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Jaký	bude	váš	rok	2017?	

..aneb	-	spočítejte	si	to	sami!	
	

Každý	 rok	našeho	 života	 je	 podřízen	 vibraci	 určité	 energie	 a	my	 si	 ji	můžeme	
velmi	jednoduše	spočítat	z	data	našeho	narození	

A	nemusíte	být	věštci	ani	mistry	astrologie	J	

Náš	 život	 totiž	 plyne	 v	 pravidelných	 rytmech	 a	 energie	 se	 přesouvá	 přesně	
určenými	pravidly.	

Nebudeme	zabíhat	do	složitých	detailů	a	vysvětlování,	proč	tomu	tak	je…	

Jde	o	to,	že	celý	náš	život	plyne	v	devítiletých	cyklech,	kdy	každý	rok	je	postupně	
pod	vlivem	vibrace	určité	energie,	kterou	můžeme	charakterizovat	čísly	1	až	9.	

Každý	váš	rok	života	je	od	vašich	narozenin	do	těch	dalších	pod	vlivem	vibrace	
jednoho	z	čísel	od	1	do	9.	

Máte	dvě	možnosti	–	být	překvapeni,	cože	se	vám	to	děje	(a	být	tak	obětí	náhod	
a	okolností),	nebo	být	připraveni	na	energii,	která	přijde,	a	těšit	se	na	příležitosti	
a	výzvy,	které	s	sebou	přinese	(a	být	tak	tvůrcem	svého	života).		

Jak	si	spočítáte,	pod	vibrací	kterého	čísla	budete	mít	právě	vy	rok	2017?	

Prostě	sečtete	všechna	čísla	vašeho	celého	data	narození,	jen	místo	skutečného	
roku,	kdy	jste	se	narodili,	počítáte	s	rokem	2017.	A	sčítáte	tak	dlouho,	až	vám	
vznikne	jedno	číslo,	A	pod	vibrací	toho	čísla	bude	váš	rok	2017	ode	dne	vašich	
narozenin	v	r.2017.		

Pojďme	na	příklad:	

Jste	narozeni	např.	13.	10.	1956	

Počítáte	ale	z	13.	10.	2017,	tak	sečtete	číslice:	1	+	3	+	1	+	0	+	2	+	0	+	1	+	7	=	15	

Protože	 musíme	 dojít	 k	 číslici	 od	 1	 do	 9,	 tak	 číslo	 15	 dále	 tzv.	 zredukujeme	
(sečteme	číslice	výsledku)	na	1	+	5	=	6	
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Od	svých	narozenin	2017,	tj.	od	13.10.2017	budete	pod	vibrací	č.6,	a	do	té	doby	
pod	vibrací	čísla	5.	

Jasné	a	jednoduché,	že?	

Teď	už	víte,	pod	jakou	vibrací	bude	právě	váš	rok	2017,	tak	se	pojďte	podívat,	
jakou	energii	vám	přináší	vibrace	jednotlivých	čísel!	

	

1	–	Čas	seberealizace	a	pevného	zdraví	JJ	

Rok	 vibrace	 1	 je	 čas	 počátku.	 Cokoliv,	 co	 jste	 někdy	udělat	 chtěli,	 a	 cosi	 vám	
bránilo,	 začněte	 právě	 v	 tento	 rok.	 Vše,	 co	 začnete,	 bude	 mít	 stoupající	 a	
vzrůstající	tendenci,	je	to	doba	sázení	nových	semen,	nových	myšlenek,	nových	
nápadů.	 To,	 co	 jste	 vymysleli,	 co	byste	 rádi,	 co	máte	v	hlavě	nebo	na	papíře,	
právě	teď	zrealizujte.		

Tato	 doba	 je	 nejpříhodnější	 k	 tomu,	 začít	 dělat	 prakticky	 to,	 co	 vás	 baví	 a	
naplňuje.	Začít	se	seberealizovat,	proměnit	koníčka	v	práci,	kdy	se	jím	začnete	
zabývat	 na	 plný	 úvazek	 s	 pevným	 rozhodnutím,	 že	 tohle	 právě	 je	 ta	 činnost,	
kterou	si	chcete	naplnit	den,	a	kterou	chcete	získat	zdroje	na	svou	obživu.		

Pokud	 jste	 plánovali,	 že	 změníte	 zaměstnání,	 bydliště,	 osamostatníte	 se	 od	
rodičů,	postavíte	se	v	čemkoliv	na	vlastní	nohy,	je	pravý	čas	teď.	

Rok	vibrace	1	je	rokem	vlastní	iniciativy,	nalezení	vlastních	sil	k	tomu,	co	chcete.	
Chopte	se	svých	plánů	sami	a	nečekejte	pomoc	a	podporu	od	druhých,	v	energii	
1	máte	dost	sil	 sami	na	cokoliv,	pro	co	se	rozhodnete.	Učte	se	samostatnosti,	
myslete	na	sebe,	udělejte	změnu	–	k	sobě.	

Důležité	pro	posun	a	pochopení	sebe	jsou	schůzky	a	vztahy	s	muži.	

Velmi	příznivé	–	oblast	práce	a	zdraví	

Příznivé	–	oblast	peněz	

Málo	příznivé	–	oblast	lásky	a	cest	
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2	–	Čas	lásky	J	

Energie	dvojky	je	v	duchu	vztahů	a	setkávání	s	druhými	lidmi,	především	s	těmi	
nejbližšími.	Nejdůležitější	v	tomto	roce	je	pro	vás	partner.	Otevřít	se	komunikaci	
a	zaměřit	se	na	naslouchání.	

Pokud	 budete	 věnovat	 pozornost	 právě	 svému	 partnerovi,	 budete	 mu	 dávat	
najevo,	jak	moc	je	pro	vás	důležitý,	jak	velmi	jste	vedle	něj	šťastni,	bude	tento	
rok	pro	vás	návratem	do	doby	zamilovanosti.	Zažijete	znovu	pocit	sounáležitosti,	
dokonalého	spojení	a	propojení	s	tím,	koho	milujete.		

Tento	 rok	 přeje	 také	 komunikaci	 a	 spolupráci	 s	 druhými	 lidmi,	 přináší	 energii	
souznění	 i	 do	 týmové	 práce.	 Pokud	 máte	 s	 někým	 nějaké	 neshody	 a	
nedorozumění,	v	tomto	roce	k	sobě	najdete	cestu.	Jste	teď	totiž	naladěni	více	na	
svou	intuici,	jste	víc	napojení	na	druhého	a	umíte	podprahově	naslouchat.	Jste	
vstřícnější.	Toto	období	je	proto	velmi	vhodné	k	usmiřování,	odpuštění,	odhození	
starých	křivd	a	zloby.	

Energie	dvojky	je	skvělá	na	vyjednávání.	Vyndejte	na	povrch	staré	nevyřešené	a	
nevyjasněné	problémy,	teď	se	vám	podaří	je	vykomunikovat.	

Prioritní	pro	vás	jsou	vztahy	se	ženami.	

Velmi	příznivé	–	láska	

Příznivé	–	zdraví	

Málo	příznivé	–	práce,	peníze,	cesty	
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3	–	Čas	cestování	J	

3	 je	 energie	otevření	 se	 světu.	V	 tuto	dobu	 je	 vhodné	 vyrazit	 do	 společnosti,	
navazovat	přátelské	vztahy	a	setkávat	se	s	co	největším	počtem	lidí.		

V	 této	 době	 budete	 nejsnáze	 realizovat	 své	 koníčky	 a	 záliby,	 bude	 to	 čas	
sportování,	 dovolené,	 cestování,	 odpočinku,	 aktivity	 v	 čemkoliv,	 co	milujete	a	
děláte	rádi.	Je	to	doba	lenošení	a	zaměření	se	na	radosti	života,	práce	bude	na	
druhém	až	třetím	místě,	budete	mít	chuť	vést	až	bohémský	život.	

Je	to	rok	tvořivosti.	Máte	rádi	psaní?	Tak	pište,	právě	teď	napíšete	svůj	bestseller.	

Věnujte	se	umění,	koncerty,	divadlo,	společenské	akce.	

Pokud	děláte	práci,	ve	které	se	seberealizujete,	pokud	se	zabýváte	tím,	co	vás	
baví	a	těší,	tak	v	tomto	roce	vše	zúročíte,	přijdou	úspěchy	ve	vaší	profesi.	

Velmi	příznivé	–	cesty	

Příznivé	–	láska,	práce,	peníze,	zdraví	
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4	–	Čas	perné	dřiny	L	

Toto	období	je	vážné,	ve	kterém	půjde	především	o	materiální	aspekty.	Je	jakousi	
zkouškou	 naší	 trpělivosti	 a	 stability.	 Budete	 se	 dostávat	 do	 situací,	 které	 vás	
budou	 uvádět	 do	 pochybností,	 jestli	 věci,	 které	 děláte,	 jsou	 opravdu	 ve	 váš	
prospěch.		

V	této	době	se	věnujte	uspořádání	svých	vážnějších	záležitostí	 jako	je	spoření,	
pojištění,	 smlouvy.	 Máte	 totiž	 právě	 teď	 myšlení	 konstruktivnější,	 vše	 lépe	
promyslíte.		

Je	 vhodné	 právě	 v	 tomto	 čase	 nakupovat	 a	 prodávat,	 uspořádat	 hmotné	
záležitosti.		

Budete	mít	pocit,	že	práce	je	na	prvním	místě,	nebudete	spokojeni	s	tím,	jak	vám	
půjde	 práce	 od	 ruky,	 budete	 mít	 snahu	 vše	 dělat	 precizně.	 Pozor	 na	
přepracovanost!	Nenechejte	se	vtáhnout	do	workoholismu.	

Období	čtyřky	je	výzvou	k	tomu,	abyste	dbali	více	na	své	bezpečí,	je	riziko	úrazů.	

Výzvou	je	nějak	toto	období	vydržet,	přestát,	nic	moc	neměnit,	držet	se	při	zemi,	
nic	nezačínat,	nic	nekončit,	spíš	to	jen	trpělivě	přečkat.	

Příznivé	–	práce	

Málo	příznivé	–	láska,	peníze,	zdraví,	cesty	
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5	–	Čas	změny	J	

Přichází	 období	 svobody	 a	 změn.	 Vše	 nás	 bude	 tlačit	 k	 tomu,	 vymanit	 se	 ze	
starých	zvyků	a	kolejí.	

Pokud	 toužíte	 po	 jakékoliv	 změně,	 udělejte	 ji	 právě	 v	 tento	 rok.	 Je	 to	
nejvhodnější	doba	na	změnu	zaměstnání	nebo	změnu	bydlení.	Dokonce	budete	
mít	touhu	po	milostných	dobrodružstvích	a	změně	ve	svém	partnerském	životě.	

Cestování	 a	 zábava,	 komunikace	 a	 setkávání	 s	 mnoha	 lidmi,	 vám	 přinese	
uspokojení.		

Pokud	obchodujete,	toto	období	vám	přinese	úspěch	a	výsledky.	Pozor	na	úrazy!	

Velmi	příznivé	–	cesty	

Příznivé	–	láska,	práce,	peníze,	zdraví	
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6	–	Čas	pohody	a	souznění	J	

Období	 vhodné	 pro	 veškeré	 záležitosti	 kolem	 rodiny,	 partnera	 a	 svých	
nejbližších.	 Člověk	 má	 pocit	 větší	 zodpovědnosti	 vůči	 svým	 nejbližším,	 větší	
potřebu	plnit	si	své	povinnosti	v	rodině.	Je	to	doba	vhodná	k	uzavírání	manželství.	

Je	dobré	věnovat	energii	domovu	a	domácím	pracím.	Je	vhodné	se	i	přestěhovat,	
pokud	to	plánujete	a	zatím	jste	se	nerozhodli,	teď	je	vhodný	čas.	Kupte	si	dům	či	
byt,	pořiďte	si	cokoliv	nového	do	svého	domu.		

Setkávejte	se	se	svou	rodinou,	se	svým	partnerem.	Uspořádejte	rodinné	oslavy	
a	přichystejte	romantické	chvíle	pro	svého	partnera.	Je	to	období	znovunalezení	
blízkosti,	harmonie,	pohody,	souznění	a	lásky.	

Pečlivě	se	věnujte	svému	zdraví,	všímejte	si	svého	těla	a	věnujte	se	péči	o	něj.		

Toto	období	přeje	obchodu	a	všem	obchodním	transakcím.	Očekávejte	finance	
navíc!	

Velmi	příznivé	–	láska	

Příznivé	–	práce,	peníze,	zdraví,	cesty	

	 	



	

	

9	Můj	rok	2017	

Akademie	celostního	zdraví	©	Miluška	a	Ivan	Matoušovi	
www.akademiecelostnihozdravi.cz	

	

7	–	Čas	emocí	J	

Přichází	rok,	kdy	je	dobré	být	sám	se	sebou.	Přemýšlet	sám	o	sobě	a	jít	do	svého	
nitra.	Meditovat,	obrátit	se	o	pomoc	k	vyšším	silám,	otevřít	své	srdce	a	ptát	se	
po	vyšším	smyslu	života.	Je	to	ideální	čas	pro	posilování	své	intuice.	

Vzdělávejte	 se	 a	 studujte	 především	 v	 oblastech	 zdokonalování	 sám	 sebe,	
pochopení	sám	sebe.	Také	 je	 třeba	věnovat	se	odpočinku	a	zaměřit	se	na	své	
zdraví.	Dopřát	si	lázně,	dovolenou,	relaxaci,	masáže.	

Jde	o	období	citové	karmy,	kdy	vše	se	nás	bude	jaksi	víc	citově	dotýkat,	budeme	
mít	 pocit,	 že	 jsme	 zraňováni	 a	 druhými	 nepochopeni	 a	 nepřijímáni.	 Budete	
tlačeni	právě	k	tomu	věnovat	se	sám	sobě,	být	víc	o	samotě.	

Velmi	příznivé	–	cesty	

Příznivé	–	láska	

Málo	příznivé	–	práce,	peníze,	zdraví	
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8	–	Čas	peněz	J	

Přichází	období	finanční	transformace.	Velmi	vhodné	je	věnovat	se	obchodům,	
nakupovat,	prodávat,	 investovat.	Celý	tento	rok	je	pro	vás	zasvěcen	finančním	
záležitostem.		

Pokud	se	seberealizujete,	děláte	práci,	která	vás	baví,	teď	budete	sklízet.	Přichází	
období	hojnosti	a	odměn	za	vynaložené	úsilí.	Protože	jde	o	finanční	karmu,	může	
se	také	jednat	naopak	i	o	období	ztrát,	pokud	chodíme	do	práce	jen	pro	peníze.	
V	tomto	případě	můžeme	zaměstnání	ztratit	a	dokonce	mohou	přijít	i	zdravotní	
problémy.		

Období	osmičky	je	výzvou	k	rovnováze	mezi	láskou	a	penězi	ve	smyslu	mít	rád	
sám	sebe	a	tak	neztrácet	čas	tím,	že	neděláme,	co	nás	těší	a	baví	většinu	času	
svého	 dne.	 Ve	 chvíli,	 kdy	 pracujeme	 pro	 činnost	 samu,	 stejně	 jako	 bychom	
provozovali	svůj	koníček,	pak	veškerá	energie	bude	vrácena	hojností.		

Velmi	příznivé	–	peníze	

Příznivé	–	práce,	zdraví	

Málo	příznivé	–	láska,	cesty	
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9	–	Čas	bilancování	J	

Energie	devítky	nám	připravuje	období,	kdy	bychom	se	měli	zamýšlet	nad	svým	
životem,	 prací,	 vztahy,	 a	 bilancovat.	 Zhodnotit,	 jak	 se	 nám	 v	minulých	 letech	
dařilo,	nebo	ne,	co	změnit	a	jak,	je	to	období	analýzy.		

V	této	době	je	dobré	promyslet	další	životní	kroky,	zakončit	aktivity,	které	jsme	
uznaly,	že	už	nepotřebujeme.	Vyhodit,	rozdat	nebo	prodat	staré	věci.	Odejít	ze	
vztahů,	které	jsme	shledali	nefunkčními	a	bez	lásky.		

Tato	 doba	 je	 vhodná	 pro	 dobročinné	 akce	 a	 nezištnou	 pomoc	 potřebným.	 Je	
dobré	pomáhat	a	nic	zpátky	neočekávat.	

Může	vás	 čekat	 velká	 zahraniční	 cesta	nebo	 získáte	 velké	uznání,	 proslulost	 a	
popularitu	v	tom,	co	děláte.	

Velmi	příznivé	–	cesty	

Příznivé	–	zdraví	

Málo	příznivé	–	láska,	práce,	peníze	
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V	čem	bude	rok	2017	pro	všechny	skvělý?	

Rok	2017	bude	pro	všechny	pod	vlivem	vibrace	čísla	1.	Číslo	1	znamená	nový	
počátek,	START!	(přečtěte	si	o	čísle	1	o	pár	řádků	výš).		

Přinášíme	vám	pohled	našeho	učitele	numerologie,	úžasného	člověka	a	přítele	
Milana	Walka,	užijte	si	ho!	

Vesmír	nás	miluje,	a	co	my?	

Rok	2017	 je	 rokem	začátku	nového	přístupu	k	 životu	a	 seberealizace	a	 lze	 jej	
vnímat	jako	rok	přinášející	proměny,	které	mají	dlouhodobější	vliv.	

Budeme	 postavení	 před	 důležitá	 rozhodnutí,	 která	 vyžadují	 jasný	 a	 pevný	
postoj,	neboť	jen	tak	vše	zvládneme	úspěšně.	

Může	to	někdy	vypadat	tak,	že	jde	o	významnou	změnu	našeho	života.	Tento	rok	
vyžaduje	zvýšenou	pozornost	ke	všemu	a	to	jak	v	našem	okolí,	tak	i	společnosti,	
ale	na	druhé	straně	bude	nezbytné	se	vystříhat	sporů	a	svárů,	neboť	toto	může	
způsobit	řadu	obtíží.	

Rok	 2017	 z	 pohledu	 numerologie	 můžeme	 chápat	 jako	 soubor	 vibrací	
odpovídající	 jednotlivým	 číslům	 tohoto	 roku,	 ale	 i	 číslům,	 tj.	 informacím	 i	 po	
jejich	tzv.	redukci.	

Rok	2017	je	po	redukci	 (sečtení	všech	čísel	roku)	charakterizován	výsledným	
číslem	„1“.	

Tato	skutečnost	se	opakuje	co	devět	 let.	Pro	snadnější	pochopení	si	uvedeme	
obdobný	rok,	co	se	týče	výsledného	čísla	po	redukci,	tj	„1“	a	to	byl	rok	2008.	I	
přesto,	že	po	redukci	jsou	čísla	totožná,	tak	je		mezi	těmito	roky	zásadní	rozdíl	a	
to	především	v	obsahu	energií,	čili	vibrací,	které	tyto	roky	obsahují.	

Připustíme-li	,	že	obsah	energií	jednotlivých	čísel	numerologie	(1	až	9)	v	daném	
roce	lze	odvodit	od	toho,	kolikrát	jsou	čísla	„1	až	9“	obsažená	v	daném	roce,	tj.	
dělitelná	 těmito	 čísly	 a	 to	 bezezbytku,	 pak	 rozdíl	 mezi	 jednotlivými	 roky	 je	
zřejmý.	
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V	 našem	případě	 rok	 2008	 je	 dělitelný	 čísly	 „8,4,2	 a	 1“,	 kdežto	 rok	 2017	 je	
dělitelný	pouze	číslem	„1“.	

Rok	2008	představoval	počátek	cyklu,	který	v	podstatě	silně	ovlivnila	čísla	„8,	4,	
a	 2“,	 tj.	 sudá	 čísla,	 což	 představuje	 především	 materiální	 bohatství,	 jako	 je	
majetek,	 peníze,	 postavení	 apod.,	 ale	 na	 druhé	 straně	 došlo	 k	 duchovnímu	 a	
morálnímu	úpadku.	

Rok	 2017	 je	 dělitelný	 pouze	 číslem	 „1“,	 a	 to	 představuje	 zásadní	 proměnu	
v	 chápání	 současného	 života	 a	 postupný	 příklon	 k	 jiným	 hodnotám,	 než	
materiálním,	ale	i	reálné	chápání	vztahů	a	spolupráce.	

Rokem	2017	a	to	díky	sinému	„egu“	můžeme	tyto	proměny	začít	realizovat.	

Rok	2017	nebude	rok	snadný,	ale	díky	naše	síle,	vůli	a	odvaze	dovedeme	jej	projít	
úspěšně.	 Na	 druhé	 straně	 bude	 třeba	 se	 uskromnit	 a	 tak	 dát	 prostor	 pro	
duchovní	vnímání	života.	

Vývoj	 ve	 společnosti	 i	 světě	 se	 začne	 postupně	 zviditelňovat,	 neboť	 procesy	
zahájeny	 v	 roce	 2016	 budou	 pokračovat,	 a	 to	 za	 cenu	 vzájemného	
pochopení,		respektu	a	podpory.	Ti,	kteří	nepochopí	tyto	proměny	budou	mizet	
z	našeho	zorného	úhlu.	

Jsme	šťastná	generace,	neboť	můžeme	prožívat	změny	velkého	významu,	které	
zásadně	ovlivní	a	to	pozitivně	život	každého	z	nás.	

Rok	2017	startuje	období	k	narovnání	nerovnováhy	mezi	materiální	stránkou	a	
duchovní	stránkou	života.	Významněji	to	bude	zasahovat	do	veškerých	vztahů	a	
vazeb.	

Půjde	 o	 počátek	 vnímání	 vztahů	 jako	 takových,	 kdy	 se	 základem	 stane	
upřímnost,	pokora,	respekt	a	především	skutečná	láska.	

Na	druhé	straně	v	tomto	roce	můžeme	pociťovat	nepokoj,	náladovost	a	dokonce	
i	 panovačnost	 ve	 vztazích,	 ale	 i	 nerealistická	 očekávání,	 což	 může	 způsobit	
zklamání,	 pocit	 osamění	 až	 izolace.	 Jsme	 zasažení	manipulaci,	 přikazováním	a	
omezováním,	čemuž	se	budeme	bránit.	
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Pouze	pozitivní	 komunikace	 i	 když	v	 tomto	 roce	 to	nebude	 tak	 jednoduché,	
jako	prostředek	pochopení	a	harmonie	postupně	povede	k	vyčištění	 starých	
nánosů	na	vztazích.															

Rok	2017	je	rokem	nového	pohledu	na	vývoj	a	příležitost	uchopit	si	vlastní	život	
do	vlastních	rukou.	

Může	se	stát,	že	budeme	chtít	být	v	popředí,	ve	středu	zájmů,	ale	na	druhé	straně	
nepropadat	 pýše,	 nadřazenosti	 a	 pocitu	 výjimečností.	 Bude	 třeba	 odolat	 a	
podívat	se	přímo	do	očí	skutečnému	životu.	

Tak	jak	prvky	„jin“	a	„jang“	tvoří	jednotu,	tak	žena	a	muž	tvoří	jednotu,	tj.	rodinu	
a	harmonii,	jako	základ	skutečného	života	a	jen	tak	dojde	k	postupnému	ústupu	
od	tzv.	„pseudorodiny“.	

Jedním	z	cílů	tohoto	roku	je	nastup	na	cestu	postupného	chápání	vesmírných	
zákonů	a	příklon	k	přírodě,	jako	zdroji	výživy	obyvatelstva.	

Jsme	neustále	 varování	 před	nepromyšlenými	 akcemi,	 posedlosti	majetkem	a	
slávou,	lehkomyslnosti,	hýřením,	neukázněnosti	a	netrpělivosti.	

Pouze	záleží	na	nás,	zda	pochopíme	co	je	důležité	pro	život	a	začneme	měnit	
své	postoje	a	více	se	řídit	„srdcem“.	

Místo	nadřazenosti	a	povýšenosti	se	do	popředí	dostává	vzájemná	spolupráce,	
úcta	a	obdiv	ke	všemu,	co	nás	obklopuje.	

Rok	2017	úzce	navazuje	na	rok	2016,	jakožto	přelomový	rok	v	životě	civilizace.	
Svým	způsobem	jde	o	ukončení	určité	etapy	života,	který	jsme	doposud	vedli	a	
právě	tento	rok	je	začátkem	realizace	těchto	změn	a	proměn.	

Váš	Milan	Walek	s	láskou	

	

Máme	vždy	na	výběr	–	buď	se	těšit	a	radovat	z	toho,	co	prožíváme.	Nebo	se	
strachovat	a	rozčilovat,	jaké	tragédie	se	kolem	nás	dějí.	

Vy	ale	už	víte,	že	nic	není	kolem	nás,	ale	vše	je	v	nás!	Že	nemá	smysl	se	zabývat	
tím	venku,	ale	sebou.	
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Radujte	 se	 z	 toho,	 že	 můžete	 být	 součástí	 přeměny	 celé	 společnosti	 v	 něco	
nového!	

Radujte	se,	že	tomu	můžete	pomáhat!	

Pomáhat	jen	tak,	že	se	budete	starat	sami	o	sebe	J	

Učíme	se	to	společně	v	naší	Akademii	celostního	zdraví,	a	 jsme	šťastní,	že	jste	
s	námi.	Protože	VĚDOMÍ	sám	sebe	je	to	nejpodstatnější,	co	je	třeba	se	naučit.	
Pak	život	pozorujeme	z	nadhledu	a	VÍME.		

S	láskou	vaši	Miluška	a	Ivan	

	


