
Arra törekszem, hogy vissza adjam a szabadságodat, 
hogy támogassalak abban, hogy kevesebbet tegyél abból, 
amit elvárnak tőled, és többet abból, amit szeretnél, úgy, 
hogy se másnak, sem magadnak nem ártasz.  

“Tehát, a könyv nem arról szól, hogy kinek van igaza, 
hanem arról, hogy mi a legjobb Számodra, mi az ami a 

legjobban szolgál Téged,...”

“Mi volt a szándékom?
A leegyszerűsítés!
Bővebben?
A szándékom az volt, és mindig is az lesz, hogy ráébresszem 
az embereket arra, hogy a tudatosság és minden, ami 
magába foglalja azt, mindenki számára kéznél van; egy 
eszköz, ami nemcsak a kiválasztottaknak adatott vagy 
adatik meg.”

“Van egyáltalán Életfeladatunk?
És ha van, honnan tudni, melyik az?”

Én rátaláltam a válaszra! És megnyugodtam!:) 
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www.publio.hu

Szeretnéd a könyvesboltok polcain a saját könyvedet látni? Van egy kiadatlan kéziratod?

E-mail: info@publio.hu

A tudatosságom a Tanító 
Mesterem!

Nem vagyok vak, 
nézem az embereket és 

nyugtalanít! 

De figyelem is őket és látom 
bennük az Embert is!
Egyik célom az, hogy 
felébresszem az emberekben 
az Embert és az Emberben a 
veleszületett képességeit!
És, ha fel szeretnénk ébreszteni 
valakit vagy valakiben valamit, 
szükség lesz egy kis zajra is.:)
Ébresszük fel magunkban az élő 
Embert, mert az Ember többre 
hivatott! 

Holisztikus szemléletű és tudatos 
ember lévén, nem lehettem 
más, mint természetgyógyász: 
reflexológus, akupresszőr, Reiki 
mester, lélekgyógyító.
Abban hiszek, hogy az 
öngyógyításra való törekvés ott 
van minden emberben, mert 
az öngyógyításra való törekvés 
nem más, mint az egész világ 
egyensúlyra való törekvése.
Nagy hangsúlyt fektetek a 
gondolati és érzelmi higiéniára, 
mert az életem és a 15 éves 
szakmai tapasztalat meggyőzött 
arról, hogy a test nem lehet 
egészséges, ha az elme és a lélek 
beteg.
A Lélek nem tud hazudni; meg 
kell teremteni a megfelelő 
kommunikációt a Test és a Lélek 
között, az Elme közreműködésével. 
Az emberi mivoltunk egy specifikus 
egyensúlyt követel.
Én erre törekszem és ezt szeretném 
megtanítani, továbbadni.  

www.alexarendel.hu

Kövesd FB oldalamat:
www.facebook.com/alexarendel
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