
Proměna
V tomto poutavém fi lmu rozebírá Dr. Wayne W. Dyer duchovní cestu od 

ambice ke smyslu života. Zažité obrazce ega, které jsme se naučili v mládí od 
rodičů a společnosti – jako honba za majetkem, společenská prestiž, uznání, 
soutěžení – jsou uvedeny do protikladu se smysluplným životem zaměřeným 
na službu a dávání. 

Prostřednictvím příběhů – úspěšného podnikatele, matky dvou dětí, 
která hledá své místo ve světě, a fi lmového režiséra, snažícího se si vybudovat 
jméno – fi lm nejenom inspiruje, ale také učí, jak si vytvořit smysluplný život.
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DVD společnosti Hay House jsou mocnými, energizujícími a život měnícími nástroji osobního růstu … ale nejsou určeny 
jako náhrada lékařské péče. Pokud trpíte jakoukoliv psychickou nebo emoční poruchou, podrobujete se psychoterapii, 
trpíte záchvaty nebo jinými neurologickými nebo neurorespiračními nemocemi, doporučujeme, abyste konzultovali svého 
doktora nebo terapeuta a používali toto DVD pod jejich dohledem. Ani autor, ani společnost Hay House, Inc. nenesou 
zodpovědnost za nesprávné použití tohoto programu.

Obsah tohoto DVD, včetně zvukové stopy, je chráněn autorským právem. Bez souhlasu majitele 
autorských práv je výroba kopií, pronájem, půjčování, veřejné provozování nebo televizní vysílání 
díla nebo jeho části zakázáno. Porušení autorských práv a neoprávněné použití fi lmu na tomto DVD 
může být postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno, včetně povinnosti k náhradě 
škody.
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