Jak změnit svůj osud
Čím začít
Čím začít? Pokud chcete opravdu změnit vlastní „osud“, musíte začít u sebe sama.
Musíme zjistit, kdo jsme. Většinu života totiž prožijeme, aniž bychom poznali, kdo vlastně jsme. A pokud
nevíme, kdo jsme, nemůžeme ani zjistit, kým chceme opravdu být. Motáme se v kruhu bezradnosti a
utrpení.
Žijeme život robota, který se slepě řídí programy ze svého podvědomí a většinou také skupinovou
hloupostí. Robot ale neví, že je robot, dokud „nezapne“ svoje vědomí, dokud neotevře svoji Mysl.
Stěžujeme si na nepříznivý osud, na to, že nám nikdo nepomáhá, nikdo nás nemá rád. Ale za všechno, co
se nám stane, za to, jaký žijeme život, neseme absolutní zodpovědnost my sami.
Naši „realitu“, náš „osud“, tvoří naše Mysl, programy, které obsahuje. Programy rodu, do kterého se
narodíme, jsou do naší mysli nakopírovány při narození. Ty pak tvoří jedinečnou osobní realitu, která je
naším „hracím hřištěm“. Nebo spíše klecí, která se neotevře, dokud „nezapneme“ svoje vědomí, dokud
neotevřeme svoji Mysl.
Mysl je dokonale propojena s tělem, které tak stav naší mysli věrně zrcadlí. Chceme-li tedy změnit Mysl,
musíme měnit i tělo – náš vztah k vlastnímu tělu, a hlavně stavební materiál, ze kterého Mysl tělo buduje.
Materiálem jsou potraviny, které naše tělo konzumuje, mění na stavební materiál, ze kterého se tělo
buduje a udržuje v chodu, protože stavební materiál je zároveň i palivem.
Tělo se samo dokáže opravit, a pokud ne, je to tím, že mu v tom bráníme. Konzumujeme mrtvé potraviny,
chemické jedy zvané „léky“ a vyhýbáme se zdravému pohybu. Tyto odpadky ničí tělo, a tělo některých
lidských bytostí i jako popelnice vypadá. Naše tělo je zkonstruováno jako dokonalé, poškodit nebo zničit
ho můžeme jen my sami svými myšlenkami a činy, tím, jak o tělo špatně pečujeme.

Čeho dosáhnete
Pokud se rozhodnete stát se sami sebou, a budete tomu i bezmezně věřit, můžete dosáhnout čehokoliv.
Naše vědomí, které tvoří osobní „realitu“, může samozřejmě stvořit realitu jakoukoliv. Čím více se svým
„záměrem“ ztotožníme, tím odlišnější může být naše osobní realita od reality „stádní“, kdy nevědomé
bytosti kopírují své smutné a nicotné osudy jeden od druhého v nekonečném kole „samsáry“.
Počítejte ale s tím, že vaše okolí, zejména to, které na vás parazituje, nebude nadšeno, a bude vás od vzetí
osudu do vlastních rukou zrazovat. Osvobodí vás jenom Pravda vědomé mysli rozšířeného vědomí.

Jak začít
Návod, jak „zapnout“ své vědomí bude podrobně popsán v knize „Zapni se, Vylaď se, Vymez se“. Pokud
Vám osobně není vlastní osud lhostejný, a chcete se vydat na cestu osvobození vaší mysli od jedu, který
poutá stádo do nekonečného otroctví skupinové hlouposti, doporučujeme Vám se zaregistrovat ZDE.
Jakmile bude kniha připravena k distribuci, budete vyrozuměni a budete si knihu moci objednat.
Osobní konzultace si můžete objednat ZDE.
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