je to nejcennější co máme, včerejší den se už nikdy nevrátí.

Pro všechny účastníky kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® je tato forma

komunikace ( v rámci 5 hod poradenství) otevřená po dobu celých 3 měsíců

kurzu.

Preferuji např. WhatsUp pro jeho jednoduchost.

V rámci tohoto kurzu budete mít od zahájení Vašeho kurzu možnost online

komunikace přes jednu z komunikačních platforem.

A tím jetento 

®.

BONUS č.10 - Online chat s autorem kurzu MOJE CESTA KE

ZDRAVÍ

A dostáváme se k poslednímu bonusu.

BONUS č.10 - online chat s autorem kurzu
MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
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Děkuji za Váš čas
a věřím, že jste
si bonusy užili!

Tak jako basa tvrdí muziku, bonusové materiály dotváří

kolorit celého online kurzu.

Snažil jsem se do všech 10 bonusových materiálů vtisknout to

co nebylo vyřčeno ve v jednotlivých lekcích kurzu.

A taky nabídnout více forem edukace, jako např. transcripty

(přepisy) všech videí a různé druhy eBrožur.

Důležitou součásti online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®

jsou v současné "online době" různé komunikační platformy,

jako chat, společný workshop.

Přidal jsem rovněž můj první eBook "MOJE CESTA -

Rakovinou život nekončí, ale právě začíná" a další velmi

důležitý materiál a tím je eBook č.2 " OČISTA - Jak v té hlavě,

tak v té stravě".  

Oba dva Vás budou vytrvale navádět na Vaši cestu za Vašim

pevným a trvalým zdravím.

Přeji Vám, aby jste si všechny bonusy užili, tak jako jsem si je

užil já, když jsem je pro Vás tvořil.

Vložil jsem do nich své srdce, které bije pro Vás.

Bonusové materiály dělají kurz kurzem.

Těším se na setkání!


