Zlatá pravidla
Popis:
Život, vesmír, celé stvoření prostupuje jistý Řád. Na naší planetě je to například to, že v každém lidském těle
jsou orgány vždy na svém daném místě, kde mají být, na jaře se příroda probouzí a na podzim jde spát, střídá
se den s nocí. V nekonečném vesmíru se planety točí, hvězdy svítí a černé díry pohlcují.
Stejný řád se projevuje i v lidském chování, v psychických postojích, v rozhodnutích a v energiích, které ze sebe
vyzařujeme buďto v podobě lásky nebo v podobě strachu. Je to řád příčiny a následku. Žádné tresty, žádná vina,
žádné zásluhy ani odměny. Jen následky našich voleb, kterými rozhodujeme o svém životě, bude-li se vyvíjet
směrem správným či chybným. To vše má smysl a vždy to nakonec dovede každého jedince k poznání Řádu,
kterému nakonec říkáme Bůh.

Karty Zlatá pravidla jsou jen střípkem poznání Řádu tak, jak jsem jej sama objevila, zažila, pochopila, a také
mnohokrát ověřila vlastním životem i životy lidí, se kterými se na své cestě setkávám. Každá karta je pokusem o
shrnutí něčeho tak obrovského jako je jeden Boží zákon. Otevřenému srdci a přístupnému vědomí člověka, který
upřímně hledá Pravdu, to ale skutečně stačí. Pravda je jednoduchá, složitosti vymýšlí pouze mysl, která ráda
komplikuje a mate a snaží se tak člověka od Pravdy odvézt. Tyto karty připomínají čtenáři samotné jádro 96
duchovních principů v jejich čistotě a jednoduchosti a pomáhají tak člověku k návratu k nim.
Již od dětství ke mě přichází vhledy o Řádu, hlavně ve chvílích, kdy jsem dlouhé hodiny meditovala u mého
milovaného rybníka na jihu Čech. Pozorovala jsem v naprosté nehybnosti vodní hladinu a otevíraly se mi tím
světy. Jako by mě "něco" vyučovalo, vedlo, vysvětlovalo. Bylo to poznání beze slov, avšak naprosto jasné,
srozumitelné a neuvěřitelně naplňující. Byla jsem šťastná. Teprve v dospělosti, vlastně v posledních dvaceti
letech, dostávají tato poznání slova. Dlouho se rodila a krystalizovala tak, až mají současnou podobu Zlatých
pravidel. Vývoj a poznání je nekonečné, takže další a další Pravdy o Řádu jistě budou přicházet. Hledat Pravdu
mě vždy zajímalo, i když byla vždy vykoupena dosti velkým utrpením. Vše co je v životě cenné, nedostáváme
zadarmo. Tak je to ale v pořádku a já jsem za to vděčná. Děkuji Bohu za vše, především za to, že tady na Zemi
právě teď a právě takto mohu žít.
Děkuji.

Parametry:
Zlatá pravidla
Ranka Tučková
96 karet v kompletu v pevné krabičce ve zlatém potahu.
Rozměry karet: 85 x 60 mm
Výška krabičky: 50 mm
Nakladatelství:Ranka Tučková

Dostupnost:

skladem

Cena:

350,- Kč

Objednat zboží můžete dvěma zbůsoby:
Telefonicky: +420 603 518 357 nebo +420 603 712 750
E-mailem: obchod@ranka.cz
Platbu je možno provést předem na účet, nebo také zasíláme na dobírku. O koncové částce budete včas
informováni telefonicky či e-mailem.
www.RANKA.cz

