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Ashrita Furman je držitelem největšího
počtu rekordů v Guinessově knize.
V rozhovoru pro Šifru vypráví o tom,
jak důležité je být sám sebou a šťastný.
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Kvůli programům,
návykům či mediálním
manipulacím lidé přijali
jakousi šablonu života,
kterou kopírují, místo
aby žili svůj život.
Letošek ale přeje velké
transformaci...
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