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Motto: 
 

„Láska je něco, co děláte pro sebe. 

 Výsledky pozorujte podle vlastních zkušeností.   

Všechno je vždy ve vás.”  

                                                     -- Thaddeus Golas                                     

 
 

 

Prosinec 2012 
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Vánoční spojení lidských srdcí 

 Zpráva Vyššího Já 

Mnoho lidí bere nemoc jako náhodu. Chudobu za nedostatek 
štěstí. A lásku za velmi vrtkavou, nestálou a příliš vzdálenou 
tomu, co by opravdu chtěli. Na každém kroku je očekávání, 
proto je i tolik zklamání a zranění. 

Na zdraví, lásku a hojnost má nárok každý z vás, je to základna 
vašeho života. Přesto toto prohlášení většina z vás považuje 
jako neuchopitelnou iluzi. Tyto systémy přesvědčení, názory či směry pohledu na život jako takový 
jsou pevně zabudovány v podvědomí. A pokud tomu tak bude, není možný soulad a harmonie, po 
které lidé tolik touží.  

Vaše snaha o nápravu je zjevná. Pochopili jste, že pokud se vám nepodaří co nejvíce pročistit pevně 
zakotvené záznamy vašeho podvědomí, zřejmě se nepodaří sjednotit vědomí, podvědomí a 
nadvědomí. A tímto také hluboké přesvědčení duše o tíze fyzického těla i života. Následně se celý 
lidský život odráží v nesouladu duše, mysli i těla. Váš sen či touha se neplní, dostaví se zklamání, 
nespokojenost, rozladěnost a strach.   

DOST! Tohle přece dobře znáte a nepotřebujete!  

Můžete se tedy ptát: Tak proč tomu tak pořád je? Tolik se snažíme. Kde děláme tu zásadní chybu? 

Třeba v tom, že chybu neděláte. Prostě žijete naučený život. Nevidíte skrze spěch možnosti, které 
vám Univerzum ukazuje.   

 Život je všeobecně vnímán jako náročný, uspěchaný, mocenský, nátlakový a nebezpečný. 
Místo toho, aby ho lidé brali jako dar a takto s ním zacházeli.  

 Většina lidí žije přesně to, co nechce. Jakoby dostávali opak svých přání.  
 Ale nechápou, že chtějí hojnost a zaměřují se na nedostatek.  
 Chtějí zdraví a nic pro něj neudělají. Ba naopak, zaměřují se na bolest a bezmoc. Být 

nemocný je velmi výhodný obchod.  
 Chtějí lásku a přitom se bojí zranění. A někdy stačí vztáhnout ruku a pohladit. 
 Stačí se rozhlédnout a dívat se lidem do tváří. Zapomněli se usmívat, dívat se do očí, 

přátelsky se zdravit, komunikovat, poslouchat a být spolu rádi. 
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Uprostřed tohoto chaosu je přesto síla, která se připravuje k nápravě. Je to síla řízena Zdrojem 
Univerza a je uvnitř vás samotných. Každé buněčné jádro má v sobě esenci Světla a čeká na signál, 
kdy se rozzáří srdce všech lidí, kteří touží změnit zastaralé modely života. To je ta změna. 
Nevstoupíte do tmy, ale do světla.  

Bude to překrásné vánoční spojení lidských srdcí, které ozdobí tuto planetu.  

 Tato síla probuzeného člověka oživí zapomenuté schopnosti a vědomosti.  
 Poskládá roztříštěné části každého jednotlivce, který bude připraven a ochoten k zásadním 

změnám.  
 Nemůže to být jinak, protože člověk byl stvořen Zdrojem veškerého Vesmíru.  
 Ve svém nitru máte vše, a proto marně hledáte venku.  
 Vnější svět vám nedá hojnost, zdraví ani lásku. Tu máte najít v sobě, když najdete sebe… 

Tolikrát opakovaná věta.  
 Přestože jí rozumíte, neumíte ještě podle ní žít a to je pochopitelné, protože je nutná síla 

probuzení, která vás pozvedne na takovou úroveň, kde budete nejen rozumět, ale i žít.  

Jsme vaši průvodci a snažíme se vás vést, to je náš úkol. Podle Řádu Univerza je připravena zásadní 
obroda lidstva a záleží jen na vás, zda se k ní připojíte.  

1. Prosím, zpomalte a buďte bdělí. 
2. Uvidíte velký zázrak života. Uvidíte totiž sami sebe tak, jak jste se nikdy neviděli. 
3. Poznáte nové možnosti, které rozšíří smyslové i mimo smyslové vnímání.  
4. Pokud k tomu dojde, poznáte spojení svého vědomí s nadvědomím. 
5. A to přinese vaše sjednocené Já. 
6. Konečně pochopíte, že: 

     vše má svůj řád  

·       s vámi počítáme jako s velmi potřebnými pomocníky pro vývoj této planety 

·       každý má své místo, kde vyniknou jeho schopnosti 

·       můžete být prospěšní sobě i druhým 

·       uvidíte své mimořádné schopnosti, které přinesou hodnotu všem 

·       tomu musí předcházet zboření starých řádů 
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·       to zvýší víru v Univerzum a především se projeví ve víře v sebe 

·       energie TA vám usnadní tento přechod, protože vibruje na frekvencích těchto   závratných 
změn 

U vás už tento proces začal a mohl se právě prezentovat tím, co je popsané v úvodu tohoto textu.   

 Sled událostí se zvyšuje a vyplývají na povrch záležitosti, o kterých jste nevěděli a nebo jste 
si mysleli, že je máte vyřešeny.  

 Zviditelňuje se negace, ale i váš růst.  
 Posilňuje se pozitivní silové pole ve všech částech vašeho života.  
 Začali jste více rozumět sami sobě.  
 Třídíte, vyhazujete a opouštíte vše nefunkční.  
 Toto už je vaše přítomnost, tohle se vám děje a jste na to připraveni.  
 Urychluje se vaše pochopení a rozhodování.  
 Máte pocit, že se pomaloučku skládáte – ujasňujete a vyhodnocujete dění vašeho života a 

jednáte s rozmyslem krok za krokem.   

Prosíme, nepřehlédněte svou příležitost. 

Vše se děje ve správný čas. 

Přichází zářivá síla všem, kteří se rozhodli jít s námi štěstí žít. 
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Buďte připraveni roztáhnout svá andělská křídla. 
 

Autorkou energetického zářiče: 
 

Ing. Barbora Hlusičková 
Kontakt. hlusičkova.b@seznam.cz 
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Významné prosincové dny 

2. 12.  Železná neděle, zahájení Adventu 
4. 12.  Den svaté Barbory  
6. 12.  Den svatého Mikuláše 
9. 12.  Bronzová neděle 
13. 12. Den svaté Lucie 
16. 12. Stříbrná neděle 
21. 12. Zimní slunovrat 
23. 12. Zlatá neděle 
24. 12. Štědrý den 
25. 12. Boží hod vánoční 
26. 12. Den svatého Štěpána 
31. 12. Silvestr – konec roku 

 

 

 

Akce na prosinec: 

Datum konání Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 
8. 12.  10 - 17 Seminář s odblokováním je 

určen všem zájemcům o 
TATTATUO 

1 000 Kč Praha 10 
Greenpoint, 
Dvouletky 42 

 
 

 

Společná meditace   12. 12. 2012 a 21.12. 2012 ve 22 hodin 
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Přejeme vám všem Vánoce plné pohody, klidu, míru a lásky. 
Do roku 2013 hodně TATTATUO  a Božího požehnání. 

 
 
 

 

 

S láskou Líba a Maya 


