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Cesta vnútorného zdravia
O Sile Prírody - kompletná očista organizmu za 21
dní prírodnou cestou a o účinných pomocníkoch z

prírodných zdrojov

Učím ľudí, ako sa starať o seba, pretože viem, že každý to
dokáže. 

Baví ma inšpirovať ľudí v objavovaní seba, a toho čo nám
vesmír  ponúka. 

Vitaj na ceste k tomuto objavovaniu.
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Vyhlásenie: Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo 
poskytovania tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané a je porušením 
autorského zákona, ktoré môže byť stíhané. Ďakujem za pochopenie a 
rešpektovanie tohto oznámenia. Za všetky odporúčania som vám vďačná, môžete 

ich nasmerovať na moju web stránku  www.darnacelyzivot.sk © Tento eBook má 
informačno-vzdelávací charakter. Každý je plne zodpovedný za svoje činy. Uvedené 
postupy, rady a tipy na zlepšenie svojej kondície slúžia k najvyššiemu dobru každého
jedinca, preto sa vyžaduje jednotlivý prístup plne vedomí rešpektujúc svoju 
jedinečnosť v úplnej citlivosti naladením na svoje potreby. Tieto informácie 
nenahrádzajú lekársku starostlivosť. Každý nesie zodpovednosť za svoje činy. 
Autorka nenesie zodpovednosť za nepochopené, alebo zle použité informácie. 
Tento eBook nie je určený na diagnostikovanie, predpisovanie, liečenie ani prevencii
chorôb.

*Poznámka autorky: Pomenovanie BOH používam, lebo mi je najbližšie, OSOBNE SI TO 

NESPÁJAM S KRESŤANSTVOM. Pokojne si ho môžete zameniť za iné pomenovanie, ktoré ladí s 
vašou dušou. Pokojne to môže byť: VESMÍR, VEDOMIE, EXISTENCIA, JEDNOTA. 

W w w. d a r n a c e l y z i v o t . s k    ©  
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„Čo sa robí srdcom a vierou žiari!“

Zuzana Reháková, Poprad 2018

Tento eBook venujem všetkým, pre koho

sa stane inšpiráciou, čo i len v jednej vete

 a obohatí jeho život.

Tak eBook splní svoje posolstvo.

Misia byť nápomocná je naplnená.

Niekedy nám stačí malé zrnko

 a rozkvitne nám celá záhrada.

Ľúbezná služba, milostný akt s Bohom (zdrojom).

Boh miluje, Boh tvorí, Boh pozoruje, Boh JE!

Nech sú naše životy, ako rozkvitnutá záhrada.

Nech máme vždy dostatok slnka, odpočinku,

vody, vlahy dažďa, i keď v podobe sĺz,

či tých čo zo smútku sú a čistia našu dušu,

alebo radostných z dojatia a vďačnosti.

Všetko je v poriadku!

Nech máme dostatok čerstvého vzduchu, vetra vo vlasoch, pohybu v prírode, 
radosti, tanca, milovania.

Nech sme aktívny po celý život,

starostlivý, veriaci a nápomocný jeden druhému. 

Nech sa tak stane.
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Účinný pomocníci z prírodných zdrojov

1. Sila cesnaku, ako na problém s dutinami

2. Sila výživových doplnkov, ako predísť prepuknutiu do 
väčšej virózy - spánok

3. Sila čierneho čaju, ako na hnačku bez čierneho uhlia

4. Sila chladného vzduchu, ako zmierniť laryngitídu

5. Sila pohybu, prevencia pre zdravý chrbát, ako žiť v 
kondícii

• Plávanie
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• Cielené cviky-joga

6. Sila čistej mysle-milujúcej jednoty, ako predísť herpesu

7. Sila prítomného okamžiku, meditácie-modlitby

8. Sila kopcov, výstup na kopec je duchovná škola

9. Sila vedomého dychu

10. Sila odpustenia, ako brána ku zdraviu

• Môj rituál odpustenia

• Osobná modlitba v sprievode mandaly

Záver
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Predslov

„Čo sa robí srdcom a vierou žiari! Snívaj, nechaj sa viesť za svojim snom, svojou
intuíciou! V tebe je sila, v sebe máš odpoveď!“

Zuzana Reháková, Poprad 2018

Prírodná cesta – ako jediná cesta návratu k prírode... 

Voda, slnko, čerstvý vzduch, pohyb...

Niet pochýb!

Nech je súčasťou každého dňa prechádzka - prípadne športovanie na čerstvom 
vzduchu, prijímanie slnečnej energie aspoň desať minút denne (ideálne nahý, keď 
je to možné), keď svieti slniečko, umývanie čistou vodou, otužovanie studenou 
vodou po teplej sprche, prípadne striedanie teplej a studenej vody v tridsať 
sekundových intervaloch (3 kolá). Vďačnosť, ranná rozcvička, hudba, smiech, 
meditácia a radosť z čistého bytia, nech je súčasťou každého dňa.
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Môj príbeh 

Cestovateľská duša

Často krát som ako dieťa sedávala na stole pri okne. Pozerala som von a moja duša 
snívala o cestovaní. Mojim snom z detstva bola India. Snívala som o Indii. Nič som 
o nej nevedela a napriek tomu ma veľmi priťahovala. 

Kúpila som si veľkú knihu o Indii, celú som ju nikdy neprečítala, ale asi slúžila ako 
magnet na môj sen, ktorý sa mi po rokoch splnil. Išla som na cestu, kúpila som si 
letenku, zbalila ruksak a išla som. Celkom sama do neznáma. Bolo to nádherné, 
naplňujúce a oslobodzujúce.

Do Indie som vycestovala zo Španielska, kde som práve desať rokov žila. Španielsko 
bolo môj druhý domov. Do Španielska som prišla zo severu Talianska, kde som 
pracovala, po skončení maturity. V Taliansku bol život smutný, samá práca, všetko 
cudzie, mentalita viac menej nemecká, chladná a suchá. 

Práve tam som snívala o Španielsku, ktoré som poznala z rozprávania, väčšiny 
kamarátov, ktorí tam boli a vždy hovorili o tej zemi s úsmevom na perách. Želala 
som si tam ísť, ale sama som nechcela, bála som sa neistoty. Tak mi život poslal do 
cesty “parťáka“ (veľkého učiteľa) a bez váhania sme vyrazili.

Žili sme nádherné dobrodružstvo, spoznávali krajinu, ľudí, mapa života nás viedla 
práve tam, kde sme mali byť. Bol to raj na zemi. Prvé roky som myslela, že sa nikdy 
nevrátim domov. Avšak po rokoch, práve ľúbosť k rodnej zemi zosilnela a ja som 
šťastná, že je to tak. 

Cestovanie mi OTVORILO srdce, OTVORILO myseľ a veľmi veľa naučilo. Stretla som
vzácnych ľudí, vznikli silné spojenia, keďže v cudzine sa väčšinou žije intuíciou. 
INTUÍCIA je silnejšia ako slová, ktoré človek počuje, lebo preklad, výklad a 
pochopenie sú oveľa hlbšie ako úroveň slov.
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INDIA, môj SEN, sa stal skutočnosťou

Po prílete do Delhi    šiesteho decembera 2011, mi tento ind povedal: „Mam!, your 
heart is open (Mam!, tvoje srdce je otvorené).“ 

Nepamätám si presne, či 
som to už niekde predtým 
počula, alebo nie. Jediné čo
si dodnes pamätám, že sa 
to vo mne hlboko 
zakorenilo a prijala som to,
ako súčasť svojho bytia, 
stalo sa to mojou esenciou.
Je to nádherné! 

„Možno jeho poslaním je 
šíriť toto posolstvo!?“.

„Život býva plný poslov a posolstiev. Stačí sa im otvoriť, vnímať, prijímať a zdieľať. 
Oni sa ukážu a zadelia nám práve to čo v tej chvíli potrebujeme.“

Krivá chrbtica >> skolióza

Skolióza, kyfóza:

• PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA: Neschopnosť plávať s podporou života. Strach a 

snaha držať sa starých myšlienok. Nedôvera v život. Nedostatok integrity. 
Jednanie v rozpore s presvedčením.

• NOVÝ MYŠLIENKOVÝ VZOREC: Zbavujem sa všetkých strachov. Od dnes 

dôverujem, že život je pre mňa príjemný a úspešný. Som v súlade s láskou.
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Ťarchy života, ktoré som so sebou niesla, mi slúžili na to, aby som pochopila a 
zmenila čo treba. Naučila, vyrástla, zosilnela a dospela k tomu, že môžem ukázať 
iným, ako si vedia pomôcť, >> rozpoznať, pochopiť, prijať a zmeniť sa 
svojpomocne. 

Vnútorný pokoj je kľúčom k odomknutiu a spusteniu samo-ozdravovacieho 
procesu v jedincovi (v každom z nás).

Keď sa narodíme, sme nádherné čisté bytosti so svojim poslaním, na ktoré sme 
“nútení“ časom “zabudnúť“. Nie, nezabúdame, len to množstvo “formácie“ a 
“deformácie“, ktorým prechádzame, prekryje to podstatné. A my zrazu nevieme, 
sme stratení, zúfalo sa chceme nájsť. Kto si úprimne želá (v pokore a bez odporu) – 
ten určite nájde, tak to je!!!

Skolióza bola mojím “spoločníkom“ od ôsmeho roku tohto života. Do dvadsiateho 
druhého roku som trpela bolesťami, ktoré boli súčasťou tohto bytia. Brala som to 
ako samozrejmosť, bolesť v krčnej časti a medzi lopatkami mi niekedy skutočne 
strpčovala život, >> zvykla som si. 

Dokonca som robila rôzne divné pohyby hlavou, aby som si nejako uvoľnila napätie. 
To si všimol môj drahý priateľ Dyllis B. V snahe pomôcť mi ma poslal za Josephom 
C., >> tak sme sa spoznali. Doslova mi „ponaprával“ kosti, je veľkým odborníkom vo 
svojom obore osteopatia. 

Veľmi mi pomohol, vďačím mu zo
srdca celým svojim bytím, že mi dal
rady a tak sa môj život výrazne 
zlepšil. Doporučil mi plávanie dva
krát do týždňa a cviky na chrbticu.
Dala som si poradiť a rady aplikovala
do praxe, do mesiaca, bolesti, ktoré
trvali roky pominuli.
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SAMI TO OBJAVTE
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