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START OF TRANSCRIPT

Milí posluchači, milí teď už absolventi online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®,

Dovolte mi abych Vás přivítal na dnešní poslední online sekci, kterou není nic jiného než moje závěrečné poděkování Vám, kteří jste strávili
těchto několik dnů na těchto zvláštních vlnách online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

Bylo to něco pro spoustu z Vás, co jste ve svém životě možná nezažili, protože samotný formát online kurzů není u nás v současné době takhle
běžný, ale já jsem jak jsem několikrát zmiňoval jsem doopravdy uvažoval jakým způsobem všechny ty moje poznání, které jsem získal za těch
necelých pět let od doby, kdy mi byla sdělena ta zdrcující diagnóza nevyléčitelná nemoc - rakovina. A potom následně, kdy mi po roce a něco
byla sdělena ještě více zdrcující a do určitého chvatu mě zavádějící diagnóza "rakovina je zpět", v mnohem dramatičtější fázi, kdy jsem se dostal
do takového zvláštního stavu beznaděje a ty prognózy byly velmi nepěkné.

Bylo to několik týdnů života.

Tři týmy se shodly na tom, že mi zbývají tři měsíce života, takže měl jsem několik možností v té době. Měl jsem možnost vytrvat si v tom mém
nepochopení života a určitým způsobem projevit důvěru dál tady této klasické medicíně.

Anebo tu byla ta druhá cesta, kterou jsem zvolil já.

A to byla cesta sebeuvědomění a cesta pochopení svého těla a pochopení principu mého Bytí. Byla to cesta na kterou jsem se vydal a musím říct
že jsem byl téměř sám. Možná bych napočítal na prstech jedné ruky lidi, kteří vůbec jako dokázali věřit té mojí cestě, toho určitého odmítnutí té
klasické medicíny alopatické, kde vlastně si představíte, že vám zbývá několik týdnů života a Vy si dovolíte odmítnout léčbu. Odmítnout další
operaci, kde vlastně není nikdo, kdo by vám řekl jak jít dál, ale já právě jsem velmi vděčný tady tomuhle prostoru. Můžeme mu říkat život,
universum, můžeme mu říkat Vyšší inteligence.

A jsem velmi vděčný mým nejbližším a to hlavně mojí ženě, které bych chtěl samozřejmě velmi poděkovat za to, že mě doprovázela, že byla tím
mým Průvodcem, s kterým jsme společně prošli tím údolím smrti.
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Byli to doktoři, kteří jak já říkám zběhli třeba s té medicíny. Byli to i zvláštní léčitelé. Byli to i zvláštní lidi, kteří nemají žádnou takovou jako
nálepku, protože my se pořád snažíme dávat nějaké nálepky. Dávat si jako nějaké papírky, kterým my říkáme vizitky. Tam dávat svoje tituly a
různé takové jako kurzy, co jsme všechno absolvovali a tím si prostě myslíme jak jsme jako důležití.

A různě jako z těch kurzů potom jako dál máme tu představu, že bychom měli jako ty lidi učit. A to jsme se jenom naučili, tak převyprávíváme
dál. A teď ty lidi samozřejmě nám to moc jakoby nevěří, my se divíme jak je to možné,

kde děláme chybu. Tak chodíme na další kurzy.

A já jenom říkám, že tohle je víceméně správně, ale ta největší možnost a ten největší informační kanál, kterému si myslím a jsem o tom
přesvědčený, že lidi budou věřit je jenom životní zkušenost.

To znamená každý jeden léčitel, správný a ten doopravdy v tom slova smyslu správný by si měl prožít, to co vlastně on učí nebo to co léčí. A
právě na tom je postavený ten základní fundament celého tohoto online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®.

A já protknu i tu moji závěrečnou takovou řeč, vzpomenu to znovu a to je ten fenomén spontánního uzdravení z rakoviny.

To znamená doopravdy, věřte (nebo nevěřte) tomu, že tenhle fenomén neexistuje.

Já jsem si ho zažil, proto jsem se rozhodl postavit tady tenhle online kurz MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®, na to aby se dostal víceméně ke každému z
Vás, abyste si mohli uvědomit, že není pravda to co nám tady tluče do hlavy ty kohorty všech těch vědeckých pracovníků. A já je nebudu ani
jmenovat, protože bych se jich samozřejmě nechtěl dotknout, protože ke spoustě z nich mám a chovám velkou úctu a velký respekt.

Nevěřte tady tomu všemu co se jako píše, co se všude jako vysílá, všechno co je na těch různých kanálech. Napojte se doopravdy na své vnitřní
jádro, na to své Bytí. A tam hledejte ty odpovědi, protože většinou většinou máte doopravdy čas.

Nenechte se vmanipulovat do nějakých ukvapených rozhodnutí.

A hlavně nenechejte ze sebe dělat oběti, protože Vy nejste oběť. Jakmile odevzdá to čemu já říkám a pořád to opakuju, to je ta životní síla - Qi,
Či, Prána, Živa, nazvěte si to jakkoliv podle víry nebo přesvědčení ve kterém jste. Jakmile tohle odevzdáte a to je jedno jestli vědomě nebo
nevědomě. O to horší je to když to odevzdá vědomě, když to odevzdá nevědomě, dá se to pořád jakoby stáhnout zpátky. Pořád si to dokážete tu
sílu životní sílu vzít k sobě a nastartovat ten proces té změny, té radikální změny.

A samozřejmě bych chtěl poděkovat dalším lidem.
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Takže já, jakmile mi tyhle všechny puzzle, které jsem skládal, dával jsme dohromady. Jakmile mi zapadly dohromady, tak jsem to vcelil do
jednoho takového neuvěřitelného celku , který měl pět, někdo by mohl říct náhoda. Pět bodů - Pentagram zdraví, proto tomu tak říkám. A ten
jsem nazval velmi jednoduše, pochopitelně - Protokol Moje cesta.

Proč Protokol Moje cesta?

Protože to byla Moje cesta. Není to nic vyčtené z knížek. Není to nic, co bych někde od někoho papouškoval. Samozřejmě ty informace k Vám
chodí, ale to všechno, co bylo v tomhle kurzu jsem prožil minutu po minutě, hodinu po hodině, měsíc po měsíci.

A z týpka, který měl téměř devadesát kilo byl prolezený nádorama, které jsem viděl na těch CT-čkách a na skenech. Oni rostly měsíc za
měsícem se během tří měsíců těch počátečních intenzivních a následně šesti měsíců, kde jsem striktně dodržoval. Pokračovalo to celý rok se
vyloupl takový zvláštní, jako padesáti téměř dvouletý týpek, který běhá 150 kilometrů, někdy míň někdy víc, měsíčně, který spí skvěle, který jí
zdravě, který se chová jako člověk. Ne jako zvíře, kde spousta lidí má po ten pocit, že potřebujeme něco jako dobývat. Jako ta konkurence a
potřebujeme být lepší, jak ti druzí. A teď jako jsou mezi náma, to jsou úplně bych řekl až jako egomaniaci, kteří mají ten pocit, že potřebujou
ovládat jako ty jiné lidi. Ale teď je to jenom tím, že mají nedostatek vlastní důvěry v to vlastní Já. Tady všichni tyhle, oni ztratili ten kontakt s tím
vlastním Bytím a s tím Prostorem a s náma vlastně všema, kde my jsme všichni propojení v jeden jeden takový ten Celek, neuvěřitelný.

Já to pořád opakuju, je to něco úžasného, to moje určité uvědomění si, že jsem součástí toho Celku. A že všechno je tak jak má být a všechno se
doopravdy děje ve správnou dobu.

Tak já vlastně vůbec nemám nějakou obavu o to co se mnou bude. Jestli se třeba mě jako něco stane nějaká havárka a "pozor Pavle co když
bude jako havárie"?

Já říkám já nevidím nějaký důvod, proč bych měla mít nějaký karambol, havárii, protože já se tak nechovám. Já se chovám slušně a proč bych ji
měl mít.

No a co když zítra budeš mít jako takový ten Covid nebo tu nemoc?

A já říkám to je úplný nesmysl, nic takového v mém malém prostoru nemoci neexistují. Takže já nemůžu mít žádnou nemoc. Jako proč bych si ji
zval k sobě? To by musela mít nějakou příčinu a tu příčinu bych hledal v sobě.

To znamená, žijte svůj život. Nežijte život jiných lidí.

Například ten proces toho sebeuzdravení.
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Nežijte život, jak by si přáli Ti jiný lidé, aby vy jste vypadali. Pokud máte rádi, pokud jste vždycky chtěli být např. zahradníkem, vždycky jste chtěli
navrhovat zahrady a já mám takové lidi a jste právník, tak to neznamená, že pověsíte právničinu na hřebík, ale vraťte se k tomu, co vám Vaše
srdce a Vaše Duše říká. Buďte nejlepší zahradník na světě. Nejspokojenější a nejšťastnější zahradník na světě. A nejenom prachbídný průměrný
právník, který se motá v tom svém světě, jenom aby zaplatil tu svoji hypotéku. A aby si koupil to další nové auto a novou televizi a novou
dovolenou a všechny nové věci, které jsou stejně k ničemu.

Takže právě po tomhle určitém pochopení, zvláštním a vím, že třeba pro některé z Vás tenhle kurz možná bude míň prospěšný. Pro některé z
Vás jsem přesvědčený, že Vám změní život úplně naruby.

A pro některé z Vás, vám ukáže cestu z Vaší ne-moci vašeho těla k absolutnímu trvalému zdraví, které nezapomínejte je dynamický proces.

To znamená, pokud vy přestanete na sobě pracovat, pokud Vy přestanete dodržovat ty součásti Protokolu Moje cesta, které jsou - očista těla,
každodenní očista Duše, každodenní pravidelný pohyb, kvalitní spánek a všechno to propojíte do toho neuvěřitelného Pentagramu zdraví.

Může se stát, že se dočasně můžete znovu objevit v nějaké situaci, která bude blízká té ne-moci vašeho těla, ale Vy už to budete vědět. Vy už
budete vědět, že to není žádná nemoc, ale že to je ne-moc vašeho těla. Vy budete pátrat tím svým vnitřním rozhovorem po té příčině, proč to
tak je a nebudete hledat nějaké prostě záchytné body v lékařích a v lécích, protože to nebudete potřebovat.

Protože si to uvědomíte.

A u mě to tak je, já se někdy dostanu do takové částečně slepé uličky, kdy cítím něco jako čemu vy říkáte jako chřipka anebo to si myslím, že
zase úplně ne. Angína, chřipka ne. Ale třeba prochládnu. A pro mě už prochládnutí je signál, že jsem něco nezvládl, že jsem vyšel z té mojí
harmonie a že to mé tělo vyšlo z homeostázy.

Okamžitě se zastavím.

A okamžitě i kdybych měl nejdůležitější jednání na světě, tak se prostě zastavím. Odejdu a začnu meditovat. Začnu relaxovat nad tím, kde jsem
udělal chybu a jak a většinou devadesáti devíti procent na to přijdu a jakmile na to přijdu. A jakmile si to uvědomím - to tělo, to zdraví se ke
mně okamžitě vrací.

To znamená je to trošku jiný přístup než má klasická medicína. Ano je.

Já vím, je to netradiční přístup?

Možná jste se s ním nesetkali. Ano je to tak. Ale já říkám, že to je jedna z cest, která vede ven z tohohle chvatu šílenství. Z těch různých
pandemií, z těch různých nepochopení našeho těla, za kterými stojí různé takzvané nemoci nebo ne-moci našeho těla.
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Anebo co ještě hůř, to jsou nemoci naší Duše, kde už potom je to velmi složitější, kde už přistupují k tomu k řešení určité léky, které
samozřejmě k ničemu vůbec neslouží. Nikomu nepomůžou. Jenom to prostě otupí toho člověka. A ty procesy, které probíhají dál na pozadí toho
"�lmu" jenom nejsou vidět. Vlastně toho člověka dovedou do úplné většinou hrůzy a to si myslím, že vy po absolvování, pokud jste pečlivě
absolvovali každou sekci, pokud jste si poslechli všechny videa, pokud jste si poslechli všechny audia, pročetli jste si všechny ty věci. Tak
nevěřím, že se zpátky dostanete do tady tohoto chvatu, protože tam kam se můžete dostat, dostat se do pozice, kdy se začnete ptát sami sebe a
toho prostředí:

Jak je možné, že jsem zase tam kde už jsem jednou byl?

A tímto doptávacím procesem, tímto procesem toho uzdravování sám sebe, očištění sám sebe, odpuštění všech těch negativních věcí, ať
tělesných což samozřejmě my víme nebo tušíme co naše tělo dělá a proč naše tělo dýchá a proč vydechuje to co vydechuje. Proč naše tělo tráví
a spotřebovává a zase dává ven to co potřebuje.

Stejně tak potřebujeme čistit i naši Duši.

To znamená, pokud my budeme doopravdy dbát o ten chrám naší Duše a to naše tělo. Budeme ho mít na piedestálu, ale ne na tom piedestalu
těch plastických operací a těch různých mastiček a těch blbostí, které vůbec vlastně nepotřebujeme. Je to jenom proto a děláme to jenom
proto, abychom jako před těma ostatníma jako vypadali jako líp.

A já říkám, že to není potřeba, protože já když se dívám každé ráno na sebe a vlastně zjistím, že mám 52 let skoro a téměř nemám žádnou
vrásku a mám takové tělo jako zvláštního atleta a je to jenom tím a ničím jiným, než že jím zdravě, čistím svoje tělo a Duši. Mám pravidelný
pohyb. Mám kvalitní spánek a mám hlavně prostředí, kde mám mé milované lidi a lidi kteří mě milují.

A to je prostě prostředí, které bych každému z vás chtěl doporučit.

A samozřejmě, objevte, pečujte, hledejte a pracujte na těch důležitých takzvaných mentálních krocích nebo těch statusech našeho Bytí.
Emocích, které budete potřebovat k tomu, abyste prošli úspěšně tady tím online kurzem MOJE CESTA KE ZDRAVÍ® nebo Protokolem Moje
cesta. Ať už to nazveme jakkoliv, tím procesem nastartování a dokončení procesu sebeuzdravení z jakékoli nevyléčitelné nemoci, protože vy
víte, že já prostě v to nevěřím, v nevyléčitelné nemoci.

Samozřejmě můžou být nějaké karmické záležitosti, které jsme si přinesli sebou a prostě můžou se nám jevit, že je musíme, víceméně my
musíme přijmout všechno.

Musíme přijmout všechny nemoci a v tom je ten základ. Přijmout tu situaci v jaké jsme. Jakmile ji přijmeme a začneme se doptávat po těch
příčinách, tak se nám to celé to nebe se rozjasní.

Najděte v sobě tu víru ve vaši víru.
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A já jeden padesáti dvouletý, spokojený, šťastný, zdravý člověk s tělem třicátníka. Já vám tady můžu říct, že nebude pro vás existovat nic jako
nevyléčitelné nemoci. Nebude pro vás existovat nic jako chronické nemoci, protože pochopíte že vše a to nejenom vaše zdraví tělesné, ale i
psychické máte ve svých rukou.

To znamená pracujete na sobě. Máte čas. Podívejte se na tu cestu zpátky. Kolik jste, kolik jsme my všichni udělali různých chyb a karambolů.

To znamená, pochopte ten princip toho života, že jsme tady od toho, abychom na sobě pracovali, abychom měli tu motivaci se něco naučit. Být
lepší. Samozřejmě ne pro sebe, ale být lepší pro ty druhé, pro svoji rodinu a své kamarády. Pro každého kdo o to požádá.

Já jsem pochopil a snažím se to každý den dělat, netlačit nikomu nic do hlavy. Každý má tu svoji pravdu. Každý má ten svůj čas, kdy potřebuje
přijít v tu správnou dobu na to, že už to takhle prostě dál nejde.

U mě se to stalo v mých šestačtyřiceti letech. Byla to rakovina.

Prošel jsem si jí a chtěl bych říct, že chtěl bych to zopakovat, že jsem jí velmi vděčný.

Jsem vděčný téhle rakovině. Napsal jsem to i do mé první knihy, do mé první e-knihy, která se jmenuje "MOJE CESTA - Rakovinou život nekončí,
ale právě začíná". Tam jsem to vše vlastně jakoby popsal. Tam jsou všechny ty moje vhledy a pocity.

A já bych přál, zní to divně, vám všem abyste se dostali do téhle fáze sebeuvědomění a pochopení toho principu fungování.

Protože jakmile krok za krokem se k tomu doberete, já jsem měl tu výhodu, že jsem se přes různé mimotělní zážitky k tomu dostal rychleji, ale
věřte mi není to vždycky to správné. Není to správné, být v tom stavu šílenství a té psychózy a těch obav, kdy už vlastně nevíte co s vámi bude a
potom už se vlastně z toho těla dostáváte trošku jako jinam. A mnohdy lidi se ani nezastaví a jdou dál a potom pokračuje to čemu říkáme smrt.

Vy víte že já ze smrti strach nemám a já víceméně ani smrt jako takovou víceméně nemám ve svém slovníku.

Měl jsem ji. Samozřejmě měl jsem z ní strach, měl jsem hrozné obavy, co bude když bude. Ale já prostě vím, že všechno je jak má být. A vím a
udělám pro to všechno co bude v mých silách s velkou pokorou, že bych chtěl, aby to čemu říkáme my smrt byl odchod. Odchod až se já
rozhodnu z tady téhle inkarnace, až budu mít všechny věci vyřízené. Až už budu cítit, že víc už možná se nemůžu naučit tady, víc už nemůžu těm
lidem dát. Takže potom se rozhodnu odejít, ale což samozřejmě není tím principem nás všech abychom odcházeli. A už vůbec ne dřív než je
potřeba.

Najděte motivaci žít. Najděte touhu v sobě a vášeň, takovou to "burning desire". To je ta spalující vášeň. Mějte disciplínu a vytrvalost.
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Přeji Vám lásku vašich bližních, kteří budou s vámi. Vy budete s nimi. A budete je milovat, protože ta láska a tady to objímání nás všech. A ten
kontakt, někdo tomu říká sociální kontakt je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které vůbec máme.

Chtěl bych vám popřát v tom procesu, který bude následovat teď a to je vlastně ta implementace toho Protokolu Moje cesta - hodně pevného
zdraví, vytrvalosti.

Doptávejte. Studujte. Čtěte. Pište mi.

Víte, že je všude chat. Budete mít na mě kontakt.

Poznávejte. Poznávejte i alternativní určité věci.

Pokud budete věřit a budete přesvědčení, že ta cesta té Mojí cesty, toho Protokolu Moje cesta je vaše cesta, běžte po ní. Neohlížejte se doleva
doprava. A nenechejte se z té cesty svézt.

Budou určité pokušení nejenom vašich blízkých ale i neblízkých.

Budete zažívat nepříjemné rozhovory. Budete zažívat rozhovory, kdy vás budou lidi považovat za blázna, kdy vás lidi budou považovat za šílence,
který prostě jde někam a neví jakoby kam.

Ale pravda je taková, že lidi neví o čem mluví, ale to nevadí. Nechte je být v tom. Neargumentujte jim, neříkejte nic, prostě nechejte je být.
Pokud budou potřebovat někdy v budoucnu, vraťte se k tomu rozhovoru a rozeberte si to všechno.

Takže doopravdy, držím Vám palce.

Kdybyste cokoliv potřebovali, kdykoli mě zkontaktujte, protože doopravdy to je moje úloha. Moje úloha není nic jiného než být vaším Průvodcem.

V té určité malé části, té vaší životní cesty toho našeho života, který pro někoho je 20, 50, 70 nebo 100 let. To znamená, těch 7 dní může být
velmi krátkých nebo ty tři měsíce, můžou být velmi krátkých, ale extrémně důležitých pro změnu v tom jak vypadáte. Jak se cítíte. Jak myslíte.
Jaké máte vnitřní pocity.

Takže přeji Vám hodně uvědomění.

Přeji Vám hodně píle. Přeji Vám pokoru.
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Já si myslím, že to by měl být ten náš cíl.

Takže ještě jednou vám děkuju.

Těším se na každou jednu sekundu, minutu strávenou naši komunikací. A je to jedno jestli to bude komunikace online, po telefonu anebo to co je
to nejlepší je osobní kontakt nás.

Pročtěte si znovu všechny bonusy.

Pročtěte si všechno, co budete potřebovat. Spojte se se mnou. Zavoláme si, nastavíme to. Třeba si spolu vyběhneme. Třeba se i spolu potkáme,
já myslím, že ty opatření, které v poslední době jsou takové složitější, oni opadnou brzy.

Protože já si myslím, že ten svět musí pochopit, že nemůže jít touhle cestou devastace přírody a devastace nás všech, protože my nejsme nic
jiného, než jenom jeden živočišný druh.

Pokud budeme chubit lesy. Pokud budeme chlubit živočišné druhy, tak se může stát že jednou dojde čas i na nás.

Takže se držte.

Přeji Vám hodně zdraví. Přeji Vám hodně píle a já se s vámi neloučím.

Naopak, bude se těšit až se spolu potkáme.

Takže se mějte, držte se a přeji Vám vše NEJ.

END OF TRANSCRIPT

Tak abyste se probudili.

Potom, já neříkám v tom prostředí úplně jak já říkám bez emocí, bez obav, šťastní, milující, milování a naplnění.

Pavel |   Moje cesta
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