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Nespletla jsem se. Kudlanky mají hlavu nejen na klobouky, ale i na rozumné a zdravé my&scaron;lení. Jen je mi líto tÄ›ch,
které vÄ›Å™í kaÅ¾dému, jen trochu dobÅ™e prodanému blábolu. Ale tak uÅ¾ to bývá, jinak by tolik lidí nenaletÄ›lo
"&scaron;mejdÅ¯m". StejnÄ› tak, jako nedovedu pochopit, jak si mÅ¯Å¾e nÄ›kdo koupit pár hrncÅ¯ v cenÄ› nÄ›kolika
desetitisícovek, nebo témÄ›Å™ za sto tisíc lux, stejnÄ› mi hlava nebere, jak mohou lidi vÄ›Å™it nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ím
&scaron;arlatánÅ¯m.

A pÅ™esto vÄ›Å™ej a vÄ›Å™ej... A stále jich dal&scaron;í tisícovky vÄ›Å™it budou, svoje tÄ›Å¾ko na&scaron;etÅ™e
za v lep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› nesmírnÄ› pÅ™edraÅ¾ené - v tom hor&scaron;ím i bezcenné - vÄ›ci. A pokud se jedná o
nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í serepetiÄ•ky "pro zdraví", tak buÄ• neu&scaron;kodí - to kdyÅ¾ je to jen naÄ•epejÅ™ené placebo - nebo
naopak.
V&scaron;ichni urÄ•itÄ› víte, kolik lidí vÄ›Å™ilo, a víra jejich je neuzdravila, naopak jim sebrala Ä•as, který mÄ›li pr
pÅ™ípadnou moÅ¾nou léÄ•bu... Ano, zoufalí lidé dÄ›lají zoufalé vÄ›ci - mnoho jich napÅ™íklad jezdilo na druhý konec svÄ›ta z
filipinskými léÄ•iteli-chirurgy, kteÅ™í operovali bez noÅ¾e na základÄ› metody "ruka je rychlej&scaron;í neÅ¾ oko" (jinak u nás
uÅ¾ívané hlavnÄ› eskamotéry a skoÅ™ápkáÅ™i) a "vyjímali" z lidí jejich nádory. Vzpomínáte?
Tohle je nabídka jednoh
na&scaron;eho "doktora pÅ™es konstelace":
·
Zabývám se alternativními zpÅ¯soby diagnostiky a léÄ•ení (i zvíÅ™at
zji&scaron;Å¥ováním pÅ™íÄ•in alergií, lupenky, du&scaron;evních poruch, rakoviny, ale i nespavosti, pÅ™íÄ•in psychických
onemocnÄ›ní, vyhledám pÅ™íÄ•iny v&scaron;ech nemocí, vÄ•etnÄ› epilepsie, roztrou&scaron;ené sklerózy, Parkinsonovy choro
dÄ›tské obrny, kloubních onemocnÄ›ní, obezity a podobnÄ›.
·
Zjistím pÅ™íÄ•inu va&scaron;í neplodnosti, gynekologický
problémÅ¯ a jiných. Je moÅ¾né si nechat otestovat mnoÅ¾ství dÅ¯leÅ¾itých látek v tÄ›le a zejména v oslabených orgánech,
sestavit jídelníÄ•ek atd. ·
Hledám a odru&scaron;ím geopatogenní a psychosomatické zóny, radonové záÅ™ení, zlé vod
plísnÄ›, je moÅ¾né zjistit statiku domu, cenu nemovitosti, vhodné místo a Ä•as pro stavbu domu, bytu, je moÅ¾né otestovat
stavební materiály, aj.
·
Zji&scaron;Å¥uji a komplexnÄ› Å™e&scaron;ím pÅ™íÄ•iny problémÅ¯ v partnerských vztazích, v
mezi dÄ›tmi a rodiÄ•i, pÅ™íÄ•iny alkoholismu, pÅ™íÄ•iny uÅ¾ívání drog a vyhledám Å™e&scaron;ení tÄ›chto problémÅ¯. ·
pÅ™íÄ•inami problémÅ¯ v podnikání, testováním zamÄ›stnancÅ¯, zji&scaron;Å¥ováním talentu, IQ, EQ, zpÅ¯soby a moÅ¾nostm
v podnikání, posouzení podnikatelských zámÄ›rÅ¯, investic, a pod.
·
Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•en, Å¾e v&scaron;e se dá vysv
takÅ¾e vám mohu jednodu&scaron;e vysvÄ›tlovat dosud nevysvÄ›tlené. ·
Jsem schopen zjistit, zda vám pomÅ¯Å¾e amu
Ä•i talisman, jak má vypadat, z jakého má být materiálu a jsem schopen jej nechat pro vás i vyrobit.
Ano, Å™íká se, víra
tvá tÄ› uzdravila &ndash; je mi v&scaron;ak neskuteÄ•nÄ› líto tÄ›ch, kteÅ™í cpou své tÄ›Å¾ce vydobyté peníze tÄ›m, kteÅ™í jim
prodávají v nejlep&scaron;ím pÅ™ípadÄ› jen nadÄ›ji &ndash; v tom hor&scaron;ím dokonce mohou i ublíÅ¾it. KdyÅ¾ jsem Ä•et
&bdquo;návody na léÄ•bu rakoviny&ldquo;, jímala mne hrÅ¯za pÅ™i pomy&scaron;lení, jak velké mnoÅ¾ství zoufalých lidí tÄ›m
&scaron;ejdíÅ™Å¯m vÄ›Å™í&hellip; NapÅ™.: "Rakovina není v 96% dÅ¯vodem úmrtí Ä•lovÄ›ka, ale pÅ™edev&scaron;ím léky,
chemoterapie a radioterapie vÄ›domÄ› sniÅ¾ují imunitní systém natolik, Å¾e Ä•lovÄ›k umírá. Tedy Ä•lovÄ›k neumírá, ale je
lékaÅ™i zabit." Podlehli jste vy, pÅ™ípadnÄ› va&scaron;i blízcí nÄ›které té zmiÅˆované nabídce?
Vím, Å¾e to tak je, ale stejnÄ› to nedokáÅ¾u pochopitproÄ• je oblbování druhých tak neuvÄ›Å™itelnÄ› výnosné (na rozdíl
"obyÄ•ejné" práce)? d@niela
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