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Otázka: Ahoj Mesiasi, preji Ti hezky dobry den. Nezapomel jsem, na Tebe clovek tezko muze zapomenout. Mel jsem tu dceru na dovolene, par znamych a tak jsem byt trochu vytizeny. Take jsem studoval Tve clanky a odpovedi pisatelu. Potvrdil si mnoho mych myslenek, nad kterymi jsem jeste vahal. Jen clovek ktery sve myslenky a rady dava zadarmo, tak ten dostane ten dar neco moudreho objevit. A proto ze je to zadarmo (dnesni lide veri jen v penize), tak to tezko dokazou pochopit. Ty nejjednoduzsi veci jsou pro lidi ty nejslozitejsi, protoze jsou jednoduche a jeste k tomu zadarmo. Jak nema clovek bily plast, primerenou ordinaci, tak nemuze umet lecit (chudaci lide). Nejvetsi problem dnesniho cloveka je prijmout novou jinou myslenku, nez to co mu od malicka bylo vtloukano do hlavicky. Jen bych Ti chel napsat par mych postrehu o zdravi. Take jsem umel horecku zahnat za dve hodiny. Ale nadalo me to a premyslel jsem proc jsem horecku vlastne dostal. Urctite jsem musel delat neco spatne ze jsem tu horecku dostal. Telo je dokonaly mechanizmus a poroucha se jen tehdy, kdyz nedostane to co ma dostat. Psychicka pohoda je samozrejma. Take je pravda, ze telo sve zdravi obnovi co nejdrive a bez leku. Tak jako auto, jeho motor je serizeny na benzin a na nic jineho nepojede. Ani na surove mleko ani na chutny pomerancovy dzus. Telo je serizeno take na urcite potraviny a kdyz se tyto potraviny telu nedodaji, vznikne nemoc. Jezis rikal neco o jidle, ale je to hezky zakodovane a nepochopene. Sam jsem na ten kod neprisel, ale verim ze v tom neco bude. Odpoved me dal praveky clovek. Jeho lebka se rozpada, ale zuby ma v dokonalem stavu. Cim se zivil. Plody prirody, korinky, syrovou krvi, vnitrnosti ze zvirat a polosyrovym masem. Jeho strava obsahovala asi 80 procent zeleniny a ovoce. Clovek se za cely svuj vyvoj velmi zmenil, ale co jedine se nezmenilo, je jeho chemicka laborator a jatra. To jedine je puvodni. Jakmile se strava zacala varit a chemicky upravovat, nastaly civilizacni nemoci. Jezis se take stravoval puvodni stravou, bez dlouheho vareni a chemickych prisad, to v te dobe nebylo. Verim, ze jezis se take stravoval podobne jako praclovek. Je to muj nazor, nikomu ho nevnucuji a delam vsechno pro to, abych horecku nedostal. Nemel jsem horecku a zadne zdravotni potize uz patnact let. Proc jsem stravu zmenil. Onemocnel jsem, mel jsem dva mesice horecky a nedali se zadnym lekarskym zazrakem srazit. Mel jsem potize za zady. Az me pani interni primarka rekla ze me zada vypadaji na invalidni vozik, tak teprve jsem procitl a neco se ve me zlomilo. Ze dne na den jsem zmenil stravu a za dva mesice me odesli vsechny potize. V te dobe jsem nemel zadne psychicke ani rodine problemy. Mel jsem jen zalibu v hojnem jidle. Proto take neverim vegetarianum, protoze ti take cas od casu maji vazne zdravotni potize. Vehlasny lecitel pan Janca je take podvodnik, psal jsem mu a nicim me nepresvedcil. Stravu jakou doporucoval na vycerpana jatra dokazal, ze chemicke funkci tela vubec nerozumi. Vsak take velmi vazne onemocnel. Nemocnemu cloveku muzu jen poradit, ale ne ho k necemu prinutit nasilim, to nefunguje, na to musi prijit sam. A jeste jedna vec. Proc se domnivas, ze lide jsou tak nechapavi a daji se snadno naprogramovat spolecnosti. Proc nedokazou pochopit treba Tve mysleni. Proc jsou tak tvrdohlavi a stale se zenou kde stejne nic neobjevi. Jo, je to ego, ale proc ho ma vetsina lidi takove jake ho ma. Proc hrstka lidi tyto veci dokaze chapat a ta vetsina to nikdy nepochopi a zazije je prazdnotu. Kdyby meli vsichni lide alespon dvacet procent Tveho mysleni, tak tento svet by vypadal uplne jinak. Proc ho nema? Nemaji energii, tu ma jen velmi malo lidi, je to vzacny jev. (mozna energie neni ten spravny vyraz, ale neco to bude at se to nazve jak chce). Domnivam se, ( i kdyz to budu nazyvat energii) je to energie kterou clovek ziska pri narozeni hlavne od matky, otce. Jsem se narodil doma v chate, bez nemocnice a lekaru, bez zbytecnych preventivnich opatreni. Snazim se zit jen dnes, nemyslim nad minulosti ani nad zitrkem. Drzim se hesla. Co je volovi po sobote kdyz ho v patek zabiji. Mej se moc fajn. Henry. 

Odpověď: 

Ahoj Mesiasi, preji Ti hezky dobry den. Nezapomel jsem, na Tebe clovek tezko muze zapomenout. Mel jsem tu dceru na dovolene, par znamych a tak jsem byt trochu vytizeny. 

Vítej tedy zase zpět. 

Take jsem studoval Tve clanky a odpovedi pisatelu. Potvrdil si mnoho mych myslenek, nad kterymi jsem jeste vahal. Jen clovek ktery sve myslenky a rady dava zadarmo, tak ten dostane ten dar neco moudreho objevit. A proto ze je to zadarmo (dnesni lide veri jen v penize), tak to tezko dokazou pochopit. Ty nejjednoduzsi veci jsou pro lidi ty nejslozitejsi, protoze jsou jednoduche a jeste k tomu zadarmo. Jak nema clovek bily plast, primerenou ordinaci, tak nemuze umet lecit (chudaci lide). Nejvetsi problem dnesniho cloveka je prijmout novou jinou myslenku, nez to co mu od malicka bylo vtloukano do hlavicky. 

Proč se bráníme novému? Víš to? 

Jen bych Ti chel napsat par mych postrehu o zdravi. Take jsem umel horecku zahnat za dve hodiny. Ale nadalo me to a premyslel jsem proc jsem horecku vlastne dostal. Urctite jsem musel delat neco spatne ze jsem tu horecku dostal. Telo je dokonaly mechanizmus a poroucha se jen tehdy, kdyz nedostane to co ma dostat. Psychicka pohoda je samozrejma. Take je pravda, ze telo sve zdravi obnovi co nejdrive a bez leku. Tak jako auto, jeho motor je serizeny na benzin a na nic jineho nepojede. Ani na surove mleko ani na chutny pomerancovy dzus. Telo je serizeno take na urcite potraviny a kdyz se tyto potraviny telu nedodaji, vznikne nemoc. Jezis rikal neco o jidle, ale je to hezky zakodovane a nepochopene. Sam jsem na ten kod neprisel, ale verim ze v tom neco bude. Odpoved me dal praveky clovek. Jeho lebka se rozpada, ale zuby ma v dokonalem stavu. Cim se zivil. Plody prirody, korinky, syrovou krvi, vnitrnosti ze zvirat a polosyrovym masem. Jeho strava obsahovala asi 80 procent zeleniny a ovoce. Clovek se za cely svuj vyvoj velmi zmenil, ale co jedine se nezmenilo, je jeho chemicka laborator a jatra. To jedine je puvodni. Jakmile se strava zacala varit a chemicky upravovat, nastaly civilizacni nemoci. Jezis se take stravoval puvodni stravou, bez dlouheho vareni a chemickych prisad, to v te dobe nebylo. Verim, ze jezis se take stravoval podobne jako praclovek. Je to muj nazor, nikomu ho nevnucuji a delam vsechno pro to, abych horecku nedostal. 

No takhle funguje peklo. Postraší tě a ty začneš konat a tím zasévat příčiny. Nebo na druhou stranu potěší tě, a ty zase začneš konat a zasévat příčiny. Jen abys něco udržel popř. získal lepší pocity. To je princip roztáčení karmy. Nechtěl bych tě tu zatěžovat ale tělo je jen myšlenka. Vůbec žádné tělo není. Takže veškeré stravování se odehrává jen v mysli. Pokud věříš že jíš zdravě budeš zdráv. Avšak pokud sníš něco jiného okamžitě se dostaví následky. Tak to je jako v programu... vstup je takový a výstup takový. Jednoduché rovnice. 

Nemel jsem horecku a zadne zdravotni potize uz patnact let. Proc jsem stravu zmenil. Onemocnel jsem, mel jsem dva mesice horecky a nedali se zadnym lekarskym zazrakem srazit. Mel jsem potize za zady. Az me pani interni primarka rekla ze me zada vypadaji na invalidni vozik, tak teprve jsem procitl a neco se ve me zlomilo. Ze dne na den jsem zmenil stravu a za dva mesice me odesli vsechny potize. V te dobe jsem nemel zadne psychicke ani rodine problemy. Mel jsem jen zalibu v hojnem jidle. Proto take neverim vegetarianum, protoze ti take cas od casu maji vazne zdravotni potize. 

Samozřejmě, protože dnes už 100% zdravé nic není. V bibli se říká jezte co vám dají... není tu ani odpor ani opěvování... prostě se to sní protože je tu hlad. žádné posuzování. 

Vehlasny lecitel pan Janca je take podvodnik, psal jsem mu a nicim me nepresvedcil. Stravu jakou doporucoval na vycerpana jatra dokazal, ze chemicke funkci tela vubec nerozumi. Vsak take velmi vazne onemocnel. Nemocnemu cloveku muzu jen poradit, ale ne ho k necemu prinutit nasilim, to nefunguje, na to musi prijit sam. A jeste jedna vec. Proc se domnivas, ze lide jsou tak nechapavi a daji se snadno naprogramovat spolecnosti. Proc nedokazou pochopit treba Tve mysleni. Proc jsou tak tvrdohlavi a stale se zenou kde stejne nic neobjevi. Jo, je to ego, ale proc ho ma vetsina lidi takove jake ho ma. Proc hrstka lidi tyto veci dokaze chapat a ta vetsina to nikdy nepochopi a zazije je prazdnotu. Kdyby meli vsichni lide alespon dvacet procent Tveho mysleni, tak tento svet by vypadal uplne jinak. Proc ho nema? Nemaji energii, tu ma jen velmi malo lidi, je to vzacny jev. (mozna energie neni ten spravny vyraz, ale neco to bude at se to nazve jak chce). 

Lotos vyrůstá z bahna. Aby bůh mohl být dokonalý musí stvořit nedokonalé lidi. Vyniknout se dá jen na úkor jiných. K posouzení sebe sama potřebujeme ostatní. Pak můžeme být lepší nebo horší. Tak jak uvažuješ prozrazuješ jen své chtivé oko a nespokojenost. A tam kde je nespokojenost nemůže být blaženost. A ty nejsi blažený viď že ne. Kdyby jsi byl v nirváně, svět by byl takový jaký je. Nic víc není třeba na jeho adresu dodávat. Když se cítíš skvěla když máš radost... nezabýváš se světem... prostě si posloucháš prima muziku popíjíš prima nápoj... a jen se tím necháváš unášet... svět je daleko... ale jakmile ty sám nejsi spokojen už se vytvářejí otázky proč ostatní... 

Domnivam se, ( i kdyz to budu nazyvat energii) je to energie kterou clovek ziska pri narozeni hlavne od matky, otce. Jsem se narodil doma v chate, bez nemocnice a lekaru, bez zbytecnych preventivnich opatreni. Snazim se zit jen dnes, nemyslim nad minulosti ani nad zitrkem. Drzim se hesla. Co je volovi po sobote kdyz ho v patek zabiji. Mej se moc fajn. Henry. 

Co se týče stravy tak nejsi moc volný. Musíš se moc snažit. Kdybych tě zavřel a azčal krmit tím co jí konzument Američan moc by jsi trpěl že jo? Ale proč usilujeme o zdraví? Zkus hledat tu odpověď. Co je volovi po zdraví, když stejně brzy umře? 

Zatím ahoj 

Obyčejná Nula 

*** 

Ahoj, preji Ti hezky dobry den. Proc se branime novemu mysleni. Odpoved je spise tak na soukromy rozhovor. Podle meho, nove narozene dite nema zadny vliv na utvoreni sveho budouciho ega, ani prubehu celeho zivota. A az dite dospeje dilo je dokonano, je line premyslet a studovat samo sebe. Me nikdo nikdy nikam nevedl co mam a nemam delat, na vsechno jsem musel prijit sam. Mam mnoho nazoru jinych a vetsinou me lide povazuji za blazna, az na par vyjimek. Presto toho moc malo vim a musim se jeste mooc ucit. Novym vecem se nebranim, ale primo je vyhledavam. Co vetsina lidi zavrhuje, tak na tom bude neco zajimaveho. 

A jak bys prijal nove mysleni ohledne geneticky vyslechtenych potravin? To je preci nove zajimave mysleni ne? Takze otazka stale plati. Hledej dal. Nemusis spechat. 

Telo zadne neni o.k. Kdyz jsem o strave nic nevedel, tak jsem jedl vsechno, to je Ceska jidla. Nevim co me postrasilo, ale moc vazne jsem onemocnel. Reknes me ze jsem na tom byl spatne psychicky, nebyl, byl jsem v pohode. Po te co jsem zmenil stravu, se me zdravi dostalo do drivejsiho stavu. Pri tomto procesu jsem normalne chodil do te same prace a delal uplne vsechno to same jako pred nemoci. Zhodil jsem 47 kg vahy a citil jsem se jako mlady kluk. Po strave kterou jsem dodrzoval, po case jsem si sem tam dal k jidlu vsechno. Ale uz bych nemohl jist stale Ceske jidlo. Musim mit hodne zeleniny a ovoce. Maso lehce grilovane. I dnes si dam sem tam skoro vsechno, nejsem zadny zaryty blazen jako vegetariani. Kdyz citim nejakou unavu, necekam a hned zmenim stravu, proto horecku eliminuji hned v zarodku. Az zase dostanes horecku, treba na ty dve hodiny, tak jsou dve priciny... psychika (ne vsak u Tebe), to vylucuji hned, uz zbyva jen strava. 

A proc bych mel bojovat proti horecce. Ta se psychiky nedotyka. Ta v raji neni. Ta existuje jen pokud se stotoznujeme s telem. A tak ti rikam ze ty nejsi telo. Telo je jen obraz chova se podle tveho mysleni. Zmenil jsi jen program ale stale jsi uveznen. Jini lide maji jiny program a mohou jist vsechno a umiraji na stari. Třeba takovy jidelnicek ceskeho alkoholika neni nijak prekrasny a presto na nem prezije i tricet let ve zdravi. To ja jsem od detsatvi mel vice nemoci. Problem je ve vas americanech. Jste moc ustraseni a proto badate a zjistujete co je a co neni zdrave. Tloustnuti je jen program ve vasi mysli. A vy si tvorite dalsi a dalsi. Staci zmenit program... a vysledky budou stejne. 

Jo v bibli se pise jezte vse. To vsak platilo pro tehdejsi dobu. Ten pisatel nemohl vedet, ze lide jsou hloupejsi jak zvirata (clovek je snad jediny tvor na svete ktery neni dokonaly, jinak je dokonale vse). Nemohl vedet ze lide zacnou potravu dlouho varit, pridavat ruzne chemicke jedy a uz vubec nemohl vedet, ze lide zacnou klonovat potraviny a prakticky zamori svinstvem veskerou stravu. Vsechny tyto zasahy do potravy nici cely imunitni system a uplne meni geneticky kod cloveka. Telo je proti takovym zasahum bezmocne. O lecich ani nemluvim, to je jina kapitola. Nahodou jsem velice spokojeny clovek. Ridim se tou zlatou stredni cestou, kde je ta rovnovaha. Kde je roznovaha, tam je vse. I v lasce, kdyz dva dokazi udrzet ten rovnovazny stav, tak se nikdy nerozvedou. Jak spravne rikas, kde je moc vseho i toho dobreho, tak prijde obrat. Lidem nestaci kapat, musi jim tect a to je ta pricina ze prijde ten obrat. Zabyvam se svetem, poznal jsem mnoho lidi kteri nechapou zakladni veci. Druhemu muzes jen naznacit, ale to ostatni musi udelat sam. Televizi nesleduji (vubec i kdyz mam satelit na 650 programu a kabelovku na 90), predstav si ze se na to za cely rok ani JEDNOU nepodivam. Hudbu posloucham jen relaxacni Enya, Mike Odfield... Jak je vyse uvedene, staram se o svou stravu, ale nejsem jejim otrokem. Sem tam jim vsechno, ale stale bych to jist nemohl. I Hamburgera si dam, ale stravu americanu, to bych dlouho neprezil. Americane maji nejvice potravy na svete a levnou. Je to vsak nejnezdravejsi narod na svete. Ti lide vypadaji normalne, jsou dobre urostli, ale maji silene potize ze zdravim. Konzumuji spoustu vitaminu a chemickych doplnku. Casto jsou nemocni a maji silene potize s klouby a zaludkem. 

Problem americanu by byl i u nas kdyby se vse zlevnilo. Pricina je v tom ze se upsali slouzit chutovym bunkam ji protoze maji stres a nebo strach. Podle me jste moc izolovani, bojite se kontaktu s jinymi. Nejlepe se izolovat, zavrit domu k televizi a v "klidu" se zbrani pod hlavou spat. A tento stres ikdyz je nepatrny se postupne spusti v lavinu a clovek ujede na drogach, nebo na pozitcich. Stane se znej zvrhlik. V jakem oboru to zavisi na tom jakou slabinu v nem touha najde. 

Kdyz nekde jsem, snim vse co me daji a take si pripiju drinkem Whisky. Nedelam nikdy mistra sveta ze to je zdrave a to ne. Ti lide co me daji jidlo, tak vim ze je to stalo hodne casu a tak je nebudu kritizovat ze udelali neco spatne... Co je volovi po sobote jsem myslel asi to. Ziju dnes a nepremyslim co bude zitra. Ale jinak souhlasim a casto to slysim. Co se budu omezovat kdyz stejne umru. To take vim, ale umrit v klidu a bez trapeni. Mnoho lidi umira ve strasnem trapeni z velkymi bolestmi. Maji nejruznejsi mozne nemoci a tam se domnivam, ze je puvod ve strave a psychicke strance. Jak je psychika v poradku tak i potravu telo jinak prijme. 

A ted si pomysli. Kdyz takovy clovek umira v bolestech je pro nej smrt vykoupenim. Je na 99% blizko ze jiz se znovu nenarodi. Prave v tech velkych bolestech staci poseptat ty nejsi telo... a ten clovek bude brzy v nirvane. Pak uz jen doplnujici info a dokona mnoho. Buddha taky umiral ve velkych bolestech, Kristus taky... prave v tech bolestech umira jen ego! A tak ti co maji "dobrou karmu" vetsinou umiraji ve velkych bolestech a pomalu aby nasli raj driv nez umrou. Treba to pro tebe pak bude horsi umirat zdravy nez vyhuntovany. Ty budes trpet psychicky mnohem vice nez oni. 

Jo a proc usilujeme o zdravi? Ted mluvim za sebe. Mel jsem velkou nadvahu a velke bolesti zad a kloubu. Jsem rad ze me neco osvitilo, vahu jsem zhodil a ted nemam zadne potize. Nechci prozit zivot v bolestech a v cekarnach lekaru. Proto jsem zacal premyslet a musel jsem si poradit sam. Lekari me nepomohli. Na vetsinu otazek mame podobne nazory, jen je mozna spatne vyjadruji. Mej se fajn a klidne me zatezuj, vyhledavam nove veci ktere neznam. Henry. 

Tak to je vse. Co bych dodal. 

Obycejna Nula 

***

Ahoj, preji Ti hezky dobry den. Diky za Tve odpovedi, moc se me libi a ta prvni vede. Spechej pomalu, to je presne co delam. Geneticke potraviny, co na to rict. Za chvili se budeme stravovat jako Navstevnici Amarounama. Minuly tyden Rakouska firma nabizela do Hypermarketu umele parky bez masa ze stejnou chuti. To uz nejsou potraviny. Kazda gen. potravina meni geneticky kod a na to lidi jednou pekne dojedou. Podle meho stav dosahne regulaci lidi bez valek. Proti horecce nemusis bojovat, ale kdyz ji dostanes verim, ze je ji budes chtit rychle zbavit. Horecka je stav ktery neskodi, jen informuje cloveka ze udelal neco spatne a je nekdy velmi neprijemna. 

To je jen úhel pohledu. To čemu se bráníme to je nepříjemné. Pro někoho bolest může být i vzrušující. Záleží na pohledu, tedy na posouzení věci naším egem & myslí. Zbytek zařídí emoce. 

Uz jsem ji mnoho let nemel, ale pamatuji si ji dobre. 

A co mají dělat ti co ji mají co měsíc a nestežují si. 

Take jsem znal osobne cloveka ktery mel 93 let, jedl vsechno, pil, kouril a cetl noviny ty male pismenka bez bryli. Kazdy clovek je original, to je tvurcovo dokonale dilo. Kazdy clovek potrebuje trochu jinou potravu (proc nekdo ryby a druhy ne) proc nekomu lek pomuze a druheho zabiji. To je vlastne dokonale dilo tvurce ze nestvoril univerzalni potravu, to by bylo na tom svete moc jednoduche, jaka to tehdy byla moudrost. Lide s tim dokonalym zdravim muzou dekovat jen sve mame ze je takto i kdyz nevedomky do zivota pripravila. Mama ktera nevedomky dite do zivota pripravi spatne, se narodi s poruchou a nebo umira v mladem veku. 

Tak jsem si vzpoměl, kolikati se asi dožíval ten zdravě jedoucí pračlověk :-). Čistý vzduch, biopotraviny... a 30 let fajka. A polde Bible se v době Adama dožívali lidé 900 let a pak jim to Hospodin zkrátil na 120 aby se snimi pořád nemusel handrkovat. 

Co se dnes deje, rodice vypusti sve dite do zivota naprosto nepripraveneho, do toho zivota kde kazdeho ceka tisice nastrah, malo tech dobrych, vetsinou tech spatnych. 

No to je supr škola. 

Mas pravdu, americane jsou presne takovi jak pises. Moje pupecni snura je stale v Ceskem kralovstvi a vzdycky tam zustane. Jo, americnane jsou vystraseni a vsechno badaji, ale stejne slapnou vedle, diky stupidni reklame, oni totiz na reklamu nedaji dopustit. Mas pravdu, americane jsou velmi uzavreni, to spolecnost je tak naprogramovala aby nemysleli, moji kamosi z prace jedou do Mc Donaldu, tam si koupi hamburgery, dale se stavi v pujcovne DVD, pujci si dva filmy a tak jde jejich cely zivot. Mas take pravdu, hodne piji pivo a jedou ve grogach, ale to uz se deje i Cesku. 

To jsou stinné stránky vysoké životní úrovně. 

O te smrti, kdybys umiral, bral bys ukrutne bolesti a nebo usnout a neprobudit se, to je rozdil, nevim mozna se mylim... Mozna budu take umirat v bolestech, ale o tom nepremyslim, tesim se s toho ze tady na tomto krasnem svete vubec mohu byt. 

Děláš jako by sis mohl vybírat jakým způsobem zemřeš. Myslím že až to na tebe příjde, spát se ti rozhodně nebude chtít. 

To ze myslenka ma obrovskou az neskutecnou silu vim uz mnoho let (20). Deset let jsem pouzil myslenku a cekal co bude, chtel jsem zit na horach, Treba v Rajnochovicich na Kromerizsku. A vidis jsem v Salt Lake a cekal jsem trpelive deset let a ani nevim jak to myslenka zaridila, nepremyslim o tom, ale verim v silu myslenky. 

No a co to potom dokáže s chováním potravin v těle. Ono tělo je také jen myšlenka a jídlo také. Síla myšlenky je opravdu mocná. 

Vcera nam tady napadl na horach prvni snih, jak se nadherne ochladilo. Mej se fajn a jestli muzes, tak me napis co delam spatne, ten druhy to vzdycky vidi lepe. Henry. 

Nic neděláš špatně. Vše je nakonec jen dobré. Avšak nejdříve je nutno dozrát ve zkušenostech. Pokud k věcem přistupuješ bez předsudků, pak se učíš velmi rychle, ale předsudky načerpané od jiných to je jako jed, který ubíjí tvůj růst, tvou zkušenost. Já jen vím že tělo musí být v pořádku, chci-li meditovat. To jest odpočaté, nejezené, spokojené. Čím víc spokojenosti tím lépe postupuje meditace. 
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Ahoj, preji Ti hezky dobry den. Mas pravdu, jestlize je to S/M, tak bolest je velmi vzrusujici. Ale nic neni zadarmo, obet vi moc dobre proc to dela a jaky ma cil. Vetsinou lide bolest prijimaji jako ze je to normalni, ale ja se domnivam, ze clovek byl stvoreny aby mel telo zdrave. Bolesti trpi lide vetsinou ze spatnym svedomim. Bolest a nemoc je zrcadlo cloveka jaky ve skutecnosti je. Ano lide maji horecky kazdy den a velmi trpi... asi jako ti krecci nenasytni kteri maji bezesne noci, majetek nakradli a ted nemohou spat a boji se kazdy den aby o to co nakrali je neokradl nekdo jiny, je to v mysleni. Souhlasim ze praclovek se dozil jen asi 30-40 let. Domnivam se, ze lide podle Bible zili v jinem prostredi a meli k tomu ty nejlepsi podminky. Praclovek, kdyz mu byli testovany kosti, tak nevykazovali zadnou znamku jake koliv nemoci (strava 90 procent prirodni). Praclovek umiral proto, ze v te dobe nemel idealni zivotni prostredi. Trpel velkymi stresy, velkou zimou, uzasnym teplem a v prirode ho ohrozovalo mnoho zvirat. Proto se dozival pri techto stresech tak malo. Kdyby mel dnesni clovek zivotni podminky pracloveka, tak by se nedozil ani tech triceti let... muj nazor... Pro deti ktere vstupuji do zivota, kdyby byla takova doba jak pises v manifestu Lva, tak by to byla super skola. Ale mezi temi nenasytnymi krecky je to pro deti katastrofa. A ten kdo chce prezit, musi se prizpusobit kreckum a tak jich jen pribyva. Nevybiram si jak bych mel zemrit, prijmu to co me zivot da. Az to prijde, tak hezky podekuji ze jsem chvili mohl na tomto krasnem svete zit. Rikal jsem to jen proto, ze jsem pred lety rano vstaval z velkymi bolestmi kloubu, zaludecni potize, proste ten den me nezacinal nejlepe. Az jsem zmenil stravu, mozna zpusob zivota a mysleni, ranni probuzeni je bez bolesti a z usmevem. Sila myslenky je neskutecna, to pochopi jen ten kdo silu myslenky poznal. Jo a mas velkou pravdu a souhlasim. Ten kdo nekoho napodobuje a nebo se snazi byt to co neni, tak se jen zesmesni a celemu okoli je k smichu. Ta posledni veta je moc krasna, zaklad odpocinku je jeste uvolnit se, jak je telo napjate, meditace nefunguje. henry. 

P.S. Dal jsem precist par clanku mym znamym. Nic nechapou. Pripada me to tak, jako kdyz zaku prvni tridy das ucivo ze ctvrteho rocniku vysoke skoly. Nedokazi premyslet ze by to tak mohlo fungovat, spis vymysleji varianty ze to fungovat nemuze. 

Tak at se ti dari. Clovek se porad uci. Dokud neco nezacne skripat tak je cloveku hej. Pokud ti neco pomohlo, je to jen dobre. Takze se tes zdravi, a az te zase neco cvrnkne do nosu, nebo si budes chtit jen tak popovidat, tak zase napis. Bud takovy jaky jsi... to je zaklad uvolneni. Ja uz nemam potrebu cokoliv komentovat z toho co jsi napsal. Vse ma svuj ucel a vse je k necemu dobre. To je uvolnujici myslenka. Utrpeni je cesta rustu. Nekdo musi trpet, aby porozumel... takze nechme lidi trpet a tim bude jejich cesta k porozumeni rychlejsi. Pracujme predevsim na sobe. Neni treba na sve ceste tahat brime vsechny zmenit. Na kazdeho dojde v ten spravny cas. Nekomu to trva dele, nekomu to jde rychleji, ale nakonec je vse v poradku. Takze se mej a zatim. 
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