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Úvod
O zdraví už byly napsány miliony pozoruhodných knih. 

Většina z nich pojednává o tom, jak můžete nabýt zdraví. 
Proč je tedy potřebná ještě jedna navíc?

Odpověď se nabízí sama. Jestliže předchozí knihy se zá-
zračnými recepty nepomohly, pak to tedy nebude se zdra-
vím tak jednoduché. Proto zkusíme pro začátek pochopit, 
proč jsou vůbec lidé nemocní. A potom, bude-li to ještě tře-
ba, projdeme vaši osobní cestu od nemoci ke zdraví. 

Takže tato kniha není obvyklým sborníkem receptů 
ani popisem ještě jednoho divotvorného způsobu vyléčení 
z čehokoli. Takových knih se dnes vydává mnoho, jsou do-
konce i knihy, které léčí! Tato kniha neléčí, proto není třeba 
na ní sedět nebo ji přikládat k bolestivému místu. Je čas 
začít přemýšlet o tom, jak jste si nemoc vytvořili a k čemu 
ji potřebujete. Vždyť nepotřebných věcí se obvykle zba-
vujeme lehce. A jestliže nemoc nemizí, pak ji tedy v sobě 
nějak zadržujete, i když o tom ani sami nevíte.

Tato kniha vám otevře cestu ke zdraví jenom v tom přípa-
dě, když ji pročtete pozorně a zkusíte pochopit, jak jste si vy 
sami vytvořili takové zdraví, jaké dnes máte. Proč potřebu-
jete stonat, co vám říká vaše tělo prostřednictvím onemocnění 
a mnoho dalšího. Není to jednoduché, ale je to možné.

Kniha je založena na myšlenkách metodiky, kterou 
jsme nazvali Rozumná cesta. Dál se o ní dozvíte trochu po-
drobněji. Zde chceme jen poznamenat, že základní myšlen-
ka Rozumné cesty zní takto: Všechno, co ve svém životě 
máme, jsme si vytvořili sami. A jsme-li s něčím nespo-
kojeni, pak potřebujeme pochopit, jak jsme způsobili svou 
nynější situaci, ať už jde o zdraví, osobní život nebo práci. 
A potom ji změníme tak, jak budeme chtít.
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