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Věnování

Tuto publikaci bych chtěl věnovat své milované rodině.

Miluju Vás a tak do bude do mým posledních dnů...

A to hlavně mé ženě a mých dětem.

Bez nich a jejich neuvěřitelné pomoci bych pravděpodobně už nebyl v tomto

prostoru, kterému říkáme náš život.

Mé skvělé ženě Světlaně, která mě vždy podporovala na mojí cestě a to jak v mém

starém nastavení, tak i v mém nastavení novém. 

Nikdy se nevzdala myšlenky, že budu žít i když nám lékařská elita nedávala téměř

žádnou šanci na přežití a podporovala mne co jí síly stačily. 

Je to skvělý parťák do nepohody a moje zpřízněná Duše.

Chtěl bych rovněž poděkovat mým neuvěřitelným dětem - Timíkovi a Melissce.

Kteří sice přesně nevěděli co se ženou prožíváme, ale tak nějak to vycítili a dali mi

prostor k Mojí cestě za mým kompletním uzdravením z navrátivší se rakoviny v

jejím �nálním stádiu.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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O této eKnize

Tato kniha je souborem článků z mého blogu na webu , který jsem začal

psát o prázdninách roku 2019, které jsme si užívali společně s mojí rodinou na

Floridě.

Moje cesta

Byly to přesně dva roky poté co mi lékařská komunita sdělila, že se mi rakovina

vrátila, v mnohem horším stádiu a že mi zbývají 3 měsíce života.

Od doby prvního článku na mém blogu do doby vydání této eKnihy uběhlo přesně

12.měsíců.

V tomto období jsem do 13 článků, které jsou součástí této eKnihy vtiskl přesně to

co jsem v této době cítil. Byla to doba mého neuvěřitelného duchovního rozvoje a

mého hlubokého uvědomění.

Začal jsem pomáhat lidem, kterým současná egem prosycená alopatická medicína

již nemohla pomoci. Lidem, kterým zbývalo většinou několik měsíců života a kteří

se nezalekli výzvy k radikální změně. 

Tuto eKnihu jsem si připravoval sám, bez jakékoliv pomoci zvenčí.

Má posloužit široké veřejnosti k tomu, aby pochopila, že není nic takového jako

nevyléčitelné nemoci, za jakou je pořád ještě mylně širokou lékařskou veřejností

považována i Rakovina.

Ale o tom již dál na stránkách níže....

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/
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Předmluva autora

Mým záměrem při představení této eKnihy "Rakovinou život nekončí, ale právě

začíná" je hluboké přesvědčení, že není nic takového jako nevyléčitelné nemoci.

Jsou jenom nevyléčitelní pacienti, nápadně shodní s těmi, kteří se snaží tzv. vyléčit

z jakýchkoliv (ne)mocí našeho těla v různých zařízení alopatické medicíny. Pacienti,

kteří se stejně jako já nechali semlít vnějším prostředím, tak jak to ukazuje obrázek

na úvodní straně této eKnihy.

Nebo si můžeme jenom v klidu tuto neuvěřitelnou manipulaci davů uvědomit.

Na nic nečekejte a dejte se do toho!

Pavel a Moje cesta 

Už před mnoha stoletími řekl jeden moudrý muž, že pokud medicína nepochopí, že

je potřeba léčit společně tělo i duši (jenom tak může dojít dle mého ke kompletnímu

uzdravení) tyto činnosti nikam nepovedou.

Plně s ním souhlasím. Vše jsem si totiž beze zbytku vyzkoušel sám na sobě.

Diagnóza rakovina, zoufalství, operace, chemoterapie, navrátivší se rakovina, 3

měsíce života, (Out of the Body Experience) kombinované

se zážitky NDE (Near Death Experience) a pak jen pochopení, hluboké uvědomění a

zahájení procesu uzdravení.

mimotělní zážitky OBE 

Pomocí očisty - Detoxu těla i Duše.

Vše zafungovalo skvěle. A tak to bude i u každého z Vás.

Stačí "jenom" víra, motivace, vytrvalost, touha žít a neutuchající podpora rodiny.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/
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Můj příběh : Moje cesta 

Příběh jak se dá uzdravit z nevyléčitelné nemoci - rakoviny v její

terminální fázi aneb moje intimní dohoda s rakovinou

Jak mnozí z Vás již víte, prošel jsem si v posledním období nelehkou životní

etapou.

O šoku, který pro mě tato ranní zpráva a odpolední operace znamenala Vám

nemusím psát.

Neuvěřitelně vzrušující cestou plnou životních výzev se šťastným koncem a

zajímavým rozuzlením.

Spousta lidí by řekla docela úspěšného podnikatele, otce rodiny, se skvělou

manželkou, dvěmi úžasnými dětmi, domem, �rmou a čím vším ještě ....

Pravda je však taková, že 

, že si to málo kdo z Vás dokáže představit.

jsem byl v roce 2016 na takové úrovni osobního

zoufalství

Šok z čistého nebe na který nikdy nebudete připraveni ...

Vlastně vše v mém životě, můj přístup k mému životu, k mému zdraví, neustálý

hon za něčím, touha pořád chtít víc ...

A má téměř 25-letá profesní kariéra mě dovedla k tomu, že 

.

mi v polovině června

roku 2016 diagnostikovali lékaři v ÚVN v Praze zhoubný rakovinotvorný nádor

S jejich doporučením okamžité operace, kterou jsem absolvoval ještě týž den, v

průběhu několika dalších hodin tamtéž, na ÚVN v Praze 6.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Určitě si jej každý dokážete představit, ostatně mnoho z nás má v blízkém okolí

někoho blízkého s diagnózou "nevyléčitelná nemoc" - rakovina, leukémie,

roztroušená skleróza, diabetes atd.

Fyzicky jsem ji zvládl skvěle, ale musím říci, že to co se mnou provedla po

psychické stránce v následujících šesti měsících Vám nebudu raději dopodrobna

popisovat.

Stačí snad jen to, že jsem nebyl schopný reálně uvažovat.

Nic jsem si skoro nepamatoval.

Udělal jsem spoustu špatných rozhodnutí na základě kterých mi např. zkolabovali

některé z mých společností.

Slušně řečeno cítil jsem se "pod psa".

Skvělá práce celého teamu doktorů ÚVN v Praze 

Zpět k mému příběhu.

Operace dopadla nad míru dobře, za co děkuji neuvěřitelnému teamu doktorů v

ÚVN Praze - Střešovicích.

Kdy jsem se po několika dnech po operaci vrátil s cca 15 cm jizvou na břichu domů

s vidinou, že už to nemůže být horší.

Spousta kontrol, zajišťovací chemoterapie ...

V dalších dnech jsem se dostal do péče lékařů v Thomayerově nemocnici, kde jsem

si prošel všemi různými CT, PET a jinými vyšetřeními.

A na doporučení ošetřujícího lékaře následně "zajišťovací chemoterapií".

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Neocenitelná podpora rodiny a život šel dál 

Naštěstí má skvělá rodina byla vždy se mnou a velmi mne v této nelehké době

podpořila.

Proč se to stalo, rakovina je zpět v devastující formě ...

Po několika měsících, několika CT a PET vyšetřeních jsem skončil s diagnózou

v ještě"rakovina je de�nitivně zpět",  více agresivní formě.

V těle kontinuálně rostoucí (už teď) 4 nádory.

Život šel dál a jak můj ošetřující doktor v Thomayerově nemocnici jednou se vší

vážností prohlásil, že "umřu na jinou nemoc než rakovinu", jsem se částečně

sklidnil.

Přeorganizoval si svůj život, uspořádal si věci ve svém stávajícím podnikání a

rozvíjel své nové podnikání.

Jako šok z čistého nebe přišla po návratu z dovolené z USA, po prázdninách 2017

zpráva , že se mám zastavit za ošetřujícím onkologem.

Že pro mě nemá dobré informace ...

Hned po návratu z dovolené jsem se za ním zastavil, kde mi můj ošetřující

lékař sdělil, že se mi rakovina vrátila, teď v lymfatickém systému a že mi v těle

rostou 3 nové nádory.

Sdělil mi, že bych ji v žádném případě neměl podcenit.

To mě jak si umíte představit uklidnilo.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Kompletně mi to změnilo můj život (pro ty co chtějí vědět více kukněte v mém

blogu 

).

Jsme více než naše tělo aneb základní klíč k našemu uzdravení z

nevyléčitelných nemocí

Padal jsem na dno a postupně se dostal do stavu nefalšovaného zoufalství .

Setkání s mnoha skvělými lidmi, bez kterých by k mému uzdravení nemohlo dojít.

Tak jak jste si přečetli nebo ode mne někdy již slyšeli slogan "Jak v té hlavě , tak v

té stravě", který Vám doporučuji si nechat projít hlavou ještě několikrát, jsem se

vydal tak trochu jinou, neprozkoumanou cestou.

A naráz je Vám vše jasný, získáváte znovu pevnou půdu pod nohama
a vše je znovu jak má být ...

, kterým vděčím za svůj život.Mé úžasné ženě a mým dvěma dětem

To co se událo dál nebudu dopodrobna popisovat. 

Jsem pochopil, že má cesta uzdravení povede jiným směrem ....

Díky mé neochvějní víře, že jsem zdravý a uzdravím se. 

Mé neutuchajicí touze žít.

Mém  ( ut of the ody xperience), spíše stavu  ( ear eath

xperience).

stavu OBE O B E NDE N D

E

Vydávám se trochu jinou cestou aneb "Jak v té hlavě , tak v té
stravě".

Ten největší cca 4x3x4 cm, což se potvrdilo u dalších 2 nezávislých lékařských

institucí.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/l/jsme-vice-nez-nase-telo/
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Jak reagovali a co mi sdělili si dokážete představit sami.

(dodnes nepochopitelně pro většinu lidí) Odmítl jsem  další složitou operaci.

A začal jsem s DETOXem fyzicky zdestruovaného těla i mé utrápené
duše ...

Na vlastní žádost jsem rovněž odmítl další drastickou několikaměsíční plánovanou

chemoterapii .

Jak to vše dopadlo, uvidíte na poslední stránce této úvodní části Mojí cesty.

Upřímně jsem poděkoval mým ošetřujícím lékařům za vše , co pro mě udělali.

Levá fotka je z doby, kdy mi lékaři sdělili informaci, že mi zbývají tři měsíce

života, pokud nepodstoupím operaci a chemoterapii (konec roku 2017).

A bylo toho mnoho, za což jsem jim (nebudu je všechny jmenovat) velmi vděčný a

požádal je, aby mi dali 3-6 měsíců čas, že se uzdravím sám.

A ta pravá, tak jak mě znáte a jak vypadám teď, je z cca poloviny roku 2018, kde

jsem si zaběhl můj první půlmaraton pod 2 hodiny.

Půlmaratony běhám dál, teď už trošičku rychleji a chystám se na svůj první

maraton, snad ho dám ještě v tomto roce 2019.

Lidi se ptají jak je to možné?Spontánní remise?

Doktoři tohle (nebo

, anglicky Spontaneous Remision, více na mém YT kanálu),

protože si s tím vlastně nikdo neví moc rady.

náhlé nevysvětlitelné uzdravení nazývají Spontanní remise 

spontánní uzdravení

Můžete si ten výraz sami vygoooglovat, dostanete se k zajímavým informacím. 

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.youtube.com/watch?v=NZ23rE9a91g
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Při mých rozhodnutích, které jsem činil.

Všem ošetřujícím lékařům , kolegům v práci, mé rodině a mým blízkým.

Jinými slovy jeden z několika desítek tisíc úmrtí pacientů, při stavu mé rakoviny

jakou jsem v té době měl diagnostikovánu.

Můj největší dík a hluboká úcta patří jednoznačně
mé úžasné ženě a mým skvělým dětem.

Mé upřímné poděkování patří ...

Za to, že mě vždy podpořili.

Na závěr této úvodní části mého příběhu bych chtěl ještě jednou upřímně poděkovat

všem, kteří stáli při mně při mé nelehké životní cestě.

Za to, že mi dali prostor k mým nelehkým rozhodnutím, které jsem činil v době mé

největší životní výzvy.

Za to, že mi dávají mě tento prostor dál, potřebný prostor k rozhodnutím, které

činím, teď už v jiném nastavení.

Nyní již  v mém srdci, ke všem mým

kolegům v práci, obchodním partnerům a prostě všem lidem, kteří se mnou obývají

tuto naši krásnou planetu - matku Zemi.

s láskou, soucitem, pokorou a porozuměním

Dle zdokumentovaným případů k tomu dochází u podstatně méně než 1% pacientů s

rakovinou.

Moc Vám všem děkuji !

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Neklesejte nikdy na mysli.Není totiž nikdy pozdě na to se
uzdravit a začít nový život, i když se všem kolem Vás zdá, že je
vše proti Vám.

Věřte si, obklopte se stejně smýšlejícími lidmi, jezte a žijte
zdravě, odstraňte ze svého okolí toxické lidi a nevěnujte svoji
drahocennou životní energii toxickým informacím.Mějte silné
přesvědčení, že jste zdraví.

 každý den na sobě, na svém přístupu k sobě, k životu
a svým blízkým ...
Pracujte

 

A věřte, život máte jenom a jenom ve svých rukou ... 

Váš Pavel 

A nakonec moje doporučení ...

Na levé části fotky mi zbývali dle ošetřujících lékařů 3 měsíce života (konec roku

2017), na pravé straně já v polovině roku 2018 a ostatně tak vypadám dodnes :-)

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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1.
ÚVOD A TAK A SPOUŠTÍM SVUJ BLOG ...

Dlouho jsem přemýšlel o tom , že to co se mi událo v posledních 3
letech dám někam, kde by si to mohl každý o své vůli a hlavně v klidu

přečíst.  

Jmenuji se Pavel Vojtek.

Je mi 51 let.

Mám 30 let stejně skvělou manželku a dvě zdravé a bystré děti.

Uzdravil jsem se z navrátivší se rakoviny v její terminální fázi.

Bez léků a bez lékařů.

A i když nejsem žádný professionální blogger, neživím se tím a předpokládám, že

se ani živit nebudu, bytostně cítím, že bych Vám chtěl sdělit některé své zážitky a

vhledy z mé cesty, která vedla ke kompletnímu uzdravení z rakoviny.

I proto, bych Vás na začátek poprosil, aby jste mi odpustili v mých příspěvcích na

Blogu nějaký ten přebrept a možná i nějakou nespisovnou češtinu.

Vyrůstal jsem v dobách komunizmu, kdy jsem nemohl studovat to co jsem chtěl a

když už to jinak nešlo, táta s mámou mne dali studovat na Slovensko, kde jsem

slovenskou maturitou ukončil středoškolské vzdělání :-)

Pak už můj příběh pokračoval v Česku.

Vysoká škola ve Zlíně, první podnikání, první lásky a osudové setkání před 30ti

lety s ženou mého srdce a stále mojí skvělou manželkou.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Stojím zde vzpřímený , obklopený tím čemu bychom mohli říct harmonický, vše

objímající, spravedlivý a vše přející vesmír.

Dostal jsem dar od Boha, kterým je můj nový život, který přijímám s pokorou a

jsem za něj neuvěřitelně vděčný.

Přeji Vám příjemné počtení a 

děkuji předem za jakékoliv Vaše reakce 

Váš Pavel 

 Moje cesta

Pavel@Mojecesta.org

Život šel dál a přes všechny životní peripetie o kterých se dočtete v Mojí cestě jsem

tady, silný , zdravý a spokojený člověk, žijící v harmonickém manželství, s

manželkou a dvěmi skvělými dětmi, mými nejlepšími učiteli.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Říkejme tomu každý podle svého přesvědčení a víry jakkoliv - od boha, od vesmíru,

od  vyšší inteligence, kvantového energetického pole ...

Tyto sdělení se ke mne dostaly odněkud, kam jsem neměl v mém "minulém

životním nastavení" přístup. 

Tyto informace ke mně přichází i nadále, v objemu a četnostech jak si o ně

požádám.

A to podotýkám, že bez jakéhokoliv skrytého zájmu a  osobního prospěchu,

využívajíc pouze své osobní zkušenosti a prožitky z procesu mého spontánního

uzdravení z nevyléčitelné nemoci - rakoviny, kterou mi lékaři diagnostikovali v

polovině roku 2016.

Informace pro většinu lidí složitě pochopitelné obyčejným lidským rozumem  u

kterých mám velmi silný vnitřní pocit (o kterém budu dál ještě mluvit), se s Vámi o

ně podělit.

Jak jsem již několikrát popsal na mém webu , v mém pro někoho stále

neuvěřitelném životním příběhu Spontanního uzdravení z rakoviny, se za poslední

období ke mně zajímavou a zároveň vzrušující cestou, dostaly velmi zvláštní a v

mnohém neobvyklé informace.

Moje cesta

2.
Můj základní pohled na to čemu říkáme naše zdraví aneb jak mi

rakovina zachránila život

Pojednání o mém osobním pohledu na naše Zdraví aneb proč vlastně
dělám to co dělám.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/
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Nikdy jsem nikoho nenásledoval,  neplatím si žádné příspěvky v žádném klubu,

politické straně , ani zájmovém sdružení atd.

Tyto informace a neocenitelná životní moudra, které přijímám s velkou pokorou a

jsem za ně velmi vděčný, jsem dostal úplně zdarma.

Všichni máme sílu se uzdravit ...

Neprodávám žádné výrobky.

Nikomu sám nevolám, nikoho nijak nepřesvědčuji, nikomu nic nenařizuji a

netvrdím žádná dogmata.

Pokud se mi někdo ozve - pak vyprávím jenom svůj , už tak dosti neuvěřitelný

příběh.

Na začátek bych chtěl uvést, že jsem věřící člověk.

Nejsem členem žádné sekty, okultní nebo jiné standartní víry.

Nechávám vše na Vás, jenom vyprávím svůj příběh ...

Po pochopení základního smyslu a fungování našeho života na tomto místě a v

tomto čase, pochopíme rovněž, že každý z nás má v sobě neuvěřitelnou sílu

(sebe)uzdravení.

Životní sílu o kterou buď pečuje jako o oko v hlavě nebo jí nesmyslně mrhá.

Jsem věřící člověk, ale ...

Proto si za žádné své případné rady, nápovědy a přátelské pomoci nechci, nemůžu

a nebudu účtovat žádné peníze za strávený čas s mými klienty, kamarády.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Věřte mi určitě to stojí za to.

A nechávám na každém z Vás, aby se nad nim aspoň trochu zamyslel.

Je až nepochopitelné, co nám lidem - nejchytřejším tvorům, obývajícím tuto naši

krásnou planetu - matku Zemi, není na tomto jednoduchém sdělení pochopitelné.

V čem vězí ta podstata ?

My si totiž ani neuvědomujeme, že se snažíme každý den všemožně na naše tělo a

zdraví vyzrát.

Oklamat jej různými výmluvami, chemickými přípravky, někdo jim říká léky.

Ubavit se k smrti v různých barech, restauracích, kinech nebo zábavných parcích.

Nevyléčitelné nemoci a náš životní styl

V průběhu eskalace mé nemoci - diagnostikované rakoviny.

Rychlé operaci, chemoterapii a pak navrátivší se rakoviny v jejím podstatně horším

stádiu.

Dále pro mnohé do teď nepochopitelné odmítnutí další složité operace vč. odmítnutí

další drastické chemoterapie.

A následně jejího uzdravení vlastními silami bez léků a bez doktorů.

O stavech, které jsou popsány v dostupné literatuře jako OBE (Out of the Body

Experience - mimotělní zkušenosti) jsem pochopil, že pravda je jenom jedna.

Člověk žije svůj život doopravdy pouze takový jaký má ve svých
představách - ve své mysli.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Život trávíme nekonečným sezením u televize a přejídáním se něčím, čemu říkáme

jídlo, opět ve většině případů plného různých chemickým přípravků pomalu

otravujících naše tělo.

V těch horších případech naše životní situace řešíme požíváním dalších

chemických prostředků - psychofarmak s vidinou, že se vše zlepší.

A tam najít odpovědi na všechny naše současné otázky.

Všechny odpovědi na naše otázky totiž známe ...

Popř. se utápíme každý den ve sklence alkoholu.

A pak se jenom divíme ...

Že to už naše utrápená duše a nemocné tělo nemůže vydržet.

Po tom co nám několikrát naznačovalo (my tomu samozřejmě nevěnujeme žádnou

pozornost), že s naší myslí, přeplněnou většinou negativními myšlenkami a pak

následně dle našich myšlenek - tomu odpovídajícím naším životem není něco v

pořádku.

A ono se přitom stačí ...

Jenom vrátit sami k sobě - "domů" (a to nemyslím do našeho obydlí).

Do klidu a jistoty našeho "bytí" (a tím nemyslím dělání), kde většinou přebýváme.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Jsem přesvědčený, že my lidé všechny odpovědi na
naše vnitřní otázky známe , máme je všechny

 .ukryty hluboko v našem srdci

Našim hlavním problémem je, že my ale s naším srdcem, které je branou do naší

duše nekomunikujeme. 

A pak se divíme, že na jednoduchou chřipku opět bereme prášky, na stresy a pak

přicházející deprese bereme prášky, na bolení hlavy bereme prášky, prostě prášky

na všechno.

A přitom to tak nemusí vůbec být ...

Naše tělo je geniální "biochemický stroj", včetně nervového, imunitního,

endokrinního a jiných systémů, o kterých vlastně jen pramálo víme.

Myslím si že našim hlavním problémem je , že
našemu tělu a jeho orgánům vlastně sami bráníme ,
aby bylo přirozeně zdravé.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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A současně důstojný chrám naší duše.

Dodávejme mu energii ze zdravé stravy, vydatného spánku a pohybu na čerstvém

vzduchu.

Obklopme se lidmi s podobným smýšlením a názorem na život, pochopme základní

zákonitosti jak vlastně naše tělo funguje.

Pečujme nejenom o své tělo, ale i o naši Duši.

Vyčistěme to co je za všechna ta léta v ní naskládáno.

Změňme své zavedené rituály a v mnohém sebezničující programy, které v sobě

většinou nosíme už od dětství, překonejme své obavy a strachy a vymeťme všechny

staré kostlivce ze skříně.

Starejme se o to jak žít šťastný, spokojený, harmonický a hlavně smysluplný život, s

čistými úmysly, ve spolupráci se všemi lidmi a bytostmi na naší krásné planetě.

Na to bylo stvořeno, je to úžasná, božská věc.

Nechejme naše tělo dělat svoji práci ...

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Žijme prostě tady a teď, ne pohrouženi do
minulosti se všemi svými trápeními a většinou
současně nikdy nekončícími obavami z
budoucnosti, které nám nepřinášejí do našeho
života nic jiného než to čemu říkáme (ne)moci. Se
kterými přicházíme o harmonii našeho těla, mysli a
duše, tolik potřebnou pro zdravý, harmonický a
spokojený život.Prostě žijme tady a teď, v tom co
nám náš pestrobarevný život přináší, v tom jediném
co vlastně existuje, v tomto úžasném přítomném
okamžiku.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Na dovolenou bychom se vlastně všichni měli těšit, užít si čas se svou rodinou, kdy

se budeme společně cítit skvěle. 

Dovolenou pak nějak proskáčeme, pokud možno s dalšími pěti rodinami, aby se

děti spolu vyhráli a my rodiče měli více času si "dovolenou užít".

Většinou se sklenkou alkoholu v ruce nebo pokud patříme do skupiny "aktivních"

lidí, týráním svého těla, s vědomím de�citu pohybu z našeho každodenního života.

Zdálo by se, že bychom se měli vrátit z dovolené odpočinutí, plní sil a elánu do

dalších pracovních úkolů, prosyceným honem za úspěchy a novými výdobytky naší

doby. 

Pak dorazíme na místo, kde je vše jinak (samozřejmě hůř), než jsme si

představovali. 

No nedej bože letadlem, co kdyby tak spadlo a ty přecpané dálnice , no prostě

hrůza.

Už to balení, nekonečné přípravy, ty peníze co to stálo a pak ta cesta. 

Spousta z nás má z rodinné dovolené panickou hrůzu. 

Zní to jako protimluv, ale ruku na srdce.

Ne vždy a ne u nás všech je to mu vždycky tak.

3.
Naše dovolená aneb jak si úspěšně (ne)vyčistit naši hlavu

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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A ejhle ono to tak vždy není.

Opak je ale mnohdy pravdou ...

V posledním období , pro mne dostali naše společné dovolené ještě
jiný rozměr.

Po mém "uvědoměmí si sám sebe", toho kdo jsem.

Co chci v mém životě dělat a co mám vlastně na této planetě za úkol, si velmi

intenzivně uvědomuji, že naše rodina a naše okolí tvoříme mnohem silnější a

pospolitější celek, jako jsem to cítil v mém minulém nastavení. 

Na dovolené máme totiž v naší mysli (hlavě) mnohdy ještě větší mentální hluk než

máme standartně v našem pracovním procesu. 

Přemíláme co jsme to že udělali v minulém období, jaké by to bylo kdybychom

neudělali to co jsme udělali a tak nám v hlavě �čí jedna myšlenka za druhou, až

nám z toho otéká mozek (což je vlastně naše bolení hlavy).

My s rodinou to máme již dlouhá léta jinak.

Společně s mojí ženou a dětmi se těšíme doopravdy "jako malé děti", až konečně

vyrazíme na naši milovanou dovolenou a je jedno kam, jestli na naši oblíbenou

Floridu nebo i někam jinam.

Třeba do našich krásných českých hor. 

Jezdíme a lítáme společně s našimi dětmi již 10 let, hned co se nám děti narodili,

vždy spolu a nepamatuji si, že bychom někdy byli více jak 3 dny na dovolené

společně s někým jiným. 

Prostě nás být spolu a užívat si společných chvilek baví. 
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Víc než před tím, si všichni vycházíme vstříc, nediktujeme jeden druhému co by

měl druhý (nebo všichni) dělat.

Užíváme si intenzivnější dimenzi našeho společného života a to prosté a ničím

nerušené "bytí".  

Někdo by řekl (nic)nedělání, protože si jen někdo prostě neumí představit jenom tak

být a těšit se ve své blízkosti z přítomnosti milovaných lidí, o to víc pokud jsou to

členové rodiny.

A to dle mne úplně stačí ...

Užívat si každodenní, nikým a ničím nerušené bytí ... tady a teď, v tomto

přítomném okamžiku. 

Někdy stačí i třeba nemluvit a užívat si jenom přítomnost toho druhého člověka a

ono to vlastně pro intenzivní vnitřní pocit štěstí stačí.

Myslím si, že to doopravdy jde i jinak ...

Není potřeba se "ubavit k smrti", ani být každý jeden den někde jinde.

Na jiné místě, nějaké zajímavé "atrakci", aby nám třeba něco někde neuniklo. 

Není potřeba utíkat od přítomnosti svých blízkých, ze svého (mnohdy) neutěšeného

života, prostřednictvím sklenky alkoholu, jiných "uklidňujících" prostředků nebo

jiných závislostí.

Naučili jsme se s mojí úžasnou rodinou prostě jenom být , být spolu a
užívat si přítomnosti milovaného člověka ...
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4.
Setkání s dlouholetým kamarádem - rehabilitačním 

terapeutem z Chile

Pojednání o tom jak je tenká hranice mezi fyzickou rehabilitací
našeho těla a mentální rehabi(li)tací našeho života ...

Jak bývá již naším letitým zvykem, vyrážíme s mojí milovanou rodinou každé

prázdniny na Floridu, kam lítáme již od narození našich skvělých dětí.

A vlastně již mnohem dříve, co jsme spolu s mojí ženou, ostatně od začátku příštího

roku 2020 to bude neuvěřitelných 30.let.

Naše dovolená je pro nás vždy svátkem, společným časem a prostorem, který

věnujeme výhradně sami sobě.

Společně odpočíváme, bavíme se co se událo v minulém období a zamýšlíme se nad

tím jak si z toho vzít to nejlepší ponaučení.

V USA máme za tu dobu co tam více než 15 let lítáme spoustu známých, kamarádů

a to jak mezi native američany, tak mezi rodilými krajany, kteří žijí a pracují v USA.

Jedni z našich nejmilejších známých a vlastně i dlouholetých kamarádů , jsou

Brandee a Jose.

Manželský pár, oba dva skvělí a pracovití lidé.

Brandee američanka a Jose původem z Chile.

Oba dva provozují společnou rehabilitační praxi, Jose skvělý rehabilitační terapeut,

s více jak 32 letými zkušenostmi.
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Vše je o našem uvědomění a nastavení ...

Tak jak to nebylo v mém minulém nastavení možné, jsme společně s Josem na

jedné z našich společných večeří zabředli, do neuvěřitelné, plně pohlcující diskuse.

Diskuse o propojení fyzické rehabilitace s možností mentalního uzdravení

některých jeho klientů, třeba z nevyléčitelných nemocí.

Nemyslím tím (vy)léčení, kdy určitě z mých předcházejících příspěvků víte, že mezi

vyléčením a uzdravením je dle mého obrovský a mnohými lidmi stále nepochopený

rozdíl.

Jose mi se zapálením jemu vlastním, postaveným na jeho více jak 30 letých

zkušenostech rehabilitačního terapeuta vyprávěl desítky případů, kdy mu fyzická

rehabilitace otevřela srdce jeho klientů a vytvořila mezi ním a klienty nezbytné a

velmi důležité pouto důvěry a pochopení.

Kdy hned za pochopením u spousty klientů následovalo plné uvědomění svého

problému, mnohdy (i) nevyléčitelné nemoci.

Pokud to nebyl zrovna klient po autonehodě a složité operaci, kterého Jose učil

znovu chodit a vracel pomalu znovu do každodenního života. 

Za plným uvědoměním některých jeho klientů následovalo totiž jejich plné zapojení

do procesu kompletního uzdravení, které bylo samozřejmě kombinací nezbytné

fyzické rehabilitace, pochopení podstaty jejich nemoci a úplného mentálního

uzdravení. 
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A zdánlivě nesourodé puzzle do sebe opět zapadají ...

Nezbývalo mi nic než s otevřenou pusou mého kamaráda poslouchat.

Ve všem s ním tiše souhlasit a vysmeknout mu velkou poklonu za jeho práci s jeho

klienty.

Za jeho celostní přístup k člověku, u kterého jsem 100% přesvědčený, že je branou

k pochopení velké většiny chronických, jak my jim ostatně říkáme civilizačních

nemocí . 

Vášnivě jsme začali diskutovat můj životní příběh, Moji cestu, moji spontánní

remisi z navrátivší se rakoviny, odmítnutí druhé operace a chemoterapie a následné

uzdravení vlastními silami.

Kdy se Jose ke mně naklonil a tiše mi s šibalským úsměvem pošeptal.

A řekl mi, že jsem jeden z těch štastných lidí, který se zkratkou dostali k poznání

pravdy, která je většině lidí v jejich současném nastavení nedostupná.

Pravdy, kde pochopení trvá ostatním lidem mnohdy desítky let.

Kdy bohužel a což je velká škoda, většině lidí tato jediná pravda zůstane skryta a

uschována hluboko v jejich duši, do jejich posledních dnů.

Díky Jose, moje omluva, žádost o odpuštění a Moje cesta 

Na konci naší inspirující debaty jsem upřímně Josemu poděkoval , za možnost

otevřené diskuse na téma, které je velmi složité.

Ne-li mnohokrát nemyslitelné diskustovat s ostatními lidmi s aktuální úrovní

vědomí, které je v současné době rozšířeno a uplatňováno v našich zeměpisných

šířkách a bráno jako to co se nazývá univerzalní pravdou.
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A následně, bohužel z tohoto nepochopení podstaty bytí, trpkou realitou našich

každodenních životů.

Rovněž jsem se s nefalšovanou slzou v oku upřímně Josemu omluvil a požádal jej o

odpuštění.

Za mé chování v mém minulém nastavení.

Za to že jsem mu nerozuměl a mnohdy jsem řekl (v ne-vědomí hnán a kontrolován

pouze mým nižším já, čemu my a rovněž i mnoho odborníků nazývá - naše ego),

něco co jsem vůbec nechtěl říct.

Kdy se Jose opět pousmál a tichým hlasem s jasnou tváří naplněnou světlem a z

jeho tváře sršícím poznáním a uvědoměním se ke mně znovu naklonil a znovu mi

tiše pošeptal:

Pavle, vítej mezi námi, v Tvém novém nastavení a
životě, v plném uvědomění si a poznaní sám sebe ...

a upřímně mi popřál správnou inspiraci, intuici a moudrost k využití mého v

mnohém unikátního sebepoznání a (sebe)vědomí.

Poděkoval jsem mu, objal ho a znovu si uvědomil, že v životě nejsou náhody a že je

prostě všechno jak má být ...
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Políbil ji na její tváře, poděkoval jí za to, že to se mnou tak dlouho vydržela.

Vzal ji a naše milované děti za ramena a kráčeli jsme všichni společně s úsměvem

na našich tvářích k našemu dočasnému americkému domovu.

Plni radosti, harmonie a potěšení ze společně prožitých okamžiků s našimi

skvělými přáteli ...

Pak se usmál na moji skvělou ženu.

A vše je opět jak má být ...
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To co se nám v životě děje je jenom neuvěřitelný spletenec do sebe zvláštním

způsobem organizovaných a navazujících na sebe synchronicit, které z našeho

nepochopení a neznalosti nazýváme někdy mylně životní náhody.

Jak tak proplouváme každý svým každodenním životem, v určitém období naší

životní cesty, řekněme někdo intenzívněji (někdo méně , někdo více), na místo toho

abychom žili "svůj vlastní život" - velmi emotivně prožíváme např. období spojené

s životním příběhem nějaké nám blízké popř. i veřejně známé osobnosti.

O to více je-li to člověk se kterým se velmi ztotožňujeme, navíc pokud se to týká

něčeho tak cenného jako je naše zdraví.

A moje dosavadní, pro mnohé doposud stále nepochopitelná životní zkušenost  -

uzdravení se z nevyléčitelné nemoci - rakoviny v její �nální fázi mi říká, že to tak

určitě jednoduché není.

V životě totiž nejsou žádné náhody.

Osobně se domnívám, že ne.

Naskýtá se zajímavá otázka - je náš současný život jenom sledem za
sebou jdoucích a tak nějak (ne)řízeně na sebe navazujících životních
okamžiků ?

5.
Žít smysluplný a harmonický život, ne jenom sled životních

událostí

Zdá se, že si každý z nás žijeme to čemu tak nějak říkáme náš život,

ale je tomu doopravdy tak ?
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A tak nějak nás poslušně donutit k tomu, abychom jejich příběh začlenili do svých

životů.

A my si už mnohdy od našeho dětství (ne)vědomě formujeme naše životy ohýbáni

touto zkreslenou realitou vykonstruovanou většinou chytrými marketingovými

poradci velkých nadnárodních společností.

Taky jsem takové okamžiky v mém minulém nastavení zažíval a ne
vždy to bylo tak úplně zlé.

Za svých 50.let mého života jsem si zažil strmé stoupání a hluboké pády.

Mohutně nás v tom bohužel podporuje všemíra různých reklam a sdělení různých

lidí - politiků, lékařů, léčitelů, koučů, jejich promo akcí, různorodých sdělení, které

se na nás valí z televize, rádia a sociálních sítí.

Kde se nám snaží se nám prodat vždy a jenom jejich příběh.

Jak se říká okamžiků uznání, slávy a spokojenosti, místo toho, aby jsme žili náš

vlastní život, který se nám každý den nabízí.

Život plný zdraví, radosti, pochopení, lásky a potěšení v okruhu našich nejbližších.

Přiznejme si, že se každý z nás totiž chce aspoň někdy z části ztotožnit, ve svém ne

vždy spokojeném a ne vždy tak úplně naplněném životě se svým idolem.

A žít tak trochu "jeho život".

Snadný život, se spoustou zajímavých lidí.

Ruku na srdce.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 32

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

A někdy i výstražných, nevraživých či zoufalých (po naší záchraně volajících)

pohledů našich nejbližších a zvláštních životních okolností, které člověk časem

přestane přes zanesené �ltry našeho každodenního života, tak nějak postupně

vnímat.

Vášeň budování a následně trpký pocit zklamaní, když se mi to, co jsem si

naplánoval nepodařilo tak úplně jak jsem si představoval. 

Budování něčeho co bylo téměř vždy ovlivněno vnějším světem, někým nebo

něčím, světem plným rádoby úspěchu, ocenění a zadostiučinění.

A moc zpětně děkuji všemu a všem za to, že jsem měl konečně čas na zamyšlenou.

Život to byl krásný, naplněný spoustou skvělých, světlých okamžiků.

Někdy úměrně tomu čemu říkáme úspěch taky poplácávání po ramenou lahodící

našemu egu.

Nicméně tomu čemu jsem říkal "můj život" šel dál.

A já pokračoval v budování něčeho, což se nakonec překvapivě ukázalo jako to

nejmíň důležité.

A to až ve chvíli, kdy mi opravdový Život vystavil stopku.

Jak jste si někteří z Vás mohli přečíst v mém příběhu - Moje cesta a to

prostřednictvím nevyléčitelné nemoci - rakoviny mě konečně nejprve jenom na

chvíli (v mém životě to trvalo cca rok).

Pak však po navrácení se rakoviny v podstatně hrozivější verzi na mírně delší

chvíli (vlastně v určitém slova smyslu až do teď) zastavil a donutil se nad svým

dosavadním životem zamyslet . 
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Kdy Vám do těla kape z obrovské bandasky zvláštní látka, po které se cítíte jak tělo

bez duše, které doktoři říkají chemoterapie.

Čas se prostě zamyslet nad tím čemu říkáme "náš život" a uvědomit si jednu, na

první pohled skrytou pravdu . 

Náš život je určitě víc než jenom sled za sebou náhodně
jdoucích životních okamžiků, kde všichni máme možnost
volby , jestli budeme jeho tvůrci a nebo jenom oběti.

Tuto pravdu, kterou mám v sobě nyní hluboce zakořeněnu jsem v mém minulém

nastavení nechápal.

Žil jsem totiž život, který byl jenom nekonečným sledem jakoby "náhodných"

životních okamžiků s přívlastky, které těmto okamžikům dáváme.

Přívlastků jako šťastný, nešťastný, strašný, nespravedlivý, spokojený, nenaplněný.

O to s hrozivějším zjištěním, že ten pravý, naplněný a smysluplný Život mi tak

nějak tenkrát neviditelně začínal utíkat mezi prsty.

Uvědomil jsem si, stejně jako si uvědomí i spousta ostatních lidí, a to i pro nás

důležitých "životních ikon", ke kterým někdy až nepochopitelně vzhlížíme a s nimi

se mnohdy úplně zbytečně ztotožňujeme, že náš "život" nám tak nějak proletěl mezi

prsty.

U mnohých z nás první děti už jsou mnohdy pryč z domu.

Třeba sedící na krásné kožené bílé židli, vedle lidí z kterých na Vás dýchá smrt.
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Až si říkáme jak je to možné a dojdeme na jednu úžasnou a pravdivou věc.

Že to co konečně zastavilo sled našich myšlenek a na základě našich myšlenek i

sled životních událostí, většinou řítících se do jednoho velkého karambolu - nebyla

oslava v práci při splnění prodejního plánu, ani naše povýšení, narozeniny mé

dcery, či vystoupení na Mount Everest, single handicap v golfu a ani životní

jubileum někoho blízkého .... 

To zrcadlo je šokující a v prvním okamžiku nepochopitelné ...

Je to totiž naše nemoc, ve spoustě případů, s přívlastkem nevyléčitelná.

Zrcadlo našeho dosavadního života, neúprosné přesýpací hodiny, které nám

zbývající čas začnou ukrajovat takovým tempem, které mnohdy nejsme schopni z

mnoha důvodů pochopit.

A už vůbec ne v té úrovni vědomí ve které se nacházíme, jednoduše zvládnout.

Něco co vůbec nečekáme, přijde to jako blesk z čistého nebe.

Nevíme co s tím.

Ptáme se proč zrovna já a pomalu, ale jistě zjišťujeme a začínáme chápat, že jsme

proletěli velkou částí života jako mustang prérií a to čemu jsme říkali život byl

vlastně jenom sled námi (ne)řízených životních událostí.

Druhé děti tak nějak vyrostli.
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Událostí, které ve světle tohoto "životního budíčku", kterým je naše - většinou tzv.

nevyléčitelná nemoc, je tak malá, nicotná a zanedbatelná věc, která byla a tak nějak

zvláštně proti naší vůli vyčichla a de�nitivně už tu není.

V hrůze tohoto zjištění se snažíme všechno doběhnout.

Napsat knihy, konečně si vezmeme naši dlouholetou přítelkyni , která stála s námi

v dobrém i ve zlém.

Necháme si složit píseň, kterou máme pocit, většinou naplněný výčitkami svědomí

si zazpívat se svými blízkými nebo v lepším případě jenom zavolat lidem, kterým

jsme chtěli vždy zavolat a neměli na to odvahu a třeba se jim jenom tak omluvit za

nějaké věci, které jsme ani nechtěli udělat nebo říct.

Nebo si vnitřně začneme vyčítat kde že jsme byli, když nás naši nejbližší,

manželka, děti, rodiče potřebovali.

Chceme vzít vše zpět což samozřejmě nejde.

A ptáme se svých blízkých jak se to jenom (sakra) mohlo stát a omluva našeho ega,

která se rychle naskýtá t.zn. odpověď, že jsme vydělávali peníze na to abychom se

měli líp, bohužel v tomto strachem a obavami naplněném období vůbec neobstojí .

A nám to dojde, někdy už je pozdě a někdy taky ne ... 

Někdy v případech nevyléčitelné nemoci může být i pozdě.

Ne proto snad, že bychom nechtěli žít nebo se nechtěli uzdravit.

Pozdě proto, že podlehneme nás plně pohlcujícímu vnitřnímu strachu, obklopenému

paradigmatem naší materialistické doby a pečlivě budovanému fenoménu tzv.

nevyléčitelných nemocí.
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Ale co je hlavní, už nám většinou nezbývá to jediné, které se line neviditelně našimi

životy a to je naše životní energie. 

V různých zeměpisných šířkách se jí říká pokaždé jinak - qi, chi, prána, živa ...

I když to zní nepochopitelně, má osobní zkušenost mi otevřela dveře o tom všem

tak trochu zapochybovat a doopravdy si myslím, že je vše trochu jinak.

Nikdy totiž není pozdě na uvědomění si současné,
většinou složité životní situace. Vždy a to říkám s
plným vědomím, je možno začít nový život.
Uzdravit se nebo třeba odejít důstojně z tohoto
života. A to bez ohledu na to jak dlouho jsme šli po
naší současné cestě. Konečně začít náš opravdový
Život naplněný láskou, pochopením a soucitem k
sobě, našim blízkým i všem lidem obývajícím tuto
naši krásmou planetu - matku Zemi. V našich znovu
probuzených srdcích.
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Jsem vděčný rakovině , že mi ukázala cestu mým novým Životem a
naučila mně chápat sled všech životních událostí.

Titulek výše zní šíleně a mnoho lidí se mne ptá znovu a znovu, jak tuto větu

složenou ze slov, které zdánlivě nedávají žádný význam, můžu vůbec vyslovit.

A v tom je ta klička našeho ega.

Našeho nižšího, ale velmi chytrého já, které nás žene neustále vpřed naším do té

doby většinou jediným - materiálním světem.

Žene nás vpřed k tomu "mít neustále víc" a hledat vysvětlení zdánlivě nelogických a

do sebe na první pohled nezapadajících věcí, pouze našim rozumem podporovaným

tou jedinou (virtuální) realitou co vidíme a sdílíme kolem sebe.

Jeden známý mudrc jednou řekl velkou životní pravdu, že "míň je víc
a víc je míň".

Tuto životní moudrost od toho momentu, kdy mi na konci roku 2017 nezávisle na

sobě tři doktorské kapacity řekli , že mi zbývají 3 měsíce života.

Následně prosycené setkáními s různými, klíčovými pro můj život a hlavně

skvělými lidmi a v neposlední řadě mými (rozumem složitě nepochopitelnými)

stavy OBE (Out of the Body Experience), které mi v mnohém napověděli jak dál,

mám vždy před očima a současně mám to úžasné štěstí tuto pravdu prožívat, jak

říká moje milovaná máma - každý boží den.
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Pochopil jsem, že opravdový Život nekončí v mých
50.letech, s životem sice (krátkodobě) zavedeným
do slepé uličky dané nepochopením sám sebe,
smyslu života a mého životního poslání a už vůbec
nekončí tím, čemu my lidé říkáme tzv. nevyléčitelné
nemoci. Mezi které patří i rakovina.

Tato nemoc je totiž našim (většinou) posledním životním "budíčkem" z toho čemu

říkám určitý druh hypnózy, do které většina z nás (ne)vědomky spadne.

Jedoucích poslušně na programu našeho podvědomí.

Majícího na nás ohromný vliv a silně, ale neviditelně podporovaný tím čemu říkám

naše kolektivní vědomí, tedy spíše někdy kolektivní (ne)vědomí v oblasti, v naší

zemi ve které společně žijeme.

Pro mnohé z nás to může být i jinak ...

Opak je pečlivě ukrytou pravdou.

Pro ty mnohé z nás, kteří jsme měli to štěstí a prošli si v našich životech

neuvěřitelnou katarzí.

Životní proměnou, která nám obrátila naše životy naruby.

Začíná nový Život uvědoměním si sám sebe, pochopením skryté podstaty života.
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V okruhu mé milované rodiny, mé úžasné ženy a skvělých dětí, kterým vděčím za

můj nový Život , kteří jak jsem konečně pochopil, jsou jednoduše já a já jsem

současně oni , propojení navždy a tak to bude do konce našich společných dnů.

Vděčnost, poděkování a pokora.

Proto se vší pokorou mým milovaným děkuji.

A jsem nesmírně vděčný i té staré moudré dámě, které mnozí z hrůzou v očích

říkáme rakovina, že mne naučila chápat mé minulé životní okamžiky.

Okamžiky, kterým jsem do té doby říkal život, protože mi s velkou jemností a

pochopením např. vysvětlila co to je omlouvám se za to velmi trefné vyjádření -

"běhat jako veverka v bubnu".

Mnoho vypovídající slogan, který rád v mém novém Životě a nastavení používám k

vysvětlení situace ve které jsem se pohyboval několik mých dlouhých posledních

let.

Což přiznejme si tak nějak pomaleji nebo rychleji běhá většina z nás.

A co je hlavní, ukázala mi, kde jsou mé životní priority a kudy půjde Moje cesta.

Pochopením toho kdo jsem a co bych chtěl v mém (náhle v jiných životních kolejích

pokračujícím) životě dělat a to tak intenzivním tempem, o kterém jsem v mém

minulém nastavení ani neměl tušení.
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Upřímně i Vám od srdce přeji, aby jste došli k
tomuto životnímu poznání a uvědomění jiným
způsobem , než kterým jsem k němu dospěl já, i
když jsem za to velmi vděčný.

Mnonohokrát však v minulosti neposlouchaje, jak
správně říká má milovaná žena - ( andělská )
sdělení, které mi můj minulý život posílal, následně
pak nevyhnutné setkání s touto tzv.
(ne)vyléčitelnou nemocí, se kterou jsem a to bych
chtěl zdůraznit - nikdy nebojoval, tak jak si ostatní
myslí a jak se snaží všichni kolem, protože jsem
pochopil, že boj s rakovinou je vlastně skrytý boj
sám se sebou, který bohužel nemá žádný smysl. 
Je to boj bez vítěze, kde jsou na konci tohoto
nesmyslného boje , vždy jenom poražení, smutek a
nikdy nekončící žal .

Cesta mým novým naplněným a smysluplným Životem.
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Dohoda, uvědomění, odpuštění a Život jde dál ...

Po pochopení co to je být sám sebou, jsem udělal spolu s mojí nemocí neuvěřitelně

férovou životní Dohodu.

Sdělil jsem jí, že já vše konečně pochopil a ona mi jen tak tiše řekla , že jí už v mém

životě není potřeba a odchází dál jako tajuplné zrcadlo do života dalších lidí.

Ne s cílem snad ukončit jejich do té doby už tak dost složité a mnohdy strastiplné

životy, ale s cílem posunout jejich "život" do jiných dimenzí, o kterých většině lidí,

používajících pouze náš rozum a naši mysl, většinou (ne)správným způsobem - je

jen pramálo známo.

Děkuji ještě jednou od srdce nejenom mé úžasné ženě a mým
skvělým dětem, kteří jsou mí největší životní učitelé, ale i všem
událostem, kterým říkám životní synchronicity ,  za vše čím
jsem mohl projít v procesu mého uvědomění a následného
spontánního uzdravení . 

Děkuji svému srdci, které je ostatně pro nás pro všechny
branou do naší duše a mým hlavním kompasem, který veze
moji životní loďku směrem vpřed po řece života, kterou můžu
konečně nazvat svým spokojeným a hlavně smysluplným
Životem ...
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Předpokládám, že ne.

Nic si z toho nedělejte, já v mém minulém nastavení taky ne.

Nemáme k tomu totiž žádný racionální důvod.

Od narození jsme totiž "v péči " různých lékařů.

6.
Jsme více než naše tělo aneb základní klíč k našemu uzdravení

z nevyléčitelných nemocí 

Položili jste si někdy otázku, proč klasická medicína léčí vždy jenom
naše tělo a ne komplexně celou naši bytost ? 

Narodíme se, vykoukneme poprvé na svět - vidíme bílý plášť.

Pak povinné návštěvy u pediatra, povinné (v mnohém sporné) očkování a dětské

nemoci - zase bílý plášť.

Tady musím říct , že my jsme měli skvělou naši paní pediatričku s právě celostním

pohledem na svět a ne "antibiotika na všechno".

A pak už to jede v dospělém věku jako po másle, jedna nemoc tak nějak střídá

druhou, vždy za asistence někoho, opět nejlépe v bílém plášti.

A tak se nám ten bílý plášť nějak vryje pod kůži.

Vzpomeňte si na ten "příjemný" pocit kdy sedíte v čekárně ordinace lékaře, že už se

vlastně ani nesnažíme přijít na to, proč se nám pořád dějí stejné věci.
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S vírou, že "náš systém" ve kterém žijeme, pro nás vymyslel a nabízí nám to

nejlepší (nic jiného ostatně kolem sebe ani nevidíme a to co vidíme raději

nevnímáme), s celou hierarchií návštěv různých zdravotnických zařízení se tak

nějak pomalu mnozí z nás proplétáme k něčemu mnohem závažnějšímu.

A proto si ani nevšimneme, že se z klasických nemocí pomalu, ale jistě stávají

nemoci chronické tzn. velmi těžce léčitelné klasickou medicínou. 

Proč se u nás zase objevil nějaký, nám dobře známý symptom a následně diagnóza,

zakončená tím čemu říkáme nemoc.

Téměř vždy po té, co se nám v životě stávají věci, většinou vždy se silným

emočním zabarvením.

Přijmeme tak nějak tu samu o sobě šílenou informaci za pravdu.

Bez toho abychom se nad podstatou toho všeho zamysleli nebo třeba jenom zkoukli

internet, že budeme do konce života konzumovat našemu tělu nebezpečné chemické

látky, říkáme jim léky, které mají spoustu vedlejších indikací - říkejme správně

nových nemocí.

A v mnoha případech doopravdy s diagnózou "doživotně" je vesele konzumujeme, s

vidinou a přesvědčením toho, že nám pomáhají a že je to nejlepší co bychom mohli

na řešení naší nemoci použít.

A systém nás postupně semílá, až zjistíme tu hrůznou pravdu ...

Krok za krokem 

, k tomu čemu jsem se pod tlakem mého života propracoval i já.

se mnozí z nás v nevědomí postupně propracováváme, jeden za

druhým

A tak ve spojitosti s příjetím všeprostupujícího paradigma, že nemoc je

neoddělitelnou součástí našich životů, úplně zapomeneme na to, že se tento určitý

symptom a pak stále se opakující nemoc objevuje neustále dokola.
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A to je premisa, že problém se zdravím Vám může vyřešit jenom klasická

medicína.

Léky a všemocný bílý plášt - lékař. 

Proč to říkám ?

U mě to byla rakovina.

A jakmile tu neúprosnou pravdu - zrcadlo našeho dosavadního života zjistíme.

Protože jsem si tím vším v mém hlubokém nevědomí, v mém jak říkám "minulém

nastavení", do momentu diagnostikované rakoviny - prošel taky.

Po šoku který nikdy úplně neodezní (píšu o něm na těchto stránkách v Mém

příběhu), jsme opět jemně řečeno vmanipulováni do "bílých" kolejí, které už více jak

100 let lemují naši neustále více a více churavějící euroatlantickou civilizaci.

Žil jsem život, jaký žije spousta více či méně úspěšných podnikatelů, vysokých

managerů a někdy i nás obyčejných lidí.

Sled životních událostí, plný chemie a toxinů, jak v jídle tak i v lécích, které jsou

dlouhodobě neslučitelné s tím čemu říkáme zdravý a harmonický život.

Kdy jsem nakonec (nevyhnutně) skončil v polovině roku 2016 ve stavu úplného

zoufalství.

Následovaného šokující diagnózou rakovina.

Operací ještě ten den na ÚVN v Praze, chemoterapií.

K tzv. v lepším

případě  atd. 

 nevyléčitelné nemoci - rakovině, leukémii, roztroušené skleróze, 

 cukrovce
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Cítil jsem totiž, že mi klasická medicína už nemůže nic víc nabídnout ...

A rozhodl se uzdravit sám. 

Nebudu opakovat svůj příběh, ale tohle hlavní Vám chci doopravdy
říct  ...

Pak bohužel, nepochopením (téměř) ničeho, zapříčiněného jak někdy říkám

hlubokou hypnózou, ve které většina z nás žije.

Následně návrativší se rakovinou, plánovanou další složitou operací a velmi mé

tělo devastující (o tom jsem byl přesvědčený) chemoterapií, kterou jsem cítil, že

nemůžu nikdy přežít.

A pak jsem na štěstí shodou všech šťastných, ale ne náhodných okolností, kterým

říkám v mém novém životním nastavení - , jsem na vlastní

žádost, jak operaci, tak i plánovanou chemoterapii, pro mnohé nepochopitelně, pro

mnohé odvážně - odmítl . 

životní synchronicity

Tuhle podstatnou, pro mnohé prostým rozumem nepochopitelnou hříčku osudu,

která byla vyvrcholením mých mnoha setkání a přečtených knížek.

Hříčku s mým dosavadním životem, která byla neoddělitelnou součástí komplexní

katarze a následného rozpadu mé teď již neexistující osobnosti.

Do té doby žijící můj život - informaci velmi důležitou pro bytí každého z Vás,

kterou bych Vám svým možná pro mnohé osobitým způsobem rád sdělil.

Pokud tomu nebudete věřit, nevadí.

Pokud to nebudete chápat, nevadí . 

Pokud Vás to třeba rozčilí, nevadí.
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Vše je totiž jak má být.

Pokud se budete ptát svých blízkých a kamarádů , o čem to ten člověk mluví, proč

ne.

A jak jsem pochopil i já, že ...

Bylo to v druhé polovině listopadu 2017.

Kdy jsem byl za chladného večera na procházce s naším pejskem.

Přemítal jsem co budu dělat následující 3 měsíce života, které mi dle doktorů

zbývaly.

V mém životě bylo, je a bude prostě vše jak má být.

A to co se člověku dělo a děje není ničím jiným než jeho velkým životním zrcadlem.

Tak proč jsem vlastně odmítl tu druhou operaci a chemoterapii ?

V té době a ostatně až do dnešních dnů pro mnohé neuvěřitelná a stále

nepochopitelná událost.

V době, kdy mi dle tří nezávislých lékařských institucí zbývali 3 měsíce života se

událo v mém životě něco neuvěřitelného.

Do dnešní doby jsem to co jsem prožil nikde zvlášť neventiloval.

Úplně jsem tu podstatu toho neuvěřitelného kvantového okamžiku do detailu

vlastně ani nepochopil a to že jsem to absolutně nechápal v době, kdy se mi to

událo, až si přečtete řádky níže, pochopíte určitě taky.
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Viděl jsem tam obě mé skvělé děti jak si dělají úkoly do školy.

A tak nějak jsem byl zvláštní souhrou pocitů a neviditelných událostí "vtáhnut" po

návratu z procházky na terasu našeho domu (nikdy před tím se mi to nestalo), kde

jsem chvíli stál, pozoroval naše nádherné stromy a pomalu po obloze plující měsíc.

Kdy mi z ničeho nic nepochopitelně "zamrznul" pohled směrem skrz okno do

našeho domu.

S průhledem na moji úžasnou ženu, kteří mě mnohdy vyčerpáni všemi událostmi,

vždy a všude vytrvale podporovali v Mojí cestě, jak připravuje naši každodenní

teplou večeři.

To co se stalo, mě nejprve vyděsilo.

A pak následně polilo neuvěřitelně hřejivým pocitem nabytého vědomí a poznání,

který v následujících dnech de�nitivně ukončil moji o�ciální cestu léčení rakoviny

ve všech nemocnicích, kterými jsem do té doby prošel.

Zakončeno mým upřímným poděkováním mým lékařům za to, co pro mě do té

doby udělali (a nebylo toho málo) a rozhodl se uzdravit sám.

Tak jak jsem tam stál na naší terase, v sychravém večeru s odleskem měsíce v

zádech, jsem si náhle uvědomil (do teď je složité to popsat slovy , že vlastně ten

obraz mých dětí a mé ženy sleduji z úplně jiného místa a jiné dimenze.

Jako by "z druhého patra", mimo své chatrné tělo.

Nevnímaje zdi a kontury našeho domu.
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Prostě to co je podstatou a bylo hlavním klíčem mého základního poznání procesu

spontánního sebeuzdravení, které se snažím mým kamarádům, klientům, kolegům a

všem co se o to zajímají pomalu a trpělivě vysvětlit.

Ano, v tuto setinu sekundy, která byla jedním z nejintenzivnějších a nejdůležitějších

momentů mého dosavadního života jsem pochopil to, co se nám již tisíce let snaží

vysvětlit starověké kultury a jejich moudrá učení.

Vtáhnut do tohoto neuvěřitelného mnohobarevného, času nepodléhajícího 5D děje.

Něco jako vzkaz "z hůry".

A to, že  - t.j. naše tělo.nejsme to co si myslíme

Jak dlouho jsem tam stál, naplněným tímto neuvěřitelným pocitem sebeuvědomění

nevím, ale to co jsem si následně uvědomil, bylo snad to nejdůležitější sdělení mého

života.

A to byla odpověď na základní a kruciální otázku, která na terase jako zářivý

světelný paprsek prostoupila mým bytím ...

Kdo jsem vlastně já ?

Jsem ten, který stojí zoufalý na terase a pozoruje oknem svoji milovanou rodinu?

Nebo snad jsem ten, kdo s neuvěřitelným a velmi intenzivním pocitem poznání,

uvědomění a s nekonečnou lehkostí bytí pozoruje toho, který stojí na terase a

pozoruje oknem svoji rodinu?

O odpovědi jsem v tu chvíli nezapochyboval ani setinu sekundy ...

A ostatně nepochybuji o ní dodnes.
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Ale, že   

kterému říkám s velkou pokorou .

jsme nekonečná, nesmrtelná, všechno a všechny objímající esense bytí -

naše Vyšší já,  naše Duše

A vše bylo v tom okamžiku jasné, v té intenzivní chvíli prosycené
mým nekonečným (sebe)vědomím ...

A po dalších, následných exkurzích do mého opravdového já.

V následujícím v mnohém vzrušujícím období, po mnoha setkáních s mnoha

zajímavými lidmi , jsem pochopil, že tento neuvěřitelný stav bytí a zvláštním

způsobem  který jsem zažil je stav v naší literatuře

popsaný jako  - ut of the ody xperience - stav mimotělní zkušenosti.

stav změněného vědomí,

 OBE O B E

Neuvěřitelně naplněný stav, kdy bylo mé Vyšší já na malou chvíli mimo mé tělo.

V ten okamžik jsem pochopil, že léčit (jenom) mé rakovinou a (dle doktorů a

různých CT a PET snímků) nádory viditelně prolezené tělo, nic v konečném

důsledku neřeší.

Pochopil jsem důvody, proč se mi rakovina vrátila:

Pochopil jsem jednoznačně co musím udělat pro mé kompletní uzdravení a že další

operace a chemoterapie mi nijak nepomůžou.

Pochopil jsem v průběhu té nekonečné a velmi intenzivní chvíle bytí, že je potřeba

mít vhled do toho, čemu se od pradávna říká celostní pohled na naše zdraví.

Na to, co se mi do té doby dělo.

Sečteno a podtrženo - (a to hlavně)uzdravit nejenom mé churavé tělo ale i   moji léty

trápení a soužení rozervanou duši.
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Komu to mělo něco říct, už to ví a svým srdcem, které je branou do naší duše to

cítí.

Neuvěřitelně elektrizující stav, který byl s velkou pravděpodobností mým

posledním varováním a předstupínkem toho, čemu někdy nesprávně v našich

zeměpisných šířkách říkáme klinická smrt (anglicky  - ear eath

xperience).

NDE N D

E

Myslím si, že více se rozepisovat na toto (pro mnohé z Vás zajímavé a možná i

vzrušující) , prostým rozumem a tím co nám bylo vtloukáno do hlavy

nepochopitelné téma, je možná už dále zbytečné.

A tomu, pro koho to zní jako báchorka čaroděje ze země Oz, nevadí, i tak je to

dobře.

A hmatatelný výsledek - to co všichni v této uspěchané době
hledáme ?

Tak jak píšu v Mém příběhu na mých stránkách , se během

následujících 6 měsíců po mém stavu OBE událo to, co do teď nechápe mnoho

doktorů , psychoterapeutů, léčitelů, různých koučů, mých kamarádů a ostatně ani

těch, se kterými se pravidelně setkávám.

www.mojecesta.org

Těch, kteří stáli nebo v současné době stojí na nejdůležitější křižovatce svého života

- tváří tvář této (ne)vyléčitelné nemoci.

Fotogra�e z konce kapitoly  mluví za vše, pro ty kteří chtějí vědět více,

zabrouzdejte do Mého příběhu.

Můj příběh

Nakonec musím říct, že jsem nesmírně rád, že můj příběh, jak se opožděně

dozvídám inspiruje spoustu lidí.
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Sdělení vedoucí následně k mému spontánnímu uzdravení.

Vypořádat se s tím, čemu my lidi (mylně) říkáme nevyléčitelné nemoci nebo je

třeba jenom prvotním impulzem a tak potřebnou motivací k tomu změnit svůj do té

doby, ne úplně naplněný a smysluplný život. 

A to nejdůležitější nakonec ...

A nakonec je tu, to základní sdělení.

Pevně spojené s celou mojí OBE zkušeností, která mi potvrdila, že jsme víc než

naše tělo.

Z mé do té doby nevyléčitelné nemoci - rakoviny a to bohužel, ne pro všechny

doposud poznaná a v našich srdcích pečlivě ukrytá pravda, že :
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Nejsme to,  co si myslíme , že jsme. To co nám
všichni kolem nás neomylně tvrdí, jsme víc než
naše fyzické tělo.

Jsme to čemu se vší pokorou říkám naše Vyšší já -
naše Duše , která propojením s tím co každý z nás
nazýváme jinak, někdo třeba Vědomí, Kvantové
pole, jiný zase Bůh, Vyšší inteligence, Universum,
kdy každý z nás jednou, dříve nebo později
pochopí, že má v sobě již od narození zakódovánu
možnost sebeuzdravení ze všech nemocí.

Ta pravda, že nikdy není pozdě se uzdravit (ale je
velmi těžké se vyléčit) a to bez ohledu na to, jak
dlouho jsme šli po naší dosavadní trnité životní
cestě - možnost, která nám byla dána od
prvopočátku a to mít své svobodné právo na to začít
žít kdykoliv svůj nový, spokojený a smysluplný
život.

V dynamicky se měnícím, pro nás překvapivě
přátelském prostředí, které závisí jenom na našem
osobním přístupu - v prostředí, kterému říkáme
pevné Zdraví.
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7.

17. listopadu 2019 jsme společně oslavili 30 výročí pádu železné
opony. Jsme ale po 30.letech společného budování demokracie

doopravdy svobodní ?

30 let demokracie a společné svobody aneb jsme doopravdy
svobodní? 

Ano i ne.

Spousta lidí se ohradí, co tím myslím, že nejsme svobodní ?

Vždyť nám nikdo v ničem nebrání, můžeme cestovat, můžeme říct svůj názor, třeba

i na naše vrcholné politiky a on to vlastně nikdo ani moc neřeší. 

Proč tomu tak je ?

Protože naši politici jsou našim obrazem a my jsme jejich reflexí v našich

každodenních životech, v prostředí ve kterém žijeme a naší každodenní životní

energií toto prostředí společně kultivujeme.

Pokud je politik hulvát, bere se za normální, že my - obyčejní lidé se můžeme k

sobě chovat jako bychom ani nebyli lidi. 

Pokud si lidi kolem nás na všechno stěžujou, že život je k ničemu, práce stojí za

starou bačkoru.

My tak postupně nějak tuto, jak řekl náš pan bývalý president Havel, se kterým

jsme společně v roce 1989 stávkovali - blbou náladu přejímáme, až se tato stane

plíživě naší každodenní praxí.
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A pokud přijmeme myšlenku, že náš život je nikdy nekončícím sledem různých

symptomů a nemocí, protkaný chvilkami zdraví, tak se tato nesmyslná a

každodenně nám vtloukaná do hlavy variace na téma pravda o zdraví stane naší

každodenní realitou.

A tak si pomalu ani nevšimneme, že ...

A tak nějak nám uniká, že jsme v našem virtuálním světě sociálních médií,

televizních kanálů, různých zábavných parků, nikdy nekončící manipulace a

technických vymožeností stále více a více sami.

Postupně hromadíme více a více a na rozdíl od našeho očekávání se máme pořád

tak nějak ( hlavně zdravotně ) hůře a hůře.

Jsme více nemocní a cítíme se pod nepříjemným tlakem.

Tento život plný různých, zprvu ne tak obtěžujících symptomů a následně nemocí,

nás začíná obtěžovat více a více.

Nehledě na to, že nás to stojí spoustu času stráveného běháním po doktorech a

někdy i spoustou ne úplně příjemných vyšetření.

A my, po vzoru našich západních kolegů - posloucháme a hromadíme.

Nejprve tituly, auta, pak domy, byty...

Utrácíme nesmyslné sumy za (pseudo)značkové oblečení a různé tretky.

Lítáme po světě a těšíme se kolik jsme toho viděli.

Chválíme se všemu a všem, hlavně našim známým, čímž si dokazujeme nejenom

svoji důležitost na současném žebříčku (pseudo)hodnot, ale i utěšujeme sami sebe,

jak se máme vlastně dobře.
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Jsme více a více osamoceni, plni každodenního stresu a tak nám nezbývá, než si

ulevit.

Nejprve např. skleničkou alkoholu, až se tak postupně propracujeme v lepším

případě k láhvi vína každý večer, utěšujíc se jak nám to víno náramně chutná.

Až se jednou octneme nevyhnutně osamoceni, my tomu říkáme různě, třeba rozvod

nebo rozchod se společníkem ve �rmě. 

A jak se tak neustále obhajujeme a obviňujeme "Ty druhé" - předáváme tyto naše

programy, nevědomě svým dětem, které světe div se, jenom slepě kopírují naši

životní trajektorii.

V tom horším případě proloženo různými zázračnými, podpůrnými lékařskými

prostředky - říkejme jim třeba antidepresiva.

A tak to jde dál a dál ... a naše svoboda se pomalu vytrácí 

Až se pod neustále se zvyšujícím tlakem a nikdy nekončícím stresem propracujeme

ke své první chronické nemoci.

Kde jejíž příčině jsme nevěnovali žádnou pozornost a místo pochopení co nám tím

naše duše - naše Vyšší já říká - ji řešíme nejlépe různými druhy prášků.

Protože jak nám bylo sděleno, na tyto chronické nemoci většinou nemá klasická

medicína žádné smysluplné a praxí ověřené řešení.

Tím jak nerozumíme sami sobě, nerozumíme ani příčinám našich nemocí.

A na svoji obranu, vše co se nám a kolem nás děje svalujeme zbaběle vinu na

ostatní.
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A my to znovu obhajujeme např. špatnými geny nějakého předka nebo čím vším

jiným a opět (proč si přiznat pravdu a podívat se sám na sebe) tu příčinu našeho

nespokojeného života bez smyslu házíme jenom a jenom na vnější prostředí.

To vše bez elementární sebereflexe a (sebe)uvědomění.

A tak jde život dál a my neposloucháme sdělení, která nám náš život trpělivě dál a

dál posílá.

Do našeho dětství, kde jsme se většina z nás cítili šťastní.

Se svými milovanými rodiči, kteří se pro nás vždy snažili (i když to tak mnohdy

nevypadalo) udělat vše nejlepší. 

Až se mnozí z nás propracujeme k něčemu horšímu a tím je nevyléčitelná nemoc.

A u mne to byla rakovina.

A tady už definitivně končí naše svoboda.

Propadneme se do stavu všeobjímajícího strachu a nekonečného zoufalství, které

bez pomoci své rodiny a někoho, kdo se na vše dívá "zvenčí" a nejlépe si prošel

něčím podobným, se sami nemůžeme (až na světlé výjimky a díky bohu za ně) -

dostat jednoduše ven.

A začneme si uvědomovat, že to věčné hromadění všeho bylo vlastně k ničemu a

deklarovaná svoboda nebyla tou čistou svobodou v pravém slova smyslu.

Chceme vrátit čas, abychom mohli znovu (už životem poučeni) prožít ztracený čas,

který nám utekl mezi prsty a to hlavně čas (ne)ztrávený s našimi dětmi a blízkými.

A pomalu se vracíme tam odkud jsme vyšli ...
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Těm mimochodem, nepochopitelně mnohdy nemůžeme přijít na jméno nebo jim jen

odpustit, což bychom měli všichni.

A já to můžu na svém osobním případě Spontánního uzdravení se z nevyléčitelné

nemoci - rakoviny Vám všem, kteří pociťujete to co jsem pociťoval i já jenom a

jenom doporučit .

A to platí i pro tzv. nevyléčitelné nemoci .

Ne nadarmo stará moudrost říká "méně je více a více je méně".

Tehdy v našem dětství jsme si totiž uměli naší svobody užívat, věděli co nás baví a

uměli se z věcí radovat.

A to, že ta pravá svoboda není vně, ale vevnitř nás.

Než nám tento tzv. svobodný svět plný všech technických nesmyslů a vymožeností,

tlaku na úspěch a neustálého pokroku, přeprogramoval naši mysl a my začali běhat,

tak jak běhá ta známá "veverka v bubnu" .

A většina z Vás tuší jak to dopadá ...

Pokud nevíte, veverka se natáhne a už nemůže vstát.

Tak jak se to stalo mě.

Pokud to víte a patříte mezi těch pár osvícených, kteří si svého života váží, užívají

si jej plnými doušky (a to v jediném momentu, který existuje a to je TADY A TEĎ -

jiný moment totiž není) přeji, aby jste se nenechali ze své životní cesty jen tak lehce

zvyklat.

A pokud patříte mezi tu první skupinu, neklesejte na mysli - nikdy není pozdě se

zastavit, hluboce nadechnout a vše si uvědomit . 
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Ukryta hluboce v našem srdci, které je branou do naší duše - se dozvíme právě

např. díky tzv. nevyléčitelné nemoci, tak jak jsem se k tomu dopracoval i já.

A tak jsem za to velmi vděčný a s pokorou přijímám každý nový den, na který se

těším jako malý kluk.

Tak jak jsem se ostatně těšil, než mě naučili dospělí, co je to vlastně ta naše

"svoboda" a demokracie.

Člověk se někdy za pomoci nevyléčitelné nemoci,
jako to bylo u mne, naučí vzdát věcí, bez kterých si
předtím nedokázal svůj život představit. A tím,že
opustí staré myšlenkové pochody, se k němu
dostanou nové, v mnohém zajímavější životní
výzvy. Výzvy, které nejsou ničím jiným než
návodem jak se stát tím čím chtěl od srdce být už
od svého dětství - šťastným, prospěšným a
spokojeným člověkem.

Život je totiž spravedlivý a nakonec je vše jak má být.
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A tak Vám všem, 

30 let po sametové revoluci přeji, aby jste prožívali
Váš "nový" doopravdy svobodný život, plný lásky,
pochopení a bdělosti, v přítomnosti své milované
rodiny a svých blízkých, tak jak jej prožívám teď i
já.

Život za který jsem kromě mé skvělé manželky a
mých milovaných dvou dětí, vděčný rovněž své
nevyléčitelné nemoci - rakovině, která mi dala více
pokory a osobního vhledu, přinášejícího tak jako by
samo sebou více osobní svobody, uvědomění si
sám sebe , pochopení lidí kolem nás, kteří jsou
součástí tohoto našeho nádherného životního
hologramu, kterému říkáme náš zdravý a
smysluplný život.

totiž svobodný život nekončí, ale právě začíná.Rakovinou 

Ať se tomu člověk brání nebo ne ...
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A vzal si s sebou i svých sedm nevinných spoluobčanů.

Muselo se to doopravdy stát ?

Není mým úkolem hodnotit, proč se to stalo a ani něco či někoho kritizovat.

A už vůbec ne hodnotit jestlipak někdo případně něco podcenil, jestli pokud by byl

ten pravděpodobně nešťastný a k smrti vyděšený člověk citlivě vyslyšen.

A tím myslím lidsky, ne jenom profesionálně, o čemž nepochybuji, že byl.

A s velkou mírou pochopení a soucitu (na který samozřejmě v plné čekárně

zaplněné nemocnými není čas) pochopen, jestli by se stalo, to co se stalo nebo ne

atd.

Nechť si každý na to utvoří svůj názor sám ...

Já můžu jenom za sebe říct, že ne všechny mé osobní zkušenosti s návštěvou

zdravotnických zařízení a tím myslím od běžných lékařů až po tzv. velké

nemocnice, mne naplňovali vždy nadšením a nekritickým pochopením.

Jeden nešťastný, velmi pravděpodobně psychicky labilní a dle dostupných informací

nemocný člověk se spoustou nepochopitelně znějících diagnóz, ukončil v Ostravské

fakultní nemocnici svůj život.

8.
Arogance moci v nás a naše kolabující zdraví 

aneb jak to půjde dál?

V minulém týdnu jsme byli svědky krutého činu nespokojeného a zdá 
                             se nevyslyšeného člena naší komunity.
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Já který ničemu nerozumím, nejsem v příslušné oblasti vzdělán a nemám žádnou

praxi.

Vsichni, ale víme, že to jde i jinak ...

Kdy na druhou stranu, s velkou úctou musím říct, že např. naše bývalá paní

pediatrička s velkým P.

Skvělá a moudrá to žena (bohužel pro všechny děti , nyní již v důchodu) byla

opravdovou ambasadorkou toho pravého lékařského řemesla, s jejím celostním

pohledem na medicínu. Mé dvě děti milovali a nedali na ni nikdy dopustit.

Nebo rovněž skvělý team střešovické nemocnice v Praze, který mi ještě týž den po

zjištění mého zhoubného nádoru provedl bezchybnou operaci, bez jediné

komplikace, se skvělým pooperačním týmem, atmosférou a absolutně

bezproblémovým následným hojením rány.

Popř. i jiný nejmenovaný doktor a jeho tým pranýřovaný všemi a za všechno.

Nebo např. jiný doktor v nejmenované nemocnici, který mi po sdělení diagnózy

"rakovina je zpět" s nechápajícím výrazem v tváři se mě zeptal, co si to vlastně

dovoluji zpochybňovat názor velevážené "rady starších".

Až po doktora(y) z nejmenované nemocnice, kdy jeden s mnoha tituly se cítil téměř

uražený, co to chci od něj za radu na můj onkologický problém, vždyť je to jenom

navrátivší se zhoubný rakovinotvorný nádor a jeho reoperace.

Tzv. doktor, který mi suše sdělil, že tu není od podávání nějakých rad, ale od

operovaní pacientů.

A to např. počínaje nejmenovanou pediatričkou sídlící nedaleko od našeho bydliště,

která nás prostě nemohla vzít mezi své klienty, protože má plno.
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Nabubřelé a egoismem přesycené medicíny, která si myslím a rovněž se obávám,

že bez základního pochopení spojení Duše-Mysl-Tělo a návratu k více jak 2.000 let

starým metodám prevence a uzdravení, má v mnoha směrech svůj zenit již

nenávratně za sebou. 

Tak kde je tedy zakopaný pes ? 

Myslím si, že ta jednoduchá a mnohými stále nepochopená podstata tkví prostě v

tom, se začít k sobě znovu chovat jako lidi.

Tvorové sdílející spolu jednu planetu Zemi, bez které prostě nemůžeme žít,

dýchající jeden společný vzduch a sdílející jeden společný prostor, říkejme mu třeba

vesmír nebo universum.

Kde po pochopení podstaty, že nejsme jako bytosti navzájem odděleni, ale naopak

jsme a budeme navždy neoddělitelnou součástí tohoto úžasného (pro mnohé vědce

stále nepochopeného) Celku, kde je pro nás pro každého, vše jak má být.

Nenahlížet na ostatní "z hůry", jenom díky tomu, že mi někdo svěřil bílý plášť.

Překvapivě pro všechny, bez další účasti lékařů, léků a rigorózních metod klasické

medicíny.

Společně ruku v ruce i s jinými mými spřízněnými dušemi (píšu o nich v oddíle

), za očekávané velké nepřízně ortodoxních zastánců klasické

medicíny - cestu plnou různých výzev směřující k pochopení mého těla , duše a

mysli.

Oblíbení autoři

Cestu zakončenou mojí spontánní remisí - mým uzdravením z rakoviny.

Odchovanec klasické medicíny, který jak říkají zastánci klasické medicíny "sběhl k

alternativcům" a tím mi otevřel moji nelehkou, ale inspirativní cestu k mému

sebeuzdravení.
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A to nejenom pod tíhou různých symptomů, diagnóz a následně nemocí (s různými

přívlastky, kterým už někdy nerozumí ani sami doktoři), ale současně i působením

�nančních kleští různých hypoték, úvěrů a zázračných půjček.

A přitom řešení je tak snadné

Prostě se jenom zastavit.

Hluboce se nadechnout a jenom tak dýchat.

Vyběhnout si třeba do lesa.

Vzít manželku a děti kolem ramen a zajít si jenom tak na společnou procházku.

Uvědomit si skrytou pravdu, že člověk je tvůrcem svého života a ne jenom jeho

bezbrannou obětí.

Ale naopak se může velmi pravděpodobně opakovat, protože nevědomé zoufalství,

dalekosáhlá a hlavně dobře promyšlená manipulace lidí dosáhla takové úrovně, že

ta oblíbená "veverka běhající v bubnu" je již na pokraji zhroucení .

Prostě se chovat k ostatním lidem se soucitem a pochopením, už jen proto, že

prostě člověk nikdy neví v jaké situaci se může v budoucnosti ocitnout sám.

Jenže mnohdy arogance moci "bílých plášťů" a jejich kolegů v "bílých límečcích"

dosahuje někdy takové úrovně, že se obávám, že ostravský případ nebude jediný.

Mocný bílý plášť, který je v naší přetechnizované a materialismem prosycené době

nám vehementně vtloukaným synonymem a předpokladem zdárného vyřešení

většiny problémů v oblasti nemocí ( všimněte si, že se nemluví o zdraví) a jejich

následného léčení.
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Bojovat jeden s druhým, druhý s třetím, tak jak to do nás buší nikdy nekončící

manipulace ze všech médií, �remních kultur globálních společností a sociálních

sítí.

Je to třeba o tom, jenom tak s úsměvem na rtu pozdravit kolegu v práci, zákazníka

sedícího v čekárně.

Pozdravit našeho souseda a zeptat se jej jestli nepotřebuje nějakou pomoc.

Dát třeba přebytečné věci, kterých máme plné šatníky někomu potřebnému nebo se

prostě na lidi kolem sebe jenom tak usmát a předat jim svoji pozitivní energii.

Pochopit třeba jenom to, co už před mnoha stovkami let řekl jeden známý antický

�losof, že :

Nechtít od života mít stále víc a víc ...

Odmítnout mnohdy zdraví prokazatelně škodlivé (svými vedlejšími účinky)

chemické přípravky - tzv. léky jako prvotní a bezpodmínečné řešení symptomů a

stavů, kterým jejich nepochopením následně říkáme nemoci.

Prostě si jenom uvědomit, což je v naší egem prosycené době velmi složité, že si za

ně jsme vlastně zodpovědní jenom a jenom my.

A s tímto (sebe)uvědoměním pochopit a uvést do praxe každodenního života

pokoru, střídmost a pro naše zdraví velmi důležité dodržování zdravé stravy.

Omezit toxiny v jídle a vyhnout se všem toxickým lidem a informacím, které

nevědomky polykáme každý ten z TV a všech jiných všemožných novin a kanálů.
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Stejně tak jsem optimista s mým skromným vhledem do toho, jak a kudy půjde

společný život nás všech na naší krásné planetě - matce zemi dál.

Stále více a více lidí totiž hledá ztracenou harmonii těla a duše.

Kde všichni (byť se tomu dlouho bránili) konečně pochopili, že ji nenajdou v

materializmem prosyceném vnějším světě.

Stále více lidí chce znovu nastavit stav homeostázy ve svém mnohdy

zdevastovaném těle a poskytnout trochu více duchovního klidu své denními

starostmi trápící se duši a mysli , která se bez odpočinku jisto jistě umyslí k smrti.

Chtěl bych jenom říct, že jsem velký optimista, jak ve vztahu ke svému životu,

který se mi obrátil naruby po mém spontánním uzdravení z rakoviny.

To by pak, dle mého neodborného názoru jednoho obyčejného člověka, který zažil

jenom spontánní uzdravení z rakoviny vlastními silami, nemohlo dojít a ani nadále

docházet k takovým tragédiím jako došlo v Ostravské nemocnici.

Pokud si to vše uvědomíme , bude nám všem líp

A aby to vše nevyznělo tak negativně.

To se přece teď v naší happy společnosti nenosí.

To co má člověk ukryto uvnitř a následně vysílá ven,
se mu na základě zákona přitažlivosti, dřív nebo
později vrátí, v dobrém i ve zlém zpět jako
bumerang.
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Radovat se ze života a být znovu prospěšní, uvědomujíc si a zastydíc se trochu , že

na to tak nějak v minulosti zapomněli.

Prostě začít žít nový život, ne na úkor někoho nebo něčeho.

Život prospěšný všemu a všem - žít jej znovu tak, jak jej vždy už od svého dětství

chtěli žít.

V rozporu s názorem jiných učených, ale v těchto případech již bezmocných lidí.

A mají znovu obrovskou chuť žít.

Tito lidi, utrápení strachem a obavami téměř k smrti, pak mnohdy pouhou

otevřenou rozmluvou s někým (říkejme mu jakkoli), kdo "tam" již byl a vidí věci z

jiného úhlu pohledu, který se soucitem a pochopením jim trpělivě naslouchá.

A s hlubokým vhledem do dané situace, bez profesní slepoty a následně jim pak

vysvětlí podstatu a příčiny jejich nemocí, mnohdy obrátí nepochopitelně jejich

životy naruby.

A pouhým rozumem nepochopitelně způsobí, že tak nějak jsou pořád mezi námi.

Každý týden se setkávám , popř. komunikuji se smrtelně nemocnými lidmi, kteří

jsou pro své zdraví ochotni udělat vše.

Lidmi jako MY, které dle jejich vyjádření klasická medicína tzv. odepsala a poslala

je některé (např. u nádorovým onemocnění v pokročilém stádiu) domů, mnohdy tak

nějak v klidu zemřít, protože pro ně již nemá žádnou variantu léčení.
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S přicházejícími Vánočními svátky, 
bych Vám všem chtěl s velkou pokorou a střízlivým
optimismem v srdci,  popřát šťastné a veselé
Vánoce a upřímně říct, že doopravdy den za dnem
jsem větší optimista v tom, že ta (ne)velká skupina
z nás, kteří pochopili, že zdravý, spokojený a
smysluplný život se nedá koupit za milion dolarů,
vyhrát v loterii a ani naplnit nesmyslnými
materiálními tretkami nebo jinými zdraví škodlivými
náhražkami, které každý den jíme, pijeme,
konzumujeme a mnohdy si je všechny nevědomě
hromadíme v našich domovech.
 
Dá se totiž znovu získat jenom vědomým
pochopením podstaty života - žít tady a teď,
naplněním života bezpodmínečnou láskou, pokorou,
pochopením a soucitem, ke všem živým tvorům, se
kterými sdílíme tuto neopakovatelnou každodenní
příležitost, si užívat volně a tak nějak pro každého
z nás, tím správným směrem spravedlivě, dle našich
zásluh plynoucího života.
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V tomto našem společném, neuvěřitelně
různorodém, naším společným bytím naplněném a
různými synchronicitami protkaném,  nadčasovém
hologramu, kterému říkáme náš zdravý, spokojený a
smysluplný život.

Pak jsem přesvědčený a hluboce tomu věřím, že se takové tragické události, jaká se

stala v Ostravské nemocnici, nemusí a nebudou opakovat.

Pokoj v duších všem zemřelým.

A neochvějnou víru nám Všem v to, že již teď máme splněny všechny podmínky

proto, žít náš vysněný, harmonií a zdravím naplněný život.

Na tom nejlepším možném místě, s námi podobnými milujícími a milovanými

živými i neživými tvory.

Lidmi, zvířaty a vůbec celou nádhernou a nám stále ještě pokorně a trpělivě sloužící

přírodou.

Štastné a veselé Vánoce !
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Tuto nemilosrdnou zprávu přinesl na konci roku 2019 uznávaný lékařský časopis a

citovala jej dokonce renomovaná světová tisková agentura.

9.
Rakovina se stala největším zabijákem ve vyspělém světě aneb

směřujeme úspěšně k svému konci?

Nejčastější příčinou úmrtí v tzv. bohatých zemích je nyní rakovina,
nikoliv srdeční choroby, jak tomu bývalo dlouhá léta.

Uvědomujeme si vůbec, co to vlastně znamená ?

Já jsem přesvědčený, že úplně ne.

Na rozdíl od srdečních chorob, kde různé statistiky vykazují dle dostupných

informací snižující se tendenci mortality a média nás současně informují o

prodloužení života nemocných (otázka zní by taky mohla znít za jakou cenu?).

U rakoviny to zase tak slavné není.

Málokdo z nás ví nebo si možná ani neuvědomuje, že rakovinou u nás v průběhu

svého života onemocní přibližně každý čtvrtý spoluobčan a každý třetí na ni umře. 

S rakovinou má v České republice osobně svoje zkušenosti nebo se na ni v

současné době léčí víc jak 500.000 lidí a každoročně na ni umírá cca 27.000 lidí.

Kde sice toto číslo meziročně neroste, ale co je alarmující je počet postižených, tedy

nemocných s rakovinou vzrostl za poslední desetiletí o desítky procent.
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Alarmující je, že nejenom incidence (počty nově nemocných), ale i náklady na léčbu

všech onkologických pacientů u nás každoročně rostou, kdy již v roce 2017

překročili magickou hranici 20 mld Kč ročně.

Je půl milionu lidí málo nebo to už někoho konečně trkne ?

Někdo by řekl půl milionu nemocných není zase tak mnoho.

Ale kdo si zažil polibek smrti od této, jak se vší úctou říkám moudré dámy, která

mi a bude to znít značně nepochopitelně - zachránila život.

Nemoci, které říkáme my všichni rakovina.

Tak jak jsem si jej v její přítomnosti zažil i já při mé diagnostikované rakovině v

roce 2016 , následné okamžité operaci (za což jsem velmi vděčný skvělému

lékařskému týmu z ÚVN v Praze). 

Následující tzv. čistící, teď už vím, že nepotřebné a mé tělo zatěžující chemoterapii,

po cca roce navrátivší se rakovině, v podstatně horším stádiu a pak následném

odmítnutí další složité operace a drastické chemoterapie, následováno mým

spontánním uzdravením.

Ten kdo si tento polibek smrti zažil, moc dobře ví, že těch postižených v jeho okolí,

kterým rakovina každodenně ovlivňuje negativně jejich životy je daleko víc.

Jsou to bez výjimky, vždy celá rodina pacienta trpícího rakovinou.

Jeho manželka, samozřejmě i děti (před kterými to rodiče většinou tají, ale oni

napojeni na nás - své rodiče, nějak záhadně ví své), rodiče, prarodiče, sourozenc.

Kdy existují oprávněné obavy a varování renomovaných agentur, že tento trend

bude ve stejném tempu nemilosrdně pokračovat i nadále.
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Sami si pak určitě dopočtete, že těch každodenně paralyzovaných lidí, plných

zoufalství a beznaděje, spoléhajících se na to "jediné dostupné", masami

akceptované alopatické řešení a tím je klasická medicína a buďme rádi v mnohým

případech za ni, se složitými operacemi, chemoterapiemi, radioterapiemi atd.

Až vlastně dojdete k číslu , že těch každodenně vystrašených lidí k smrti je

polovina aktivně pracující populace u nás, možná i více.

Pokud tomu nevěříte, vyzkoušejte si tohle ....

Zkuste někde mezi svými známými (čím více lidí bude přítomno, tím lépe) říci, že

Váš blízký trpí rakovinou, je jedno jakou. 

Reakce na sebe nenechají dlouho čekat.

Lidi se začnou tak nějak vytrácet a blednout.

A tak nějak nesmyslně mluvit z cesty, ještě více nesmyslné slátaniny mnoha slov,

které vůbec nedávají smysl, snažíce se bez jakékoliv hmatatelné šance a

opravdového přesvědčení, zasaženi okamžitým strachem - podpořit rodinu

nemocného.

Někteří začnou propadat citovým výlevům.

Začnou nekontrolovaně plakat a třeba i prosit boha o milost, kdy téměř nikdo

nebude mít, prostoupený všeobjímající atmosférou strachu, chuť se do debaty

zapojit a už vůbec ne v ní z jakéhokoliv důvodu pokračovat. 

Takovou moc má rakovina ...

Jenom však do té doby než prozřeme a pochopíme.

A samozřejmě i nejbližší známí, kteří jsou společně s trpícími zasažení strachem a

zoufalou nemožností pomoci.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 72

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

Stačí totiž pochopit základní příčiny této tzv. (ne)vyléčitelné nemoci.

A a to hlavně to, že jsme si za ni zodpovědní sami.

Svým životním stylem, kterým je posedlá celá naše euroatlantická civilizace, ve

kterém převládá nikdy nekončící spotřeba, konzumace a to nejenom mnohokrát

divně vypadající hmoty plné různých chemických konzervantů, které říkáme jídlo,

ale i různých chemikálií, kterým zase říkáme léky.

Nesmyslné hromadění materiálních věcí a soustředění se sobecky jenom na sebe.

Na svůj prospěch, zisk, moc, slávu a chtíč ovládat všechny kolem sebe.

Pochopíme to, že rakovina, podobně jako každá nevyléčitelná nemoc, má nad námi

jenom takovou moc, jakou jí sami přidělíme ve své mysli.

A a to bez jakéhokoliv elementárního soucitu, pokory, pochopení a zodpovězení

těch základních životních otázek, týkajících se smyslu našeho života :

Kdo vlastně jsem ?

Odkud přicházím a kam směřuji ?

Jaké poslání mám v tomto mém životě a v tomto čase ?

Obávám se, že bez odpovědí na tyto základní, ale ne vůbec jednoduché otázky pro

náš zdravý, spokojený a hlavně smysluplný život , se společně nemáme šanci

pohnout vpřed.

Pokud budeme fascinovaní pouze hmotou a to hlavně svým tělem.
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Že jsme víc než naše tělo a současně nejsme odděleni od celku, kterým je Prostor,

ve kterém společně všichni žijeme, říkejme mu třeba vesmír, universum, naše

matka Země. 

Pokud konečně nepochopíme, že jsme víc než naše námi mnohdy neodpustitelně

zanedbávaná, někdy z nedostatku pochopení věci - nedůstojně a hanlivě zmiňována

a citována v některých článcích a rovněž i mnohdy námi samými nemilovaná

"schránka z masa a kostí, plná emocí", která tak nějak postupně stárne a jak jinak, je

následně odkázána na pomoc ostatních.

Zahleděni sami do sebe, si neuvědomujeme, že jsme daleko víc.

A to neviditelná,  vše a všechny objímající esence bytí - říkejme jí třeba naše Duše

(více v mém článku na mém blogu 

)

Jsme více než naše tělo aneb základní klíč k

našemu uzdravení z nevyléčitelných nemocí.

Napojena právě na tento neuvěřitelný Prostor, kterého jsme jeho neoddělitelnou

součástí, kde by naše tělo mělo být důstojným chrámem naší Duše.

Pak jisto jistě pochopíme, že léčit toto naše různými nemoci prostoupené a mnohdy

zdevastované tělo (což je většinovou mantrou klasické medicíny) není vždy to

hlavní a nejpodstatnější.

Stačí jenom pochopit, což není vůbec lehké, že rakovina není náš nepřítel a

nemusíme s ní bojovat.

Jeho různými úpravami, např. plastickými operacemi a nepochopíme, že nejsme

jenom naše tělo, což nám vehementně tluče do našich hlav nikdy nekončící

propaganda ze všech možných medií, podporována různými nadnárodními

společnostmi.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/l/jsme-vice-nez-nase-telo/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 74

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

Spíše bychom s ní neměli vůbec bojovat, protože to nemá v konečném důsledku

žádný smysl a hlavně tento boj nemá žádného vítěze .

Snad jen další "zářez na pažbě" v testování nové léčebné terapie se stále a stále,

častěji se opakujícím výsledkem - výrazně zhoršenou následnou kvalitou života

pacienta, mnohdy končící jeho předčasnou smrtí.

Že jsme si ji nevědomě přizvali do svého života a to neřešením svých stále se

opakujících problémů.

A pak následně po pochopení této pravdy a uvědomění si všech spojitostí, můžeme

stejným způsobem s touto "očiotvírající" nemocí, která není nic jiného, než naší

novou životní výzvou - udělat upřímnou a férovou dohodu.

Stačí jenom pochopit, že rakovina nás nejde ohrozit a už vůbec ne
zabít.

Jde nám jenom svojí silně emotivní a naléhavou formou říci, že už to takhle (stále a

stále stejně se dokola opakujíc) v našem životě nepůjde dál. 

Říká nám, tichým a přívětivým hlasem, člověče zastav se, dřív než bude pozdě.

A vyzývá nás úpěnlivě, abychom svůj dosavadní život přehodnotili.

Nastavili neúprosné zrcadlo našemu dosavadnímu bytí.

A provedli razantní změnu ve svém životě, plném nám do hlavy nevědomě

naimplementovaných programů, které si většinou neseme již od našeho dětství.

A po pochopení těchto zdánlivě rozumem nepochopitelných řádků, že si jsme za

rakovinu zodpovědní jenom a jenom sami.
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Dohodu o tom, že jsme již vše pochopili, pracujeme na sobě a že jí (rakoviny) ve

Vašem životě již není potřeba ...

A světe div se.

Nastoupit pokud možno okamžitě důkladnou očistu - Detox.

Ne zítra, ne až se mi podaří tohle nebo až se mi bude chtít.

Nastoupit očistu jak našeho Těla (dlouhodobě destruovaného různými léky,

alkoholem a chemikáliemi prosycenou stravou), tak i očistu naší utrápené, našim

kamenným srdcem, dočasně zabarikádované Duše.

Chce to taky mít trochu štěstí potkat někoho, kdo si tímto údolím smrti již prošel,

následně měl možnost a šanci prozřít.

Ona jakoby nepochopitelně, po našem plném uvědomění, tvrdé práci na sobě, tak

jak se to stalo i v mém případě, kdy mi zbývali podle tří renomovaných týmů

necelé 3 měsíce života, tiše odchází otevřít oči a nastavit zrcadlo někomu jinému,

který dočasně ztratil svoji cestu životem.

Popř. úplně nepochopil naši božskou podstatu sama sebe.

Zní to jednoduše, ale je to doopravdy jednoduché?

Samozřejmě to tak jednoduché není.

Chce to totiž mít obrovskou motivaci a neutuchající víru sám v sebe.

Nepřekonatelnou vůli žít a změnit zavedené každodenní rituály.

Mít současně vytrvalost na svojí nové cestě setrvat, po dobu nezbytně nutnou k

přenastavení našich vnitřních procesů Mysli, Těla a Duše.
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Někoho, kdo se jakoby náhodou objeví ve Vaší blízkosti (víte , že náhody

neexistují).

Někoho, kdo Vás znovu vrátí do života.

A začínají na sobě pracovat.

Zdravě jíst, trávit více času na čerstvém vzduchu.

Věnovat více času pohybu, různým formám relaxace a trávením společného času se

svojí milovanou rodinou.

Vše podpořeno neutuchající touhou našich blízkých, nám upřímně a bez jakýchkoliv

podmínek pomoci.

Málokdo z nás taky ví, že většina našich orgánů se na buněčné úrovni zregeneruje

za několik týdnů, popř. měsíců.

Tak jako se to evidentně stalo i v mém případě spontánního uzdravení.

Podpořeno naší vůlí žít.

Naší touhou vše pochopit a projít nezbytným očistným procesem, kdy na konci

tohoto procesu nemůže být nic jiného než kompletní uzdravení a začátek nového

života.

Života prosyceného pochopením, pokorou, soucitem a láskou ke všem živým i

neživým tvorům, obývajících spolu s námi naši ( pořád ještě ) krásnou, ale námi

bohužel postupně drancovanou planetu Zemi.

Stále více a více lidí to už chápe.
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Konečně pochopíc, že ta je absolutním základem našeho smysluplného a zdravím

prosyceného života, v současné "genderismem" prosycené době.

Začínají pomalu, jakoby podvědomě chápat, podstatu jednoho z nejdůležitějších,

záhadně utajovaných a málo publikovaných sdělení minulého století týkající se

našeho zdraví.

A rovněž určitou formou, námi nevědomě podporovaného stavu naší mysli,

blízkého kolektivní hypnóze, ve které se nachází většina z nás. 

Úžasného sdělení za které dostal biochemik, fyziolog a lékař Otto Heinrich

Warburg v roce 1931 (ano doopravdy už před cca 90 lety) Nobelovu cenu.

A to je objevení příčiny vzniku rakoviny.

Nic složitějšího nebo spíše jednoduššího než (ve stručnosti) dlouhodobě

překyselený organizmus způsobený např. špatnou stravou a přemírou stresu,

doprovázený nedostatkem kyslíku (např. nedostatečným pohybem) za prací nositele

Nobelovy ceny nehledejte. 

A tak na konec tohoto mého příspěvku, 

mi dovolte vyjádřit moji neutuchající víru v naši lidskou soudnost, zdravou intuici,

kterou má každý z nás ukrytu hluboce ve svém srdci, která nás dovede ke

správným odpovědím na otázky položené výše.

A taky zbytek zdravého rozumu, který v nás pořád ještě zůstal.

V naší době prosycené materialismem, pokrytectvím, konzumem, sobectvím,

nekonečnou manipulací.
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Aneb jak řekl, jeden moudrý člověk :

Nezáleží na tom, jak dlouho jsme šli po naší
dosavadní životní cestě, vždy je čas na změnu . Na
změnu, která povede k transformaci naší bytosti,
jak v oblasti osobnostního, tělesného, ale i velmi
důležitého duchovního rozvoje, s jednou z
unikátních možností našeho úžasného těla, nám
danou již od našeho narození, o které jsem bytostně
přesvědčený a tou je neustálý a nikdy nekončící
proces sebeuzdravení a to třeba i z nemoci
mnohými považované za nevyléčitelnou, jakou je
např. i rakovina.  
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Už jsme tady asi dlouho měli klid, žádné velké války, žádné
strašidelné epidemie, strach nahánějící katastrofy, tak někdo musel
vymyslet Koronavirus. 

Už jeden moudrý člověk kdysi davno řekl - udržte lidi ve strachu a pak jimi můžete

lehce manipulovat.

V žádném případě, ale nechci zlehčovat současné dopady Koronaviru, nakažené a

ani jeho oběti.

10.

Koronavirus obchází svět aneb jak se necháváme lehce

manipulovat

To co bych chtěl, je s pokorou vyzvat lidi k používání zdravého selského rozumu.

Paralela s nemocemi a to i s chronickými, vč. nevyléčitelných 

Jak spousta z Vás již ví, prošel jsem si v minulém období zajímavou a v mnohém

vzrušující cestou uzdravení z nevyléčitelné nemoci.

Navrátivší se rakoviny, kdy pro mne klasická medicína již neměla žádné řešení a

následně po mém uzdravení ani žádné kloudné vysvětlení.

A navíc na všechny ostatní problémy, které by se jinak museli přirozeně řešit, se

tak nějak zapomene a snadněji se zametou pod koberec. 

Určitě si to vše pamatujete z ikonického �lmu "Vrtěti psem", který mám rád

nejenom pro jeho obsah, ale i jeho nadčasovost.
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Jinými slovy, člověk se správně fungujícím imunitním systémem, který je v

harmonii s ostatními tělesnými systémy se vlastně ani nemůže nakazit žádnou

bakterií či virem.

Kompletní uzdravení z rakoviny, bez léků a bez lékařů. 

Mimochodem milióny bakterií, virů a jiných mikroorganizmů žijí spolu s námi v

našem těle v symbióze, kdy bez nich vlastně nemůže naše tělo vůbec správně

fungovat.

Přesně tak jak to bylo i v mém případě.

A s tím úzce souvisí i to, že takhle harmonicky fungující jedinec vlastně ani nemůže

být (vážně) nemocný.

Tak jaká je tedy ta paralela ?

A tudíž nemusí chodit k lékaři.

Touto paralelou pro spontánní uzdravení a v našem případě ochranou před

Koronavirem, spíše (ne)nakazením se jakýmkoliv virem či bakterií, jsou náš

správně fungující imunitní, nervový a endokrinní systém.

Jíst žádné léky či žádné jiné podpůrné přípravky, jak to do nás vehementně tluče

nesmyslná propaganda a agresivní reklama ze všech možných dostupných médií. 

Ti kteří toto náhlé a nepochopitelné uzdravení přece jenom chtěli a chtějí popsat jej

nazývají .Spontánní remise

Tyto na výsost důležité a pro medicínu v mnohých ohledech stále ještě neprobádané

tělesné systémy zajišťují regulaci a ochranu našeho těla při jakémkoliv imunitním,

psychickém, ale i fyzickém nátlaku, po kterém u oslabeného jedince propuká ve

většině případů to čemu říkáme nemoc.
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Současně s pravidelnou očistou našeho těla , já jí říkám DETOX Těla. 

Nevyhnutnou nutností je rovněž správně fungující nervový systém a jeho části

sympatikus a parasympatikus.

Jinými slovy udržovat v těle nízkou hladina stresu, kterou má v souvislosti s našim

uspěchaným životním stylem, každý z nás jinou.

A tím jsme u dalšího styčného bodu, neodmyslitelně propojeného s našimi

nemocemi a tím je stres.

A to víte.

Přemíra stresu, způsobeného ve velké většině případů strachem nebo obavami totiž

nadměrně vysiluje velmi důležitou část našeho endokrynního systému, kterou jsou

nadledvinky.

A umíte si jistě představit, že tohle zjištění se určitě nebude líbit mocným

zájmovým skupinám, jakými jsou např. všudepřítomný farmaceutický průmysl

napojený pupeční šňůrou na naše zdravotnictví, ale i nově např. průmysl

potravinářský.

Tyto naše tělo "zásobují" hormony, jakým je třeba kortizol , kterého zvýšená

koncentrace mimo jiné výrazně oslabuje náš imunitní systém.

A jaká je tedy ta spojitost mezi nevyléčitelnými nemocemi a jejich
spontánním uzdravením ?

Opět stejná jako v odstavci výše - .silný a správně fungující imunitní systém

Podpořený správnou životosprávou, zdravou stravou, častým pohybem, pobytem na

čerstvém vzduchu, vydatným spánkem, kde vše dohromady podpoří naše mnohdy

vyčerpané tělo.
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Zamyslet se v klidu nad tím, co nám oslabuje imunitní systém a co nám jej naopak

posílí.

Přestat myslet pro mě na až směšnou a nepochopitelnou manipulaci, už tak dost

vyděšených davů nějakým (korona)virem.

A zaměřit se na podporu toho co nás jednoznačně před jakýmkoliv virem a

následně nemocí ochrání.

Nehledě na zvýšenou produkci adrenalinu, který byl sice dobrý v dávných dobách,

kdy musel lovec (v módu "�ght or flight") bojovat s mamutem.

A to je správně fungující imunitní systém z 80% sídlící v našem trávícím traktu. 

Ale ne v současné době, kdy jsme v každodenním klinči a chvatu, pod přemírou

každodenního stresu, většina z nás.

Podporovaný zdravou stravou, bez jakýchkoliv přidaných chemických látek

(konzervantů , emulgátorů - lidově řečeno " éček). 

Omlouvám se, jestli jsem zabrouzdal hodně do podrobností.

Považoval jsem za důležité tuto jednoduchou paralelu mezi již zmíněným

koronavirem, jeho symptomy a následnou nemocí co nejjednodušeji popsat.

A rovněž nám dostupnou a velmi účinnou obranou našeho těla, třeba i proti

nevyléčitelným nemocem, tak jak jsem si to zažil i já a to správně fungujícím

imunitní systém.

Co tedy dělat, namísto všudepřítomné davové psychózy a bláznění ve
frontách na nákupy ?
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Jde to i jinak ...

Já osobně v průběhu mého Spontánního uzdravení z rakoviny, ale i po něm nadále

praktikuji výše uvedená jednoduchá doporučení.

Již více než dva roky nesleduji televizi.

Spousta ovoce, zeleniny, zdravé tuky a přiměřeně bílkovin - např. maso, vč.

kvalitních ryb, výhradně od farmářů.

Neposlouchám politiky, nečtu žádné noviny.

V každém případě vynechat všude přítomný ra�novaný cukr, vč. alkoholu.

Hodně běhám, každý den čtu a relaxuji a setkávám se se stejně smýšlejícími lidmi.

A jednoznačně omezit lepek, který je už snad ve všech (nejenom) fast food

potravinách - někdo jim dle mého správně říká "junk food".

A pokud možno co nejvíce omezit hladinu stresu ve svém organizmu a to už

jakoukoliv vědomou činností - relaxací, aktivním pohybem, jógou, meditací, či např.

v poslední době stále více populární metodou Access Bars.

Propojenou s tím čemu říkám kontinuální očistou - DETOXem Duše, o kterém píšu

v jiných kapitolách webu Moje cesta.

Pak Vám totiž v hlavě a ve vaší mysli nezbude žádné místo na nesmyslné a

mnohdy zavádějící zprávy, třeba o Koronaviru a dle mého vlastně neexistující

nemoci Covid 19.
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Většinu mého volného času trávím s mojí skvělou manželkou a mými milovanými

dětmi, kterým díky jejich neochvějné víře a mé podpoře v dobách, kdy jsem byl na

své nejdůležitější životní křižovatce, vděčím za můj nový život.

Už dva roky jsem nebyl u žádného lékaře, a to ani na jak se říká kontrolních CT

vyšetřeních (co bych tam dělal, když vím, že jsem zdravý) po mém odmítnutí

navržené druhé operace a následné nesmyslné chemoterapie.

Nebyl jsem více jak dva roky nemocný a nejím žádné léky. 

A po zbytek svého života, se vší pokorou ani neplánuji za žádným lékařem jít.

A už vůbec ne jíst tu směs zdraví ohrožující chemie, kterým říkáme léky a o

jakémkoliv "hokus-pokus" očkování ani nemluvě.
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A pak, tak nějak s čistotou Vašich myšlenek v
hlavě, nezbytnou pokorou, zdravým přístupem k
životu, nesobeckou láskou k sobě, ke svým
blízkým a vlastně ke všem našim souputníkům
a naší pořád ještě krásné přírodě, je Vám
nějaký ten (korona)virus slušně řečeno
ukradený. Protože víte, že se Vás on a ani ta
všudepřítomná a nanejvýš nevkusná
propaganda a manipulace kolem něj netýká. 
A i kdyby mě třeba na letišti políbila krásná
čínská holka s koronavirem, moje zdravé tělo,
se správně fungujícím imunitním systémem v
jeho čele, si s ním hravě poradí. 

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 86

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

11.

V posledních dnech jsme účastníky bezprecentního sledu událostí,
které se těm, na které jsme vždy spoléhali, že vše vyřeší za nás, tak

nějak vymkly z rukou. 

Proč je naše euroatlantická společnost tak (ne)mocná aneb jak
koronavirus obnažuje naše pravé Já.

Pro velkou většinu z nás, jsme nikdy více, tak jako v těchto dnech nebyli

konfrontováni tak naléhavou výzvou k řešení, jako je krize jménem Koronavirus.

A jím způsobená nemoc tzv. COVID-19.

Strach, úzkost, negativní emoce a s tím spojené obavy z budoucna si začínají

uvědomovat i Ti nejsilnější a nejvlivnější z nás. 

I Ti, kteří tvrdili , že se jich to netýká začínají hlasitě volat po řešení, různých

opatřeních, pomoci od všech různých vládních i nevládních entit.

Pomalu si všichni začínáme připouštět, že nic už nebude tak jak bylo
dřív
Obavy z toho co bude zítra a tím nemyslím, kam pojedeme na exotickou dovolenou,

co si koupíme za novou předraženou tretku, abychom se vymezili proti ostatním.

Nebo jaké, že nové auto si koupíme, abychom ohromili "Ostatní".

Tyto malichernosti a nesmysly rázem lidi přestaly zajímat.
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A snad jediné pozitivum této krize je, že my lidi máme konečně, díky Koronaviru,

čas se zamyslet sami nad sebou a nad smyslem našeho současného života.

Nikdo nic nekupuje, vše stojí.

Pomalu si začínáme uvědomovat, že totiž žádní "Ostatní" neexistují.

Jednoduše protože jsem si nedávno podobnou životní paralelu zažil.

V době mé �nální fáze navrátivší se rakoviny, kdy mi dle tří nezávislých

lékařských kapacit zbývali 3 měsíce života.

Že jediné co existuje jsme MY.

Jako celek, jako jeden organizmus, žijící na naší krásné planetě - Matce Zemi.

Předurčeni spolu spolupracovat a ne konkurovat si, jak nám to tluče do hlavy nikdy

nekončící propaganda ze všech dostupných médií a sociálních sítí.

Prostě jen podporovat jeden druhého a to bez postranních úmyslů, které se mnohdy

staly tak nějak neviditelnou nití našeho každodenního "dělání", mnohých z nás.

Spousta lidí si totiž začíná konečně uvědomovat, jak jsme smrtelní a lehce

zranitelní.

Za což buďme Koronaviru vděční a nesnažme se v něm vidět svého nepřítele, se

kterým musíme bojovat a porazit jej, protože toto vidění světa nikam nevede.

Proč si tuto smysl nedávající větu o vděčnosti Koronaviru dovolím
říct?
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Kdy jsem pořád s touto (ne)mocí slepě nechápajíc její podstatu, neúspěšně bojoval,

se mi v mém v té době zhrouceném a odevzdaném životě udály situace, jako např.

různé stavy mimotělních zkušeností (tzv. OBE - Out of the Body Experience), o

kterých píšu v mých ostatních příspěvcích na mém Blogu (

). 

Jsme více než naše tělo

aneb základní klíč k našemu uzdravení z nevyléčitelných nemocí

Tyto mimotělní zkušenosti a s tím spojené neuvěřitelné zážitky mi nade vší

pochybnost osvětlili, že bojovat s touto nemocí, mnohými lidmi stále mylně

považovanou za nevyléčitelnou, ale i s jinými nemocemi jako je např. COVID-19 je

holý nesmysl.

To co dává jediný smysl je pochopit proč je ta nemoc tady.

Co se nám svojí přítomností a svým prostřednictvím snaží naznačit a pochopit.

Uvědomit si, že to není nic jiného než neuvěřitelně naléhavá výzva k přehodnocení

našich dosavadních kroků a pečlivě ukrytý návod na cestu, jak z té šlamastyky ven.

A potom po našem následném uvědomění a pochopení všech souvislostí, neudělat

nic jiného než férovou Dohodu s touto nemocí svého nejenom Těla a mnohdy taky

(ne)mocí Mysli a naší Duše.

Dohodu o tom, že jsme již vše pochopili, že náš současný život, mnohdy plný

zbytečných karambolů již není potřeba a že jsme odhodlání vykročit vpřed zcela

jinou, třeba i neprozkoumanou cestou.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
https://www.mojecesta.org/l/jsme-vice-nez-nase-telo-aneb-zakladni-klic-k-nasemu-uzdraveni-z-nevylecitelnych-nemoci/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 89

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

A tady bychom měli začít.

Uvědomit si, že už bylo dost drancování naší přírody.

Dost bylo drancování našeho těla současným destruktivním stylem života,

prosyceným různými chemickými přípravky dlouhodobě neslučitelnými s našim

zdravým životem jako jsou přechemizovaná strava, naše tělo likvidující a

paralyzující alkohol, různé závislosti, jako jsou psychofarmaka.

A v neposlední řadě našemu tělu škodící léky, obsahující většinou smrtelný

chemický koktejl, který s dlouhodobého hlediska tzv. "léčení" stejně nikam nevede. 

Přesně tak jak to vidíme u léčení chronických, civilizačních a v neposlední řadě tzv.

nevyléčitelných nemocí, jakými jsou diabetes, rakovina, roztroušená skleróza nebo

leukémie. 

Stejně tak, jak nikam nevede léčba různých druhů virových onemocnění (chřipek)

dostupnými léky, což nám ukazuje současná pandemie Koronaviru a obnažená

bezradnost celého farmaceutického světa. 

A v čem je tedy problém ?

Problém je v tom, že "naše elita" , která by měla tyto problémy řešit by totiž musela

otevřeně přiznat, že vlastně žádné funkční léky na tyto onemocnění vyvinuty a

odzkoušeny prostě nemá. 

A že tápe v prostoru metodou "hokus - pokus" a chlácholí nás, že pro nás vlastně

dělá co může.

Pokud by totiž na tyto nemoci své funkční řešení měla, by tito "nadlidé" běhali ve

120 letech po atletickém oválu jako mladíci.
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A my obyčejní lidi bychom neumírali na takové nemoci jako je chřipka a jiné tzv.

(ne)vyléčitelné nemoci jakou je např. rakovina.

A jak tedy dál , než se úplně zhroutíme ?

Pro mne je toto slovo klíčové.

Jednoduchost není nic víc než .jedno-duchost

V žádném případě nechci být ten, který si osobuje právo lidem říkat co mají dělat a

jak v téhle svízelné situaci dál.

Stejně tak jak je základní myšlenka a jediné poslání webu  a to je pomáhat

lidem na životní křižovatce, tak i já bych chtěl s velkou pokorou a s Vašim

svolením být jenom ten, který přes všechny nesnáze a (ne)přízně svého osudu,

slovy kterým rozumí naše současná civilizace - "porazil rakovinu".

Mojecesta

Já dokola říkám, že já ji v žádném případě neporazil, jenom s ní udělal

gentlemanskou Dohodu, v době kdy byli lékařské elity bezradné a neměli žádný

kloudný návrh k řešení.

Být prostě jenom ten neviditelný hlas pro všechny bez rozdílu, který navrhne

jednoduchý způsob s jednoduchou cestou k obraně a ochraně našeho organizmu

před jakoukoliv nemocí.

Nemocí způsobenou jak virem, tak i bakterií popř. různými kombinacemi, různých

mikroorganizmů, následných symptomů a složitě znějících diagnóz, kterým už

vlastně nerozumí ani lékařská elita našeho současného světa.

Vše totiž vychází ze slova JEDNODUCHOST.

Pro spoustu lidí je to běžně používané slovo v každodenním životě, kterému vlastně

lidi nepřikládají žádný velký význam .

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Jinými slovy jeden Duch.

Jeden Celek, který je součástí nás všech a my jsme součástí Jeho.

Ať se nám to líbí nebo ne.

Čímž jsem pravděpodobně zabrouzdal do oblasti Duchovna (víc něž jsem asi měl).

Do tajemné a "hmoťákům" nedostupné oblasti, která je v naší materializmem a

bezbřehým egoismem nasycené době na indexu.

Nesmyslně opovrhována téměř všemi a vším.

Ne-li téměř zakázána.

Jsem totiž skálopevně přesvědčený, že tato velmi
důležitá oblast našeho Života - oblast našeho
duchovního rozvoje, je základními dveřmi a
následnou cestou k poznání a uvědomění si
současné naléhavé situace, kterou pokud
nepochopíme, nepoznáme naši pravou podstatu
našeho Bytí, bez které nemůžeme nikdy najít
dlouhodobě udržitelnou cestu ven z této naší životní
zkoušky sounáležitosti a nám předem dané a
předurčené etapy našeho lidstva.

Vím, že spousta z nás tuto nutnou duchovní změnu cítí svým srdcem.
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Naším srdcem, které je branou do naší Duše.

V současné době těžké manipulace davů není vůbec jednoduché se tzv. "trhnout" a

jít mnohdy s nepochopením a posměšky ostatních (tzv. těch kteří všechno ví a

vlastně neví vůbec nic) proti proudu současného dění.

Na rozdíl od nás lidských tvorů, kteří jsme si nabubřele ještě před několika dny

mysleli, že jsme nezničitelní tvůrcové a páni světa.

Po cestě, která vlastně ani s dlouhodobé perspektivy nemá žádný cíl .

Kromě snad spokojeného a smysluplného života v okruhu svých blízkých, své

rodiny.

Užívající si každý boží den s cílem být prospěšný nám všem, celé naší komunitě.

A a ne žít na úkor "Ostatních", tak jak se to nějak zaužívalo posledních několik

desítek let v období našeho neustálého a v mnohém destruktivního "rozvoje".

Prostě jenom převzít zodpovědnost za svůj život.

Získat zpět svoji moc, říkejme jí třeba naše životní síla.

Uvědomit si tu naléhavou změnu, která stojí před námi všemi, bez které naše

všemocná příroda jisto jistě kvůli své neuvěřitelné vlastnosti samoregulace přežije.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/


Rakovinou život nekončí, ale právě začíná ... :: Moje cesta

Strana 93

Tak a spouštím svůj blog ... :: Moje cesta

Kdy je tedy správná doba na změnu ?

Jediná správná doba na změnu je právě teď.

Ne zítra, až bude vakcína, ne za měsíc až se vyřeší krize.

Jediný správný moment pro změnu je vždy jenom tady a teď.

Protože včera už bylo, nikdy se nevrátí a můžeme nad tím bědovat jak chceme.

A zítra vlastně neexistuje, protože zítra je vlastně znovu se jenom opakující teď, po

určitý časový úsek v našem Bytí - posunuto chronologicky vpřed. 

Jak řekl jeden můj oblíbený autor Lev N.Tolstoj, ze kterého bychom si MY všichni

měli vzít ponaučení a to, že:

Všichni chtějí změnit svět, ale nikdo nechce změnit
sám sebe.

A tak si myslím, že je tato doba, jako nikdy více předtím, právě o této radikální

změně v našem srdci a následně v životech každého z nás.

Pak všechny jakoby nesourodé puzzle sami zapadnou do sebe a následně ...

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Po pochopení základního principu našeho života,
nově prosyceného zdravou stravou, zásadně
podporující to nejdůležitější pro obranu našeho
organizmu a tím je náš imunitní systém, bez
jakýchkoliv našemu zdraví škodlivých chemikálií
(léků, alkoholu, různých chemických přísad atd.),
ale i mnohdy ještě více naší mysli škodících
toxických informací, naplněni upřimnými a
srdečnými mezilidskými vztahy bez jakýchkoliv
limitujících podmínek, po vyslyšení našeho Bytí
zoufale volajícího po změně a našem neustálém
sebezdokonalování a tolik potřebném pohybu, třeba
v naší pořád ještě krásné přírodě, obklopeni
porozuměním a bezpodmínečnou láskou našich
blízkých, následně zjistíme, že je vše doopravdy jak
má být.

A že i ta "pandemie Koronaviru" plná zbytečné
paniky a dezinformací , je jen naléhavým vzkazem
od Někoho - Něčeho (říkejme tomu jakkoliv podle
své víry a přesvědčení) a výzvou nám Všem k
zpomalení a sebe-uvědomění si právě základního
smyslu našeho života a jeho nejhlubšího poslání. 
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než prostě jenom žít tady a teď, 

ne pohroužení do minulosti, která se nevrátí nebo budoucnosti, která tady ještě

není,

užívat si života na naší stále ještě krásné a oddaně nám sloužící planetě - matce

Zemi, 

obklopeni svojí rodinou, nejbližšími a všemi živými i neživými tvory, kteří nejsou

ničím jiným než součástí jednoho neuvěřitelného, do této doby pořád ještě z velké

části neprozkoumaného, vzorně o nás pečujícího Celku, 

který vždy ví, kdy nám ve správnou dobu připomenout, 

že " " ...nic neroste do nebes

A tím není nic jiného , 
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A co je horší, pomalu zjišťujeme, že ve většině zemí celková úmrtnost v období

před Koronavirem ve srovnání s obdobím po této hysterii bude pravděpodobně

stejná, ne-li nižší než při téhle panikou sycené a médii podporované p(l)andemii. 

Že jsme vyděšeni tzv. "novým a nebezpečným virem", tak trochu zapomněli na to,

že vlastně každý rok na velmi podobnou chřipku umírají, tak jako tak statisíce lidí

po celém světě.

Dali jsme totiž naše životy, bezmezně jim věříc, do rukou samozvaných

epidemiologů, prognostiků vytvářejících prapodivné modely šíření nemocí a

různých vyvolávačů strachu.

12.

A že to probuzení z této zvláštním způsobem vyvolané a nanejvýš
nesmyslné hysterie nebude jednoduché, už ví většina z nás.

Svět se pomalu probouzí z koronavirové hysterie do těžké
kocoviny aneb jak si proti proudu dění užíváme nádherné

období našeho života.

Začínající panikou, pokračující karanténou, rouškami a nesmyslným strachem z

viru, který je pravděpodobně mezi námi celá desetiletí.

A končící bezprecedentní ekonomickou recesí, se kterou se zdá si neví rady ani

nejchytřejší hlavy našeho současného globálního makrosvěta.

Většina z nás totiž bezhlavě nakoupila "čínský příběh o Koronaviru".
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A nemyslím si, že karanténa a dle mého nesmyslný tzv. "social distancing", který

jde proti základní přirozenosti lidí a to je vzájemná komunikace, by nás před něčím

zachránil, tak jak to tvrdí tzv. chytré hlavy, podporované mainstream medii, ba

naopak.

A pomalu si všichni začínáme klást otázku. Stálo to doopravdy za to
? 

Už teď je totiž jasné, že se světové ekonomiky budou z tohoto nevídaného šoku

vzpamatovávat několik dlouhých let, pokud se vůbec někdy vzpamatují.

Nehledě na obrovské zadlužení, které předáme jako danajský dar našim dětem a

bohužel i dětem našich dětí.

Smrtelná směsice strachu a strachem vyvolaného vražedného stresu (mluví o tom a

potvrzuje to spousta vědeckých studií) vržená na nás všechny, ale co je nejhrůznější

a trestuhodné - paralyzuje hlavně naše seniory.

A způsobuje více škody něž užitku. 

A to nemyslím jen škody na tělesném, ale rovněž duševním zdraví.

Škody, ze kterých se bude naše společnost ještě dlouho vzpamatovávat.

Tak jak jsme si to např. u nás doma na vlastní kůži zažili v období této nesmyslné

Korona-hysterie s dědou našich dětí, který se zavřený doma v domácím vězení,

sledující od rána do večera každodenní panikou prosycené zprávy dostal do stavu,

kdy nemohl dýchat.

Já si myslím, že určitě ne.
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A žádný COVID-19 to nebyl, což by si možná někteří "zasvěcení a vševědoucí" na

důkaz jejich egoismem prosycené důležitosti přáli. 

Měl neúměrně vysoký tlak (zvláštní je, že celý život trpí nízkým tlakem) a na

poslední chvíli ho musela odvézt "rychlá". 

Naštěstí v tomto případě se nic nestalo. 

Podobná čísla platí pro kardiovaskulární nemoci.

Kde se o tyto lidi, kteří potřebují stejnou odbornou péči jako Ti postiženi

Koronavirem nestíhal a nestíhá nikdo postarat, tak jak bylo běžné před touto do

extrému vyhnanou pseudokrizí. 

Posouvání zákroků a nutných operací, někdy i o několik týdnů, ba i měsíců je toho

jednoznačným důkazem.

Připadají Vám tyto řádky poněkud tvrdé ?

Někomu možná ano, někomu naopak ne.

Velmi se totiž těším na �nální výsledky, pomalu na povrch vystupující tajenky.

A to (pseudo)zachráněné životy vs. napáchaná škoda, způsobená kastrací

ekonomiky, eliminací našich základních lidských práv a obrovskou hospodářskou

recesí, spojenou s dluhem, který pravděpodobně už nikdo nikdy nesplatí.

Mám totiž ještě jeden zajímavý důvod pro mé tvrzení

Navážu na prohlášení jednoho nejmenovaného českého profesora, bývalého

přednosty Onkologické kliniky a to že na onkologické nemoci umírá ročně jenom v

ČR cca 30.000 lidí.

To jest každých 20 min odejde jeden náš spoluobčan.
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Ale POZOR - máme tu přece Koronavirus a COVID-19 a s ním spojenou

organizovanou paniku, tak se musíme do této (ne)smyslné mašinerie všichni beze

zbytku a hlavně bez protestu zapojit.

Ten důvod o kterém mluvím je totiž spojený s mojí životní zkušeností

Divný, když bych vlastně měl být, jako již pečlivě našim medicínským aparátem

označkovaný "onkopacient" nejvíc ohroženým tvorem.

Klidný a uvolněný, jsem jednoduše proto, že si myslím, že je vše, někdy až

nepochopitelně a úplně zbytečně vyeskalované.

Téměř bych řekl, tak jak říkali naši prarodiče - "mnoho povyku pro nic".

A tou je mé uzdravení se z �nální fáze navrátivší se rakoviny.

Vlastními silami, bez léků a bez doktorů.

Odborná veřejnost tomu říká spontánní uzdravení.

Otevřeně o tomto neuvěřitelném fenoménu spontánní remise píši s pokorou ve

svém příběhu na těchto stránkách v sekci  a mluvím o něm rovněž naMůj příběh

Youtube kanálu Moje cesta.

Někdo může namítnout, že rakovina není tak hrozná jako "hrůzostrašný" COVID-19.

Možná ano, i když si nemyslím, že se takových lidí, kteří si to mohou myslet moc

najde.

Lidi se mně i tak ptají, proč jsem po celou dobu této tzv. krize tak
klidný?

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Podobnou chřipkovou epidemii si přece všichni zažíváme každý rok.

Nikdy jsme ale takhle "neblbnuli na kvadrát".

Stačí přece jenom používat zdravý selský rozum. 

A za to jsem vděčný mé tzv. nevyléčitelné nemoci - rakovině , kde pro mne

nepochopitelně této strašidelné nálepce "nevyléčitelná", pořád ještě věří většina naší

euroatlantické populace.

Byť bylo nemocných spousta, třídy ve školách byly mnohdy poloprázdné.

V našich zaměstnáních nám chybělo mnoho kolegů, ale nikdy jsme z toho nedělali

takovou hrůzu.

Pokud na nás něco jako chřipka přišlo, zůstali jsme doma, vše jsme pod peřinou, s

hektolitry horkého čaje s medem vyleželi a hurá po týdnu zase do práce.  

Nikdo se, světe div se, s takovou hysterií jako nyní nezajímal o ty stovky tisíc

úmrtí spojených s každoročně příchozí epidemií chřipky po celém světě.

Tak jak se někdy až fanaticky zajímají média o statistiky úmrtí na COVID-19.

A to ani nebudu rozebírat, ne vždy 100% hodnověrné, �nální diagnózy úmrtí u

pacientů na COVID-19, s mnohonásobnými diagnózami různých život ohrožujících

(většinou civilizačních) nemocí, potvrzených před následným úmrtím těchto

pacientů. 

V této době, z nějakého zvláštního důvodu totiž za vše může COVID-19.
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A nejedná se jenom o v mnohých případech se zdravým životem neslučitelnými,

chemií nasycenými potravinami, plnými různých éček a záhadných chemických

přísad.

Rakovina mě totiž naučila pokoře, kdy např.
prostřednictvím několika stavů OBE (Out of the Body
Experience), stavů změněného vědomí, tzv.
mimotělních zkušeností, navazujícího pochopení a
uvědomění si, že většina nemocí je způsobena
dlouhodobým vyčerpáním a únavou našeho tělaů.
A co je hlavní stejnou měrou i vyčerpáním naší
Duše, to vše způsobeno většinou přemíry toxicity,
která je přítomna snad ve všech koutech našeho
Bytí, a to nejenom prostřednictvím toxické stravy,
ale i toxických vztahů a toxických informací, které
každodenně, až nepochopitelně ochotně
konzumujeme.

Ale hlavně přehršle různých léků, které mnohdy, pro mě nepochopitelně a zbytečně

užíváme na každou maličkost, vědomi si toho, že nám způsobují o�ciálně potvrzené

vedlejší účinky, tzn. další komplikace a následné nemoci.

Jedná se v nemalé míře i o toxické lidi, kteří nás společně s toxickými informacemi

sršícími ze všech mainstream médií, obklopují na každém našem kroku.
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Většina lidí namítá, že to je moc jednoduché na to, aby to byla
pravda. 

Je i není.

O něčem slyšet, něco si přečíst, ještě neznamená to vše uvést do svého života.

Málo lidí má pevnou vůli a disciplínu změnit svůj toxicitou nasycený život, protože

si to prostě ani neumí představit.

A pokud si to i představí, tak u toho stejně nevydrží.

A tak jim nezbude nic jiného, než falešně omlouvajíc svoji slabost se vymluvit na

spoustu jiných důvodů, proč to nejde a vždy se hodící výmluva na "Ty druhé, kteří

za to můžou".

Popř. slabošsky výmluvou na Ty nejbližší, o které se musí člověk starat - to víte

hypotéka, leasingy, práce atd.

Neuvědomujíc si, že dlouhodobě oslabený a následně nemocný člověk hypotéku

stejně nezaplatí.

Tak jak jsem si to neuvědomoval, před necelými čtyřmi lety ani já ...

Proto mnohdy říkám, že Moje cesta není pro každého.

Pro co je určitě Moje cesta skvělá, je její nezpochybnitelná podpora imunitního

systému.

Tolik potřebná právě v této vypjaté době a tím spojená obrana organizmu před

různými bakteriemi a viry jako je např. už několikrát zmiňovaný Koronavirus.
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Proto s plným vědomím, při našich někdy emotivních diskusích navrhuji všem

mým známým, mnohdy paralyzovaným strachem z pseudoviru a (ne)moci COVID-

19, že se rád vystavím styku jakýmkoliv nakaženým člověkem Koronavirem popř.

tzv. nemocí COVID-19 nebo i jiným virům.

Protože prostě v hlavě takový program nemoci nemám.

Proto jsem již téměř tři roky nebyl u lékaře a ani tam neplánuji jít.

Proto stejnou dobu nejím léky, protože si nemyslím, že by mi v něčem měli pomoct.

Stejně tak neplánuji žádnou vakcinaci pro mne a ani pro členy mojí milované

rodiny, byť by nás tato vakcinace mohla jakýmkoliv způsobem omezit, třeba v

cestování. 

Za to riziko mi to jednoduše nestojí...

Věřte nebo nevěřte, naše tělo je totiž všemocné.

Jde jenom o to v sobě najít tu obrovskou a nevyčerpatelnou, v každém z nás

doutnající sílu sebeuzdravení.

Tak jak jsem ji našel v mém případě spontánního uzdravení z rakoviny i já.

Pak Vás žádné virové nebo i jiné onemocnění nemůže zajímat a už vůbec ne

zaskočit .

Proto jsem byl a budu v době epidemie či jakékoliv pandemie klidný.
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A pokud bych snad někdy cítil při mé každodenní
pravidelné komunikaci s mým tělem a mojí Duší, že
bych měl dodat mému tělu více energie, vyběhnu si
třeba na chvíli do našich krásných lesů, které jsou
všude kolem našeho domu a nadýchám se při své
dávce běhu, který mi mimochodem zachránil můj
život - čerstvého a vším co naše tělo potřebuje,
naší krásnou přírodou pořád ještě věrně
poskytujícího a ničím neotráveného vzduchu.

A tak jak jsem avizoval v úvodníku tohoto mého příspěvku, užíváme si spolu s mojí

rodinou tuto skvělou  a v mnohém zvláštní a spoustou výzev protkanou dobu víc

než kdykoliv před tím.

Spolu s mojí rodinou, která je nade vše v mém
novém životě, který mi začal v mých 48.letech,
jsme společně v tomto úžasném období objevili v
našem okolí tolik krásných míst, které jsme nikdy
před tím ve svém zaslepení neviděli, že se
nemůžeme dočkat na další společnou procházku
naší nádhernou přírodou, prostě si jenom tak
užívajíc naše společné, vzájemným pochopením,
úctou a láskou prosycené Bytí.
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Dovolte mi a dělám to pořád a pořád dokola, nejenom v mých příspěvcích na blogu

Moje cesta, ale i našich hovorech a společných sezeních - nezapomínejme prosím

na podstatnou a velmi důležitou základnu pro naše pevné zdraví a to je pro některé

z nás poněkud přísné a těžce akceptovatelné každodenní dodržování zdravé stravy

a životosprávy, o kterém se můžete dočíst v ostatních kapitolách tohoto webu.

Aneb jak jeden skvělý člověk, mimo jiné řekl moudrost, které smysl velmi

harmonizuje s mojí Duší:

My lidi, moudří to tvorové, 
celý život tvrdě pracujeme a vyděláváme peníze,
abychom si ve zdraví užili penzi.
Až se dopracujeme k tomu, že pod tímto
dlouhodobým vyděláváním peněz, každodenním
tlakem a stresem naše zdraví ztratíme. A pak si za
tyto těžce vydělané peníze znovu kupujeme toto
ztracené zdraví zpět.

Nevím přesně, ale tuším proč ne všichni a ne vždy máme tuto unikátní možnost,

jakou jsem měl já a jsem za ni velmi vděčný.

Mít novou možnost ve své životě prožít a pochopit důsledky této hluboké

moudrosti. 

Spousta z těch, kteří tuto moudrost nepochopili bohužel už mezi námi nejsou, byť

ve spoustě případů s námi ještě mohli nějakou chvíli být.

A tak stejně jako v mých předchozích příspěvcích na mém blogu,
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nikoho v žádném případě nijak nepřesvědčuji a nikomu nic nevnucuji.

Jenom vyprávím svůj příběh.

A věřím, že trochu netradiční a možná pro někoho ne úplně vždy pochopitelnou

formou představuji svůj názor a můj vlastní náhled na svět, podpořený tvrdou

zkušeností, nebo spíše vhled do toho čemu říkáme náš život ...

Spousta z nás si totiž pořád ještě ve své
zaslepenosti svým egem a závislostí na
všudepřítomném materializmu, chyceni v určitém
stavu kolektivní hypnózy neuvědomuje, že to co
zasejeme, taky sklidíme.

A to jak každý sám, tak i všichni kolektivně v našem
všeprostupujícím kolektivním (ne)vědomí.

Naštěstí je tu pořád, v nás doutnající již od našeho
narození, pečlivě ukrytá síla, které říkám s velkou
pokorou a úctou naše všemocná síla
sebeuzdravení. 

Tato neviditelná, našimi pěti smysly neuchopitelná energie, je tu pro každého z nás.
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Kdy po našem uvědomění si smyslu života,
pochopení základních zákonitostí naší přírody,
propojení našeho těla a Duše, přehodnocení našich
dosavadních vztahů a následně na základě našich
vztahů, myšlenek a vnímaní okolního světa
odvíjejících se našich životních situací, je nám
připravena věrně sloužit a vždy pomoci nasměřovat
naši životní cestu směrem do námi pořád ještě
nepoznaného "životního matrixu", kterému říkáme
náš smysluplný a spokojený Život.

A pak už jenom obklopeni pochopením a láskou v našich srdcích,

cítíc bezpodmínečnou a všeobjímající lásku našich nejbližších, 

nikým a ničím nezastupitelné role právoplatné manželky a milovaných dětí,

kráčíme spolu neviditelně propojeni navždy,

naší matičkou Zemí neohroženě vpřed po naší životní cestě, 

po klikaté cestě plné výzev, která není jenom cestou, ale i současně našim cílem.

A to s koroinavirem i bez koronaviru ...
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Je velmi pravděpodobné, že titulek tohoto článku vyvolá u některých lidí negativní

emoce a vášně, s jejich okamžitou reakcí začít výše napsané kritizovat, překrucovat

a všemožně argumentovat.

Samozřejmě, proč ne.

Každý má právo na svůj názor, žijeme přece v demokracii. 

I přesto všechno bych si ale dovolil se vší pokorou moji výše uvedenou odvážnou,

ale životem prověřenou tezi, která se shodou zajímavých okolností stala mojí

životní cestou, jednoduše osvětlit .

Hořká pravda pro některé z nás, která se stala mojí každodenní praxí o které jsem

tak skálopevně přesvědčený, jak jsem snad nebyl ještě nikdy předtím.

Koronavirová hysterie mi (a doufám, že i Vám) nastavila zrcadlo.

Jak jsme se všichni dočetli nebo určitě slyšeli z mainstream medií, Koronavirus je

nebezpečný virus a tzv. COVID 19 je smrtelná nemoc.

Bohudík toto tvrzení dle mého není pravdivé ani ze své poloviny.

13.

To co člověk doopravdy potřebuje je hluboké pochopení smyslu jeho
života a nikým a ničím neovlivněný vhled do podstaty nemocí a jejich

neviditelných sdělení.

Člověk doopravdy nepotřebuje pro zdravý, spokojený a hlavně
smysluplný život žádné léky a ani vakcíny.
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Nikdo neřeší, že většina lidí, kteří onemocní touto nemocí má již spoustu jiných,

tzv. "co-morbidit", většinou civilizačních nemocí jakými jsou obezita, cukrovka,

astma, alergie, vysoký krevní tlak a v neposlední řadě tzv. nevyléčitelné nemoci,

mezi které patří také např. roztroušená skleróza, leukemie či rakovina.

A tím se dostávám k otázce, kterou mi pokládá většina zdraví a svoji novou cestu

hledajících.

Pavle, Ty nemáš strach z Covidu, když jsi jeden z nejvíce ohrožených
lidí - pacient s rakovinou v tzv. remisi?

Jednoznačná odpověď zní, že ne.

Prvně já sám moc nevěřím, že nějaký COVID 19 existuje.

Nepopírám, že existujou tzv. viry (mimochodem věděli jste, že překlad slova virus

ze staré antiky zní jed?), třeba i tolik zmiňovaný Koronavirus, který je mezi námi

možná již několik desítek let.

Jsem přesvědčený o tom, že to čemu říkáme viry a následující tzv. (ne)moci našeho

těla, není nic jiného než nestandartní, naše tělo chránící reakce našeho organizmu

(imunitního systému) na přemíru toxicity v naší stravě, zemi, vzduchu, prostředí a

v neposlední řadě i v našich toxických vztazích.

Na mém osobním příkladu, kdy mi byla poprvé diagnostikována v polovině roku

2016 rakovina, následném pochopení principu této tzv. (ne)moci, pořád ještě mylně

většinou lékařského světa považované za nevyléčitelnou ...

Nepopírám, že tento virus, stejně i jako ostatní viry způsobují problémy určitému

spektru našich souputníků, nicméně nikdo už do hloubky neřeší proč jim tyto

problémy způsobují.
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Jsem pochopil, že (možná jediná) nám všem
okamžitě dostupná cesta ven vede přes důkladnou
očistu našeho dosavadního života. 
Mnohdy naší sebevražedné mise, kterou je život
plný toxické stravy, toxických lidí a toxického
prostředí ve kterém společně žijeme.

Po pochopení této podstaty, jsem před léty začal a to okamžitě s očistou - Detoxem

jak mého léty podnikání zdevastovaného těla, tak i důkladným Detoxem mojí

utrápené Duše.

Zachránilo mi to život.

A proto bych nám všem, kteří to vnitřně cítí a chtějí změnu chtěl doporučit to samé.

Pro Ty z Vás, kteří chtějí změnu opravdovou, ne jenom kosmetickou. Radikální

změnu spojenou s přehodnocením dosavadního života.

Ne pilulku od lékařů nebo nějakou životem neověřenou a neprověřenou vakcínu od

různých samozvaných epidemiologů, kteří bohužel zoufalí nemožností pochopit

souvislosti a neschopností pomoci lidem se uchylují k ještě větší manipulaci davů.

Proto jako tzv. onkologický pacient, snad jako jeden z

nejvíce ohrožených druhů Covidem na této planetě se s vlastní hlubokou

sebereflexí usmívám pošetilosti a neuvěřitelně lehké manipulaci davů.
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Ne, doopravdy nemám strach z Koronaviru, Covidu a ani jiných tzv. nemocí.

Pochopil jsem, že to hlavní pro zdravý život, co by
mělo znít ze všech mainstream médií každý den (a
samozřejmě nezní) je náš silný a správně fungující
imunitní systém.

Náš skvělý pomocník, který pokud funguje tak jak má a tak jak byl přírodou (ne

lékaři) nastaven, vyřeší vše za nás.

Davů k smrti vystrašených lidí, pohlcených konzumizmem a dle mého názoru

neuvěřitelnou zlovůlí, která jde proti podstatě bytí nás všech na této krásné planetě,

kterým je tzv. "socialní a rouškový distancing", který současnou hysterickou situaci

stejně nevyřeší, ba naopak pro velkou většinu z nás ji ještě zhorší.

Ostatně, tak jak už to řeší tisíce let.

I proto jsem změnil kompletně svůj životní styl, své hodnoty a prošel pro spoustu

lidí nepochopitelnou a ne úplně jednoduchou katarzí.

I proto jím zdravě, nejím žádné léky, nechodím k lékaři a odmítám jakékoliv jedy a

vysoce toxické látky jakými jsou např. ra�novaný cukr, lepek, všechny GMO a

průmyslově zpracované potraviny, vč. zdraví nebezpečných fast foodů, plných

spousty přídavných látek a chemických aditiv, u nás známých jako "É-čka".

Proto rád běhám, miluji nade vše svoji rodinu, uvědomuji si sám sebe, více jak

kdykoliv před tím.
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Odešel jsem od materialistického a egem ovládaného života založeného na

soupeření a konkurenci. To je ostatně to co naše ego a naše egocentricky

orientovaná konzumistická společnost chce.

A to je vždy chtít mít víc.

Pořád mít víc a víc, neuvědomujíc si, že vlak života se neuvěřitelně řítí vpřed.

Až člověk strachující se o budoucnost a neustále řešící svoje přešlapy, ale třeba i

tzv. úspěchy z minulosti přichází o to nejpodstatnější a tím je tento a jediný

přítomný okamžik, ve kterém společně dýcháme a žijeme.

Zažil jsem jako jeden z mála spontánní uzdravení z navrátivší se rakoviny ve �nální

fázi.

Mám milující rodinu, skvělou manželku, zdravé děti.

Žijeme si spolu neuvěřitelně naplněný život.

Užíváme se společně každý jeden boží den.

I třeba proto, že dnešní den se již nikdy nevrátí.

Nacházím znovu radost v mé milované práci.

Mám hluboké pochopení a soucit s ostatními lidmi, kteří jsou na svojí životní cestě.
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A v tomto stavu Bytí, je pro mne velmi těžké mít
obavy z něčeho tak malicherného jako je tzv. Covid
19 a celá ta vymyšlená a nesmyslná hysterie. I proto
jsme si období koronaviru s mojí rodinou užili, jako
nikdy předtím. Byla to neuvěřitelně oživující
pestrobarevná sprcha nového života, v absolutním
souladu s přírodou, s mojí rodinou, která je a již
navždy bude to nejdůležitější v mém novém životě.

A tak bych Vám všem, milí zdraví a Vaši novou cestu hledající,

kteří cítíte, že jsou věci trochu jinak než nám je tlučou do hlavy manipulativní

média a politici "ve vleku událostí", 

chtěl popřát hlavně klid ve Vaší Duši a zdravý selský rozum, který Vás vrátí k sobě

samým.

Zpátky do svého srdce, které bylo, je a vždy bude našim nejlepším životním

kompasem.

Srdce, které je branou do naší Duše.

Do naší Duše, která je naší pravou podstatou, našeho nesmrtelného, všeobjímajícího

Bytí.

Bez Koronaviru, Covidu...

A jiných nepodstatných maličkostí.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Mé největší poděkování patří mé rodině, skvělé manželce a mým dětem.

Dále bych chtěl poděkovat všem zajímavých lidem, kteří se vyskytli v
mém prostoru v období mého procesu uzdravení z rakoviny.

Byli to různí léčitelé, autoři, duchovní učitelé, ale i někteří osvícení lékaři.

Třeba jeden z nich, kterého dialektičtí materialisti a lékařská komunita prohlásila za

šarlatána. Mě ale velmi pomohl najít cestu ven z chvatu alopatické medicíny a

všech těch egem opojených odborníků. Děkuji Doktore! 

Nakonec bych chtěl poděkovat tomuto prostoru - říkejme mu třeba Vesmír, který

mi posílá všemožné vzkazy a informace, které přijímám s velkou pokorou. A

posílám je dál, tak jak to cítím ve svém srdci.

Ostatně moje srdce, které je branou k mé znovu objevené Duši je tím hlavním

pomocníkem, který mě pomohl na mé cestě za mým kompletním uzdravením.

A pomůže i Vám, jenom se zaposlouchat do jeho tajemného hlasu, který zrcadlí celý

ten nádherný vesmír a pestrobarevnou přírodu, která je jeho součástí.

Naši úžasnou přírodu, které jsme součastí zase my.

Všichni jsme jedno.

Moc Vám všem děkuji!

Poděkování

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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O autorovi

Základní informace o mně a mojí životní cestě si můžete najít také v článku 

 na straně 13.

Úvod a

tak spouštím svůj blog

Jinak, je mi 51 let, narodil jsem se ve znamení Vodnáře a jsem absolventem VÚT v

Brně, fakulty technologické ve Zlíně.

Postavil jsem na nohy známé značky jako např. Defend Lock, jeden z nejznámějších

produktů v oblasti zabezpečení automobilů ve střední Evropě. Podnikal jsem v

několika evropských zemích, mimo ČR to bylo Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a

Rusko.

Se zahraničními kolegy jsem založil jednu z největších společností poskytujících v

CEE záruky na ojeté vozy, kterou jsem nakonec úspěšně prodal investorům.

Nevyhnuly se mi ani stinné momenty, jako např. rozchod s mým partnerem po 20

letech společného podnikání, kterému bych chtěl takto dodatečně poděkovat za to,

že to se mnou tu spoustu let vydržel. Stejně jako pád některých z mých �rem.

Podnikání to bylo zajímavé a vzrušující, velmi jsem si ho užil.

Až mi jednoho dne vystavila stopku ta moudrá dáma, které říkám rakovina.

Bylo to probuzení ze sna, spíše z hypnózy ve které jsem posledních 10 let žil.

Spíše přežíval, ale to mi docvaklo až později.

Od roku 1993 jsem začal podnikat a postupně založil skupinu DEFEND GROUP se

širokým záběrem v oblasti Automotive. Mé podnikání bylo plné stoupání, vrcholů,

ale i pádů.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Přistání to nebylo jednoduché, nicméně jsme to s mojí rodinou společně zvládli.

Po tomto přistání, v mém novém životě jsem dostal několik sdělení, které mi chodí

jak říkám "kosmickou poštou". Jedno z nejvíce srozumitelných sdělení bylo, abych

předával dál znalosti a vědomosti, které jsem dostal od tohoto Prostoru - někdo mu

říká Vesmír, Universum, Vyšší inteligence, Bůh.

Proto jsem založil web  a začal pomáhat lidem na jejich životní

křižovatce, kterou jsou různé nevyléčitelné nemoci, např. Rakovina.

www.Mojecesta.org

Většinou jsou to lidi, kterým už klasická medicína neuměla nijak pomoci.

Tak jim všem trpělivě vysvětluji všechny sdělení, která jsem dostal a oni světe div

se, se cítí lépe a lépe, mnozí z nich se pomalu uzdravují!

A to mě hřeje u srdce a lahodí mojí Duši.

Kromě mého Blogu připravuji vlastní Podcast Moje cesta a chystám různé kurzy

zaměřené na pochopení významu a sdělení, které nám dávají nemoci, objasnění

procesu sebeuzdravení, s velkým důrazem na osobnostní rozvoj.

Na podnikání jsem nezanevřel, i když s ním koronavirus zamíchal, tak jak asi nikdo

z nás nepočítal. Provozuji pořád náš areál na Moravě, který je základnou pro

podnikání několika zajímavých společností. Působím rovněž jako mentor a poradce,

třeba teď dokončujeme zajímavý projekt s jedním partnerem z USA. 

Užívám si každý boží den se svojí rodinou.

Jsem zdravý, šťastný, spokojený a vyrovnaný 51 letý muž.

Velmi jsem této staré dámě věčný, že mi otevřela oči.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Poznámky:
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Milí čtenáři, 
Děkuji Vám za Váš čas, který jste věnovali této publikaci "Rakovinou život
nekončí, ale právě začíná".

Pokud by Vám měla zůstat jen jedna myšlenka z celé této eKnihy, tak je to
tato :

  Rakovinou život doopravdy nekončí, ale právě začíná.

Všichni máme totiž v sobě pečlivě ukrytou  i z
takových (ne)vyléčitelných nemocí za jakou je považována rakovina.

SÍLU SEBEUZDRAVENÍ

Tak na nic nečekejte a dejte se do toho.

5 klíčových oblastí vedoucích k uzdravení 
Vašeho těla i duše : 
 
 Důkladná očista - Detox těla 
 Nezbytná očista - Detox duše 
 Pravidelný pohyb 
 Vydatný spánek
 Vše dát do každodenního života

Pro více užitečných informací se 

Registrujte se na webu Moje cesta a získejte další bonusy 

      Více na našich              sociálních sítích.

https://www.mojecesta.org/l/jednoduchy-clanek/
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Rakovinou život doopravdy nekončí,

ale právě začíná!

Tak a máte za sebou moji první eKnihu - Rakovinou život nekončí, ale právě začíná. 

Věřím, že tato publikace byla a vždy pro Vás zůstane inspirací.

Inspirací v tomto našem tzv. každodenním životě, který je jenom hříčkou s naším

vnímáním toho co se zrcadlí přímo před náma.

Což není nic jiného než určitá forma naší společné kolektivní sebehypnózy.

Hypnózy způsobené naším egem a naší �xací na materiální svět.

Než opustíte tuto publikaci, zadívejte se prosím pozorně na obrázek na této straně. 

A pokuste tam najít sami sebe, popř. popřemýšlet o jeho smyslu.

Zkuste si položit jednoduchou otázku jestli - Chcete být jenom součástí nějakého soukolí,

které Vás nezadržitelně semílá a využívá jako otroka pro užitek někoho jiného?  

Nebo se zařadíte mezi Ty, co se vztyčenou hlavou a rovnou páteří, obklopeni lidmi, kteří

je milují, s prací, kterou si vždy přáli - kráčí vstříc (ne)jistotě budoucích dnů?

Nemějte strach, zákon Karmy platí pro všechny - Co zasejeme, to taky sklidíme.

A to bychom měli mít všichni na paměti. A mělo být naší neviditelnou linkou našeho Bytí

v tomto našem společném prostoru, kterého jsme všichni neodělitelnou součástí.

Přeji Vám Vše dobré. 

Pavel a Moje cesta

https://www.mojecesta.org/

