Most do páté dimenze

Tattatuo

Šalamoun řekl:

„V moci jazyka je život i smrt.
Jazyk moudrých hojí.“
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Milí přátelé,
Do roku 2013 vkročí náš časopis trochu netradičně. Nebude to přání k Novému roku, ale bude to
zkrácená verze příběhu dr. T. Lobsanga Rampy: Pravda.
Až dočtete příběh a nový text Vyššího Já, pochopíte souvislosti a také je možné, že to přece jen
bude přání do dalšího roku.
Příběh Lobsanga Rampy: Pravda
Jednoho rabína věhlasného svojí učeností a důvtipem se zeptali, proč tak často zobrazuje Pravdu
pomocí prostých příkladů. Rabín odpověděl, že Pravda se totiž v podobenstvích nejlépe ukáže.

Podobenství o podobenství
Pravda kdysi chodila mezi lidmi nepřikrášlena, protože byla nahá, jak Pravda je. A lidé se od ní
odvraceli strachem či studem, protože ji takto nemohli vystát. Nevítaná, zavrhovaná a nežádoucí
Pravda se potulovala mezi lidmi. Jednoho dne opuštěná a bez přátel potkala Podobenství, jak si
v krásných pestrobarevných šatech vykračuje.
„Pravdo, proč jsi tak smutná a ubohá?“ Zeptalo se Podobenství s veselým úsměvem.
„Protože jsem tak stará a ošklivá, až se mi lidé vyhýbají.“ S těžkým srdcem se svěřila Pravda.
„Nesmysl.“ Zasmálo se Podobenství. „Kvůli tomu se ti lidé nevyhýbají. Půjč si některé z mých šatů,
jdi mezi lidi a uvidíš, co se bude dít.“
Tak si Pravda oblékla jedny z krásných šatů Podobenství a kamkoliv přišla, byla vítaná.
Moudrý rabín se usmál a pravil: „Lidé nejsou nahé Pravdě schopni pohledět do očí. Mnohem raději
ji mají přistrojenou do šatů Podobenství.“
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21. 12. 2012 a nový začátek
Zpráva Vyššího Já

Dnes je veskrze šťastný den. Mnoho lidí se svou energií postavilo na stranu záchrany planety.
Děkujeme vám všem za spolupráci, která teprve nyní bude mít tu pravou sílu.
Čeká nás ještě mnoho práce.
Byli jste o tento úkol požádáni před touto inkarnací na našem společném shromáždění těmito
slovy:
„Kdo z vás chce skutečně pomáhat a přitom se mnoho
naučit, pojďte se s námi zrodit na planetu Zemi v době pro ni
nejtěžší. Naše energie budou Univerzem posilovány, naše
kroky budou vedeny tím směrem, dokud se nedostaneme
přesně tam, kde máme být, abychom z tohoto místa ukončili
vše lživé, pokrytecké a manipulativní. Množství Světla a
Lásky zaručí našemu dílu na Zemi konečný úspěch.
Než k tomu dojde, projdeme neskutečnými překážkami,
troufáme si říci, že s pomocí Univerza prožijeme jeden
z nejmocnějších životů.“
Toto byla pozvánka k dnešnímu životu.
A nyní už z vlastních zkušeností víte, o čem je řeč. Stále však jste daleko od skutečné Pravdy. Po
dnešním sdělení však k ní budete opět o kousek blíže.
Že existuje dostředivá a odstředivá síla, to jistě víte. Ještě se o tomto tématu budeme v některé
další zprávě zmiňovat. Dnes se budeme věnovat odstředivé síle, která oslabuje Pravdu.
Oč se tedy jedná?
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Je třeba napravit tok Řeky Univerza, která byla násilně odkloněna od Pravdy a tím byla
nasměrována ke lži.
Existuje lež o životě na Zemi, o lásce a štěstí, o svobodě a volbě,
moci a bezmoci…
Řeka Univerza od vás potřebuje, abyste za pomocí energie
TATTATUO / zkráceně TA / napravili tok energie směrem
k Pravdě.
Na Zemi mezi lidmi je mnoho pravd, ale ve skutečnosti je pouze
jedna Pravda – Láska. To je boží řeč, na kterou lidé zapomněli.
Proto je nemocná celá planeta a lidé předčasně umírají na
nedostatek lásky.
Existuje Láska a vše ostatní je život bez Lásky, který spíše
připomíná vězení.

Univerzum žije silou Lásky a vy všichni k Univerzu patříte.
1. Proto je třeba, abyste pomocí energie TA posilovali Lásku a ona má tu moc, že otevře vaše
vězení a pustí vás samotné na svobodu.
2. Z našeho pohledu stačí málo.
3. Být sami sobě Láskou. To je podstatou veškerého života na Zemi i u nás.
4. Proto je nutné být očištění od lží, nenávisti a manipulace.
5. TATTATUO, to je život v Lásce a Pravdě.
6. Tím je řečeno vše.
7. Toto je váš úkol pro další roky. Třídit semeno od plev.
Informační pole jsou přebitá špatnými informacemi a to způsobilo odklon dostředivé síly. Původně
měla posilovat Pravdu a ne lež. Každý násilný zásah do toku energií způsobuje na Zemi
katastrofické stavy ve formě zemětřesení, válek, bídy, hladu apod. Tento nefunkční stav je
posilován energiemi, které byly násilně převedeny ve prospěch jednotlivců a ne celku.
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Jak můžete pomoci?
1. Buďte Pravdou a Láskou.
2. To je Řád TA a tím jej budete i žít.
3. Čím budete silnější a čím vás bude více, síla vaší energie napraví tok odstředivé síly
k dostředivé síle, která posilní Pravdu natolik, že teprve potom budou mnozí schopni
uvidět to, co na své energetické úrovni nebyli schopni vnímat.
4. Vaše upřímná snaha a odvaha, která je posilována energií TA má tu moc tok Řeky Univerza
vyléčit.
5. Teprve potom Řeka Univerza bude mít zpět svou nekonečnou moc vyléčit vaše nemocná
těla i duše.
6. Toto je ta důležitá informace, na kterou čekáš / to je sdělení pro mne – zapisovatelku/.
7. Doposud nebylo možné pracovat na nové formě léčení skrze neutralizaci škodlivých
frekvencí, které vytvářejí lékařsky pojmenovatelné choroby lidí.
8. Nyní je čas, abyste pomohli napravit odklon energie od Pravdy, a potom Pravda pomůže
vám…

Vaším hlavním úkolem pro rok 2013 je být Pravdou.

Jedna malá zkušenost nebo rada?:
Dnes brzy ráno mi telefonoval kamarád-podnikatel, který říkal, že se zrovna probudil a neví co se s
ním děje. Popisoval: cítím se v depresi, nejistotě, tísni, strachu, necítím
budoucnost ani minulost, necítím řešení a nevím jak dál. Tak jsem mu
vysvětlila situaci o co se jedná a navrhla jedno možné řešení ihned.
Začal si vybavovat lidi s kterými má v současnosti nějaké nevyřešené
vztahy - jak v rodině tak v podnikání. Černou barvu , která mu naskočila
u těch lidí, měnil postupně na zlatou. A během této doby, co to
prováděl, tak se mu velmi ulevovalo. Je mi jasné, že ještě během dne
mu vyskáčou nějací „kostlivci“ ze skříně, ale už bude vědět jak na ně.
Není třeba hledat psychologické složitosti. Vždyť vše je tak prosté
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Ano, my všichni když něco řešíme, mějme na mysli, že to vše řeší pouze naše ego.
Srdce neřeší nic, jen VYZAŘUJE … LÁSKU, pochopení, odpuštění.
Proto stačí jít do svého srdce a k lásce - vyzářit čistou lásku ze svého srdce naplnit jí celý prostor ve
svém okolí - naplnit jí svoje tělo i hlavu a zaplnit láskou svoji mysl..

Aktuální energie na leden
Zimní slunovrat, tj.. 21.12. byl také dnem, kdy nás začaly ovlivňovat energie posledního znamení
čínského kalendáře - Buvola.
A přináší energie Buvola?
-

-

Buvol velmi miluje samotu. Využijme proto toto období nejen k návštěvám svých blízkých
a užívání si, ale také k meditacím a pobytu být sám se sebou a se svými myšlenkami, svými
sny a plány do budoucna, zkrátka se svým vlastním nitrem.
Buvol miluje tradice
Buvol je trochu neohrabaný jak v romantice a svádění
Buvol, když se do něčeho pustí, tak to vždy dotáhne do konce. Proto doporučuji jednat
podle jeho zásad a nedráždit ho tím, že budeme od rozdělaných věcí odcházet.
Buvol je velmi klidné povahy, ale když přeteče poslední kapka, tak bouchne a stává se
cholerikem.
Buvol je pečlivý na své účty a dluhy platí do poslední koruny.
Buvol má také rád svůj vlastní svět a své vlastní tempo. Tady je důležité dát si pozor a
nenechat se do něčeho tlačit.
Buvol se řídí spíše rozumem než srdcem, proto mějme jasno ve všech pro a proti.
Pokud jde o zdraví, tak Buvol má dobré zdraví, ale nemá rád cestování.

6.1.2012 začíná další Mezidobí Země. Je to období, které je velmi důležité. Tato mezidobí máme
během roku celkem čtyři, ale toto je nejdůležitější.
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Je dobré využít energii Buvola, jít do sebe a přemýšlet o následujícím roku, stanovit si cíle, udělat
si plány a rozfázovat jednotlivé kroky. Říká se, že jak si v lednu rok připravíme, takový bude. Takže
ať jsou naše cíle reálné, dobře promyšlené a připravené.
Energie Země tohoto období nám pomáhá svojí objektivitou a reálností. Využijme tedy objektivní
informace, nelítejme v oblacích a připravme si takový rok, který chceme žít.
Jaký bude tento rok?
Vstupujeme do roku Hada a tak vše, co bylo započato a nedokončeno v roce Draka, se musí
dokončit. Máme se tedy opravdu na co těšit! Had je nesmírně inteligentní a co nás čeká, tak o
tom si povíme až v únorovém vydání.

Akce na leden – březen 2013
Meditace: 1. 1. ve 22 hodin
Datum konání
19. –20. 1.
2. - 3. 2.
9.- 10. 2.
23. – 24. 2.
2. 3.

Čas konání
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17
10 - 17

16. – 17. 3.

10 - 17

Druh kurzu
TATTATUO 2 - 1. část
TATTATUO 1 – 2. část
TATTATUO 1 – 1. část
TATTATUO 1 – 2. část
Seminář: Vnitřní prázdnota
a
postoj
vlastní
nedůležitosti
TATTATUO 2 – 2. část

Cena
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč

Místo konání
Praha 10
Praha 10
Praha 10
Mankovice 02
Mankovice 02

2 500 Kč

Praha 10
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