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R. Prokopjuk: Cesta do duše vede přes pohlazeni
Přet| . 'ordinací.. tloktora Ros- spíše finanční potíŽe . nemocný praídou, Že zejrnéna zástupkyně

tislava Prokopjuka v Ku|turnč manŽel, ona sama zřejntě přijde o něŽného pohlavíjsou tvorové velrni

vzt|ělávacím zářízení Kovosvitu Zaměstnáíí, takŽejsemji ce|ou čás- emotivní, možná proto se pro podo:

na Sezimově Ústí bylo rnirru|ý tý- tku bez řečí vrátil. celý rok po mně bné aktivity více hodí, a1e muŽi pnj'

den opět rušno. NěŘteri se vypti- nikdo penize vrátit nechtěl. A víte, zase mívají větší pocit odpovědnos-

vali, co s nimi bude při biokótlóvá- kdy se o ně zača|i klienti nejvíce ti. R. Prokopjuk se zrnínil io předná-

ní jrovár|ět. ti zde by|i poprvé. zajínat? o Vánocích. Nedivím sejiŽ šce z předchozího dne. Sděloval, Že

Daiší ochótíě přetlávati rady a opravdu vůbec ničemu''' Vzápětí si její účastníci předáva|i e.nergii.

zkušenosti, tak ti Zde byli portru. zvedá mobil. ' 'Zapa|te si cigaretu. dotýkalise svých citri apocitů. Učili

hé, možná i potř €tí. Pře.ně iřikrát citíte, jak je ošk|ivá, páIí vás, motá se rozpoznat rozdíl tnezi hlazenim a

toiiŽ nostislav Prokppjuk proti se vám h|ava, chce se vátn zvracet. pohlazením. Hladit se dá beton, po-

kouření v Sezimově Ústí kót|oval. A napadne-|i vás hříšná myšlenka hladit iduše.
Mladá Žena vchází do dveří, dosti zakouřit si, okamŽitě vám bude Špat. Trochu mě překvapila jeho infor-

odhod|aně. Chtě|a prý vrátit celou ně. Jaké máte pocity? Máte poblíŽ mace, Že podobná setkání se konají

částku zpět . t"oy á"uer sei korun' kýb| s vodu? Tak ted' jiŽ opravdu !o celé republ ice., že jezdí ido desít.

Nezdálo sejí, Že by výrazňěonrezi|a zise rnáte na tlelší časpokoj.Nebu- ky dalších nríst' Na'objedlávku.

svťrj počet vykoúřen:7ch cigo,"t a 
.dete mít chuť, blokacqtrvá.'. Napadlo mne' zda by CE7, z ob.

sanci, ze uy prestala, vidí pry'pra. Překvapuje mě, Že blokaci lze vy. rovské finanční částky vyna|oŽené

nta|ou. Je i1oone te.n, kteií chtějí volat itelefónicky. ''Biokódováníje za masivní reklamu ve všech médi.

peníze vrátit? .'Vůbec ne' jsou to irrdivirluální áleŽitost, po prvni ích ''Přestáváme kouřit' ' nemohl

spiše ojedinělé případy. A|'jiŽlni- osobní návŠtěvě se na mne mohou a|espoň krapet věnoVat pfávě Roý

nuÍ" jšem ,u,nuii|, Ž" úspěšnost kIienti obracet telefonicky. Funguje tislavu Prokopjukovi. Je-li ,jeho
biokódování se pohyb{e kolem to i na dá|ku, stačí kódováni jakoby úspěšnost skutečně tak .ýysoká, jak

osnrdesáti procent' A;i dvacet pro. obnovit'.. Ta scéna působila velmi tvrdí, pak by to asi rieby|y vyhozené

cent pieslat trechce. nebo tná jiné sugestivně' s vo|ajici Ženou jsetn peníZe''.

důvoáy. Řekl bych' Že ta Žena lná soucitila, špatně se dě|alo irnně. Je Alena REzAcovÁ
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