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Srdce leva: Pre muža - Leo Prema ke stažení
PDF Určite ste už na svojej ceste narazili na
fenomén pozitívneho myslenia. Je však ťažké
myslieť pozitívne, keď nás odmalička učili
samé obmedzené predstavy, však? Táto
maličká knižočka, ktorá sa bez problémov

zmestí do vrecka či kabelky, prináša viac než
400 silných afirmácií, ktoré vám pomôžu

transformovať sa z húsenice na
pestrofarebného motýľa a vzlietnuť do sveta
nevídaných možností. Autor ich zbieral viac
než 5 rokov a vytvoril špeciálnu verziu pre
ženu aj pre muža. Neplazte sa po zemi, keď
môžete kráčať a nekráčajte, keď môžete
letieť! Nech sa slová z tejto knihy stanú

vašimi krídlami a navždy vás oslobodia od
okov strachu. Dnes je už známa skutočnosť a
uvedomuje si ju čoraz viac ľudí - náhody
neexistujú. Všetko, čo vo svojom živote

zažívame, si vytvárame sami prostredníctvom
našich myšlienok a emócií. Svet je naším
zrkadlom. Sme 100% zodpovední za každý
aspekt svojho života - bez výnimky. Každá
naša myšlienka je semiačkom a každé

semiačko má potenciál vyrásť. Čo zasejeme,
to budeme žať, akoby povedal Ježiš. Je

nelogické očakávať, že po zasiatí semiačka
mrkvy vyrastie čerešňa, alebo čakať, že zo
semiačok pŕhľavy vyrastú krásne červené
ruže. Keď rozsievame semiačka nenávisti,
kritiky a strachu, podporujeme rast jedovatej
buriny. Ale keď zasejeme semiačka sily, lásky
a vďaky, môžeme sa tešiť na nádherné zdravé
plody, stromy posiate kvetmi. Život je v

skutočnosti dokonale spravodlivý, pretože je
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na nás, aké semiačka si vyberieme, a vždy
nám vyrastie presne to, čo sme zasiali. Strom
poznáš podľa jeho plodov. Často vidím, ako
našim deťom sadíme do mysle semiačka

strachu a kritiky. Sú to tie najhoršie semiačka
vôbec, pretože z nich vyrastú parazity

schopné zničiť človeku život. Učíme deti
obmedzujúcim predstavám, a tak ich

nevedome odsudzujeme na obmedzený život.
Infikujeme ich strachom. Robíme to

nevedome, sadíme do detí semiačka, ktoré do
nás vložila spoločnosť. Mozog je ako počítač,
v ktorom sú nainštalované programy. Tisíce
rôznych programov vytvára našu realitu.
Naša myseľ je našťastie plastická a

prispôsobivá, možno z nej odinštalovať staré
nefunkčné programy, vírusy strachu a

nainštalovať nové, zdravé a silné programy.
Srdce leva je zbierka "semiačok" zo šťastnej
záhrady, je to Antivírus. Môžete sa inšpirovať
a obohatiť svoj život o nové čerstvé postoje k
Životu. Tieto programy sú veľmi jednoduché
a účinné. Treba ich však trpezlivo opakovať,
aby ich náš počítač - mozog - prijal. Vďaka
praktickej veľkosti si môžete vziať Srdce leva
všade so sebou a vždy, keď potrebujete, stačí
otvoriť a naladiť sa. Najlepšie, čo môžete pre
svet urobiť, je zbaviť sa strachu v hlave,
oslobodiť svoje srdce, šíriť svoju dobrú

vibráciu a odvážne rozsievať semiačka lásky,
vďaky a sily.
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