Žena a život bez stresu Jak na to

Všechno, co
,
by měl dělat pro sebe!
Ondřej suchopár, léčitel

L

ní energií, čtení tarotu, homeopatické
éta pracoval na manažerských
léčení, šamanské rituály, a především
postech velkých korporací. Vůstále hledal cestu sám k sobě.
bec si nežil špatně, ale také
tam stihl totálně vyhořet.
„Ráno jsem se musel vždycky hodinu
Různé úhly pohledu
přemlouvat, abych byl vůbec schopný
Klientům Ondřej nabízí vyčištění těla
vyrazit do práce. Ze stresu jsem měl
(aury) od negativních energií pomocí
i tiky v oku. Už jsem v sobě neměl to
amuletu a léčbu přenosem zdrojové
nadšení pro práci, a v takovém přípa(sluneční) energie. Tu předává i na dáldě by se měl podle mě člověk posuku, ale upřednostňuje osobní setkání:
nout někam dál. Jenže to vím teď.
„Je to lepší, protože už po pár slovech
Tenkrát se mi
s klientem začne
z teplého místečmezi námi proudit
ka, kde jsem měl
energie, vesmír se
super plat, všechspojí do informačny možné výhody
ního pole mezi
a k dispozici pěknámi a já začnu
● změna
ný služební vůz,
podvědomě získáPokud se někde necítíte dobře, ať
už v práci, v místě bydliště (ale i ve
moc nechtělo.
vat informace, ktevztahu), odejděte a začněte jinde,
Také jsem si nevěré mi ten člověk kojinak a lépe. Nebo aspoň cestujte
řil, protože korpolikrát ani nechce
a poznávejte nová místa.
race vás nenaučí
sám sdělit. A proto● příroda
samostatnosti. Jste
že jsem celostní léTo je věčný zdroj života a energie.
jen stroj, který
čitel, snažím se neProjděte se krajinou, a pokud je to
plní příkazy,“
vidět jen nemoc
možné, buďte často v kontaktu se
vzpomíná Ondřej
jako takovou, ale
zvířaty. I ta umějí zbavovat stresu.
na doby, kdy by ho
potřebuji toho člo● emoce
ještě ani ve snu nevěka vidět z více
Dělejte věci s vášní a láskou – to
napadlo, že by se
úhlů a vědět, čím si
jsou emoce, které z energie
jednoho dne mohl
prošel, jaké má rovznikají, ale také ji dodávají!
stát léčitelem.
dinné vazby, kde
jsou ty potenciální
problémy,“ popisuje svou praxi OndMůj indický guru
řej. „Při vlastní léčbě energie proudí
Až jedna z jeho soukromých cest se
skrz mé ruce, ale nepotřebuji se dotyčmu stala osudovou. Při návštěvě
ného dotýkat, v podstatě rukama kopíIndie totiž potkal svého budoucího
ruji tělo a snažím se nacítit, kde je proguru Sai Babu. A toto setkání navždy
blém. V takovém místě mě pak začnou
změnilo jeho život. Ke svému překvaruce bolet, pulsovat, vibrovat. Pokud je
pení totiž zjistil, že sám dokáže léčit
třeba, dostávají moji klienti pro další
a uzdravovat pomocí zdrojové enerléčbu Saanjevini, což jsou prázdné hogie. „Nejprve jsem si to ověřil sám na
meopatické pilulky, které naprogramusobě, když jsem se dokázal vyléčit
ji potřebnou informací.“
z vážnější nemoci, a pak na svém blízVíce se o Ondřejovi a jeho způsobu
kém. A ono to fungovalo,“ říká Ondléčby dozvíte na www.dotekzivota.cz.
řej. Ale než se vydal na cestu léčitele,
absolvoval další nespočet kurzů: léče
mirka srdínková ➔

„Já sám čerpám
energii ze stromů
v lese. Abych to ale
zjistil, musel jsem si
nejdřív pořídit psy. Ti
mě k nim dovedli.“

Co vás nabije
novou energií?
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www.jenprozeny.cz/zenaazivot

www.jenprozeny.cz/zenaazivot
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