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Věnováno  
 
všem, kte ří hledají. 
Těm, kdo cht ějí být lepšími lidmi. 
Ztraceným i znovu nalezeným. 
Zdravým i nemocným. 
 
Milano 
 
 
 
 

 
Poznámka: 

 Tato kniha není  fantazie. 

 
 Věnujte jí prosím svůj čas. Může Vám to zachránit Život. 

 
Dočtěte celou knihu a potom si teprve udělejte názor na 

některé nové informace. Dostanou se totiž do 
souvislostí. 

 
 
 
 

 

 

 



Budete-li se cítit osloveni informacemi, 

podanými v této Knize I., 

jsou Vám k dispozici také: 

 

 

Kniha II.  

OCHRÁNCE 
Zapsáno dle pokynů Průvodce 
S praktickými zkušenostmi M. 
 

Kniha III. 
Podrobný popis zhotovení OCHRÁNCE 
Výroba Formy 
Stavba tavicí Pece 
Odlévání 
Opracování 
Oživení 
Praxe 
Zapsal M. 
S doslovem Průvodce 
 
Kniha IV. 

Dneska se raduj 

Praktické zkušenosti ze života na druhé straně 

 
 
 



Předmluva 
______________________________________ 
 
Následující texty budou možná neuvěřitelné a pro 
mnoho čtenářů nepochopitelné a nepřijatelné. 
 
Autor neručí za to, že jim čtenář beze zbytku uvěří 
a pochopí informace, které mu jsou sdělovány. 
 
 
Možná se, čtenáři, budeš cítit pobouřen některými 
neznámými teoriemi z oblasti Duševna, fyziky, 
elektřiny či fyziologie. V té chvíli si vzpomeň na 
citát: 

 
„Dal bych všechno, co vím, za polovinu toho, 

co nevím!“  

 
Je to úhel pohledu, který je při čtení této Knihy 
velmi vhodný. 
 

Autor 
 
 
 
 
 
 
Seznam použitých nestandardních výraz ů: 



- Probuzený člověk:  poznal pravdu o žití. Je 
vnímavý, otevřený, přijímá informace a je 
schopen uvěřit neuvěřitelnému, protože to sám 
vyzkouší. Žije vědomý život. Nepodléhá 
manipulaci. 

- Nevědomý člověk:  ovládaný Myslí. Má odpor 
ke všemu novému, nevěří ničemu a o změny 
nestojí. Žije nevědomý život.  

- Průvodce:  (tento název si nevymyslel autor) 
říkáme mu také Intuice...dává člověku 
znamení a pokyny. Má jej každý, ale ne každý 
jej vnímá, natož poslouchá. Citliví jedinci jej 
mohou i slyšet a vidět. Jeho podstata bude 
rozebrána v Knize. 

- Spirituální:  toto slovo znamená PŮVOD a 
OVLÁDNUTÍ. V tomto smyslu je použito v této 
Knize. Nehledejte tedy v jeho výskytu nějakou 
formu náboženství či duchovna. 

- Duše:  psáno s velkými písmeny: je to podstata 
Vašeho Bytí, to, co přes obal z masa a kostí 
prakticky nevidíte. Duše je Tělo, které tvoří a 
řídí všechny procesy ve Vašem hmotném 
(Fyzickém) Těle, je to jeho odraz. Duše je 
Vaše kultivovaná duchovní existence a 
současně kvalitativní ukazatel všech životních 
procesů. Říká se jí také Duch, Spirituální tělo, 
atd. V této knize se budeme držet pracovního 
názvu DUŠE. 

- Fyzické T ělo:  je to produkt Duše. Je jí 
podřízeno a je na ní zcela závislé. Pokud Duše 



nepracuje jak má, Fyzické Tělo rychle chřadne 
a onemocní, umírá. 

- Vědomí:  Je to produkt Duše, který Vás vede 
na cestě životem. Nezaměňujte je. 

- Mysl:  Je to produkt Fyzického Těla, který brzdí 
všechny procesy ve Vašem životě. Nemá nic 
společného s Duší a ani Vědomím!! Je to 
pracovní termín, užívaný v této knize. 

- Budoucnost:  nyní neexistující okamžik 
v následujícím životě, kdy se manifestují vaše 
očekávání a replikují děje ze současnosti. 

- Současnost:  počátek Budoucnosti, 
rozhodující okamžik pro osobní štěstí 

- Osud:  souhrn okamžiků v Budoucnosti, ale i 
přítomnosti, ve kterých se manifestují vaše 
úsilí a cíle. Postarejte se, aby úsilí a cíle 
směřovaly k Osudu, který se vám líbí. 

- Spiritualita:  projev vlády nad čímkoli, 
především nad Tělem, vibracemi, emocemi, 
procesy metabolickými i chemickými. 

- Člověk:  Duše a Fyzické Tělo v harmonické 
jednotě. 

- Společné Vědomí:  sdílení všech vědomých 
informací napříč světem, vesmírem, existuje 


