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Poté, co byl studentem na Mezinárodní Hubbardové škole 

administrativy, za poslední desetiletí, byl Král Awulae schopný 

pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. Mezi jeho nabitým 

programem spojeným s provozováním svého království, se mu 

zároveň podařilo naučit technologii od Hubbardové školy 

Administrativy a okamžitě, nově-nabitou technologii využít, aby 

zlepšil vládu svého království a svého lidu. 

Král Awulae s námi sdílel, co vše je možné, pokud člověk 

uplatní tuto technologii bez rezerv a jak ovlivnit miliony životů. 

Jeho srdečné příběhy o pravé změně pro jeho lid byly 

emocionální pro publikum a inspiroval je, aby následovali jeho 

kroky.  

Cítím se požehnaně, že je členem naší rodiny a těšíme se na dlouhou budoucnost plnou změn 

a růstu v jeho krajině. Společně otevřeme první Hubbardovou školu administrativy v Ghaně 

v roce 2018! Tady je úryvek z jeho dojímavého proslovu: 

 
Míval jsem doma těžkosti (v Ghaně) spojené s mým byznysem a vůdcovstvím, ale znalosti, 

které jsem nabyl v této skvělé škole a aplikování její technologie, mi pomohly v mému 

vůdcovství a byznys jen tak roste! Pokládám se za velmi šťastného Krále! Například: být 

studentem v této skvělé škole mi velmi pomohlo, protože v tradičním území v mé krajině jsou 

problémy s řešením manželských problémů. Počet rozvedených se zvyšoval znepokojujícím 

tempem. Díky mým získaným znalostem o „zákoně třetí strany“ jsem našel řešení!  

 

Vytrénoval jsem mého kurátora, který se zabývá manželskými záležitostmi, aby využil tuto 

technologii. Ve většině případů jsme zjistili, že tam byla třetí strana, která se pokoušela pár 

rozdělit. Toto individuum musí následně pár konfrontovat a říct jim, co tomu páru udělali. 

Tímto krokem bylo hodně manželství zachráněných! Dokonce počet rozvodů klesl o více jak 

50%! Funguje to jako zázrak! 

 

Další příklad je z několika let předtím, kdy jsem začal studovat tento program. Dva kmeny 

byly ve válce. Opět jsem použil technologii zákonu o třetí straně. 

Pozval jsem vůdce obou kmenů, aby se se mnou potkali. A podařilo se 

mi uplatnit technologii, najít tu třetí stranu a tím pádem vyřešit tento 

konflikt. Díky tomu  jsme zachránili mnoho lidí a dosáhli míru na 7 let! 

Je to rozhodně účinná technologie! 

 

Jsem hrdý, že můžu říct, že jsem zapojil do práce mnoho lidí 

v Království. Máme přísloví, které říká, že je lepší naučit člověka 

rybařit, než ho neustále krmit. Toto byl vždy problém. Lidé to sice 

říkají, ale neuplatňují. Díky mému vládnutí a tréninku vedoucích 

pracovníků jsem si uvědomil, že lidé nechápou jak toto uplatnit. Místo 



toho, aby trvali na tom, že lidé loví ryby, moji vedoucí pracovníci lovili ryby za druhé. 

Vytvořil jsem program, abych změnil toto království a zapojil lidi do práce. 

 

Vedoucí pracovníci paláce si zajistí učení a sami získané schopnosti uplatní. Toto vytvořilo 

30%-tní vzrůst lidí, který pracují. Rozhodně, SKUTEČNÁ změna pro Království. Touto cestou 

zplnomocníme lidi, aby pracovali! Jsou šťastnější a jsou na sebe hrdí! Co se týká mojí 

integrity, lidé mě nazývají „Muž pravdy“. To je proto, že jsem se naučil vzít zodpovědnost za 

křivdění druhému a ukázat to ostatním. Toto je kultura Krále! Král má vždy pravdu, i když se 

mýlí. Avšak, během mého studia tady v Hubbardové škole administrativy jsem zjistil, že toto je 

špatný příklad pro lidi! 

 

Tím, že beru zodpovědnost za to, co jsem udělal ostatním, a mít svobodu dělat to před svým 

lidem, se mi podařilo jít lidem příkladem, změnit tuto kulturu a zvýšit zodpovědnost všech lidí 

v Království! 

 

Chtěl bych tímto pogratulovat každému, kdo udělal moji úspěšnou cestu nezapomenutelnou! 

Zaměstnancům Hubbardové školy administrativy a nadřízeným za jejich trpělivost, oddanost 

a zapálení pro učení správné věci, i když na mně byli trochu přísní i když jsem Králem! 

Prezidentovi pánovi Nickovi Terrenzi. A použiji tuto skvělou příležitost, abych uznal pana L. 

Rona Hubbarda, tvůrce této SILNÉ technologie. 
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