Nejdražší vteřiny
Napsal uživatel Mirek

Proč nechceme pracovat na sobě?

Jak je možné se vzepřít osudu a zásadně odbourat vše, co nás trápí? Sobě však nevěříme
a i když je návodů na internetu i kolem nás mnoho, tak o tom nechceme slyšet. Ať už jsou to
náznaky, věty od úspěšných lidí či celé knihy a videa.
ŽIJEME V DOBĚ NEDŮVĚRY!! Nevěříme sobě, ani ostatním!

Ahoj, srdečně Vás zdravím po dlouhé době aktivní podnikatelské činnosti!

Je to již spoustu času, kdy jsme se naposledy viděli a slyšeli a za tu dobu se stalo mnoho změn
a událostí nejenom v mém, ale jistě i ve vašem životě.
Na svých kurzech jsem vždy říkal, že se snažím posunout dál, najít něco co přinese lidem
užitek, poznání, pochopení, radost. Sice mě to trvalo skoro dvacet let, ale mohu prohlásit, že T
A DOBA JE TADY!
Nejenom pro mne, ale pro nás
PRO VŠECHNY!!
Přišla doba, kdy se každý může rozhodnout a získat! Co? To záleží na každém z nás a jeho
míře odvahy! Nevěříte? Podívejte se po internetu, co se vše děje (nemám na mysli zprávy o
mrtvých a zraněných, ale úspěchy lidí).
Kdo dnes tvrdí, že není schopen, že nemůže, že mu někdo něco zakázal, že nemá dispozice ...
ten ještě pouze spí! Je spousta spících lidí, ale nastává čas na PROBUZENÍ!! Pojďme
společně najít impuls pro úžasnou cestu životem a nové poznání! Pojďme se oprostit od bolestí
fyzických či duševních. Pojďme se odpoutat od našich současných trápení a najděme novou
cestu Lásky, Radosti a Uspokojení! Po svých zkušenostech a znalostech s duchovním světem
mohu odpřisáhnout :-), že je jediná cesta k prosperitě je pouze ve Vašich rukách!!!
Každý má za sebou nějaké zásadní změny - vzestupy, pády či stagnace. Úspěšní lidé by o tom
mohli vyprávět mnohem více, než ti, co ještě spí.
Po letech práce s různými metodami (Reiki, Alfa, SRT, Konstalace, Kyvadlo, Astrologie ...)
jsem pochopil, že návod na správnou cestu dostáváme každý sebou při inkarnaci! Pochopil
jsem, že správná cesta je stále na očích každému z nás! Máme jí stále k dispozici, jen nemáme
chuť a odvahu jí řešit.
Mnozí z nás jí znáte, ale nevěnujete jí pozornost, případně tomu ani nevěříte.
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Mnozí jí tušíte, ale máte pocit, že hledání je ještě na dlouho.
Mnozí jí nehledají, odvrací tvář, mají strach.
Mnozí jí už nastoupili, ale ...
Co to tedy je? Jak je možné se vzepřít osudu a zásadně odbourat vše, co nás trápí? Sob
ě však nevěříme a i když je návodů na internetu i kolem nás mnoho, tak o tom nechceme
slyšet. Ať už jsou to náznaky, věty od úspěšných lidí či celé knihy a videa.
ŽIJEME V DOBĚ NEDŮVĚRY!! Nevěříme sobě, ani ostatním!

Jak to tedy zařídit?

Je možné, abychom se zbavili starých fyzických bolestí, se kterými jsme se museli
naučit žít, protože s tím již lékaři neumí či nám bolesti nevěří? Máme to ve svých rukách!
Je možné být bohatý a šťastný i v případě, že jsme na dně, chudí a nešťastní? Je to
pouze o našem přesvědčení a důvěře.
Je možné milovat a být milován? I to ovládáme pouze my!
Troufám si tvrdit, že je možné ještě více.
Je to možné! JDE TO!
Cesta vítězů je pro všechny!
Nebojte se důvěřovat sami sobě. Pokud ale stále netušíte jak do toho, pak klidně napište na
můj email (nejsem schopen se věnovat všem, ale základní povídání lze směřovat pro otevření
osobních ambicí). Ale hlavně ... může každý, kdo je rozhodnutý!! Dnešní doba umožní
komukoliv cokoliv. Proč to ale lidé nepoužívají? Protože je to pohodlné!
S Láskou a s očekáváním úspěchů budoucích
Mirek
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