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Motto:
„Život je někdy velmi skoupý, uplynou dny, týdny, měsíce a
roky, aniž člověk zažije něco nového.
Ale pak se otevřou dveře a dovnitř se vřítí lavina.
V jednu chvíli nemáte nic, a najednou máte víc, než dokážete
přijmout.“
Paulo Coel

Únor 2014
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I. Úvodní text
Milí přátelé,
následující zpráva je vlastně pokračováním textu, který byl v časopise v prosinci 2013. Opět je to
o komunikaci s Univerzem a je zde celá řada krásných námětů k odblokování. Posuďte sami…

II. Zpráva Zdroje TA:
Mnoho z vás si klade otázku, zda vlastně komunikuje s Univerzem / Zdrojem / Bohem. Nebo
naopak, zda Bůh komunikuje s vámi?
Komunikace nastala už tehdy, kdy jste byli stvořeni jako duchovní bytosti. A nikdo o vás
nepochyboval, tak jako nepochyboval o vaší důležitosti a sounáležitosti s Celkem. Protože tím by
byla zpochybněna sama podstata Univerza a bytostí Světla.
Pochybovat je lidská vlastnost, ta nepatří Bohu. On nebude pochybovat o tom, co sám stvořil.
Člověk si ji sám vytvořil, když začal pochybovat o Bohu.
A tehdy začal člověk v životě zakopávat. Duše se dobrovolně vzdala svých křídel a přijala těžké
tělo a jeho potřeby i břemena života. Pochybnost o sobě a životě způsobila to, že se duše cítila
osamocena ve zvládání všeho, co obnášel život.
Není tedy divu, že si na svých cestách necestách ničíte nohy, ale také celé tělo. I to způsobila
pochybnost o tom, zda existujeme a že bychom vám mohli pomáhat. Souvislosti vašeho života
jsou stále ještě mlhavé a pro mnohé lidi zcela vypnuté. Tím je porušena i návaznost života.
A právě to, co čtete, je systém nové komunikace, který vám oživí buněčnou paměť. Toto spojení
je s vámi navázáno, ale ještě není úplné. Ještě nerozumíte sami sobě, svému životu a okolí. Vše,
co se učíte, je návrat k sobě.
Přesto máte kuráž a odvahu se dorozumět, ale chcete především rozumět naší řeči. Prosím,
uvědomte si, že s námi se domluvíte vždy, skrze své šťastné já…
Vaším vyšším úkolem není vydržet za každou cenu vše, co život přinese a potom hrdě padnout.
Energie TA je k vám neustále vysílána jako pomoc, ale bez stejné frekvence se naše energie
míjejí a to je také komunikace, ale neúspěšná.
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Úspěch je však pro vás připraven ve formě stálého napojení a váš vyšší úkol může být správně
pochopen právě teď.
Vše je o jednom. Nepohnete se z místa, pokud vaše vlastní já nebude v harmonii komunikovat se
sebou.
Když to pochopíte a přestanete pochybovat o sobě, souvislosti vašeho života se začnou odkrývat
a vy najednou uvidíte tu logickou návaznost. A to vás přivede ke Zdroji Poznání.

III. Informace od Mgr. Olgy Bufkové
KŘEMELINA
Křemelina je velice jemnozrnný, práškovitý až jílovitý sediment,
který je tvořen většinou opálovými schránkami rozsivek
(jednobuněčné řasy), na obrázku 7000 x zvětšeno. Je současně
zdrojem přírodního, organického a rostlinného křemíku.
Už ji beru 7 týdnů. Je neuvěřitelné, jaké organismy začaly
opouštět mé tělo a jak pestrý je ve své „rozmanitosti“ jejich život v
mém těle. "Už odchází!" A to mám doma jako mazlíčka jen andulku.
Možná si neumíte představit, jaké „bohatství“ života roznáší komáři a hmyz ve svém jemném
bodnutí nebo jak snadno se lze nakazit, když pracujeme na zahradě s hlínou bez ochranných
rukavic. Nerada bych vás vystrašila.
Na základě zjištění v tabulkách jsem k nim změnila postoj. Mají právo na život, přijímám je, ale
v mém těle už ne. Máme používat hranice a svobodnou vůli, proč je nevyužít pro své lepší bytí ve
svém těle. Požádala jsem o transformaci narušených trojúhelníků:
68 hranice, 38 zaujatost, 16 zákon přitahování – dostanu, 30 – nalezení sebe sama, 70 –
pozorovatel – lekci řeším, nevyžádané odmítnu a byly třeba opravit poškozené fyzické hranice.
Udržovat si ve vlastním těle chov darmojedů nepovažuji za výraz úcty a lásky sama k sobě. A
tento postoj k sobě a ke svému životu JIM vytváří příznivé podmínky pro život v člověku. V tom
vidím jednu z mnoha dalších duchovních příčin. Ty oslabují imunitní systém a paraziti se
mohou neustále dokola namnožovat z larválních stádií vývoje. Vyhubit je, nebývá jednoduché,
trvá delší období a je třeba kůry opakovat několikrát za sebou. Chemická cesta není vždy trvalá
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a spolehlivá. Je doprovázena vedlejšími škodlivými účinky pro tělo. A tyto chemické účinné
prostředky se těžko shání, pokud je nějaký soukromník dováží, jsou velmi drahé. V praxi jsou
tedy obvykle nahrazovány veterinárními prostředky. Já jsem užívala např. koňskou pastu
Agrimectin, dostupný Vermox v lékárnách je neúčinný.
Od chemické cesty jsem proto již ustoupila včetně užívání MMS.
Vyčištění organismu řeším cestou odhalení příčiny v tabulkách TATTATUO a kombinací
různých postupů a přírodními prostředky hubících parazity. Tady může velmi pomoci právě
křemelina.
Křemelina parazity hubí energeticky, odnímá jim energii opačnou polaritou. To je ta pomalejší
cesta očisty v krevním oběhu a ve všech orgánech (mozku, očí, nervů, svalů, slinivky, žlučníku,
jater, zde všude mám parazity zabydlené – změřeno v Zapper centru Diacomem). Odstraňuje i
larvální stádia vývoje. Např. škrkavky (mimochodem je jich spousty druhů od několika
milimetrových v délce po decimetr a více) mají svá larvální stádia v plicích jako ložiska, která
vyvolávají záněty. Pokud hleny spolkneme, zajišťujeme si tím opakování jejich životního cyklu.
Např. záněty průdušek, zejména ty opakované, nebo pokašlávání po ulehnutí na záda před
usnutím, které za chvilku přestane. To vše mohou způsobovat také larvy škrkavek.
Parazity ve střevech hubí křemelina fyzicky, narušuje jejich
trávicí ústrojí.
Křemelina - Diatom – má příznivé účinky pro zdraví a současně je
prostředkem pro doplnění přírodního vápníku, křemíku a dalších
prvků. Doporučuji všem přečíst www.club-vital.cz
Tyto stránky slouží jako internetový obchod křemeliny.
Svou očistu ještě kombinuji docházením jednou týdně do Zapper centra na plasmový generátor,
kde mají více účinných frekvencí na hubení parazitů a larev, plísní, bakterií, virů, chlamydií,
parazitických prvoků lamblií atd. Program hubení sestavují podle aktuálních výsledků měření
parazitární zátěže na Diacomu. A doma zároveň zapuji frekvencemi nastavenými v přístroji a
nově objevenými frekvencemi, které mi v centru sdělili a ochotně vložili do mého zepper
přístroje (www.zapper.cz).
Současně používám bylinné preparáty Joalis z výzkumu MUDr. Jonáše (např. Spirobor,
Chlamydi, HPV…), kůru proti parazitům a borelioze od Naděje - Mgr. Jarmily Podhorné.
Na jednom setkání se někdo z účastníků zeptal Henryho Monforta (francouzský léčitel, který se
víc jak 10 let živí pránou, nepřijímá potravu), jak řeší vnitřní čistotu – parazity, když proniknou
do těla? Odpověděl jednoduše: Stávají se mou potravou, přijmu jejich energii.
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IV. Kurzy a semináře / prosím o potvrzení účasti/:
Druh kurzu

Cena

Místo konání

Datum konání

Čas
konání

22. – 23. 2.
8. – 9. 3.
29. 3.

10 - 17
10 - 17
10 - 17

TA2/3. část
Učitelský kurz TA2
Seminář pro účastníky kurzů TA „Zpětná
vazba“

2 500 Kč
3 000 Kč
1 000 Kč

Praha 10
Praha 10
Praha 10

V. Různé
Meditace: 2. února 2014 a 3. 3. 2014 ve 22 hodin.
Protože v období leden – únor jsou nejvíce zatíženy ledviny člověka, přidávám
z dílny Libuše Pánkové na jejich posílení.
Ukázky další léčivých obrázků najdete na www.terapiepankova.cz

léčivý obrázek
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