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Motto: 
 

„Zdroj je schránkou Vesmíru a nic se nemůže  

přihodit mimo něj. A my k té schránce patříme. 

Hlavním klamem člověka je jeho přesvědčení, 

že existují jiné příčiny než jeho stav vědomí.“ 
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I. Úvodní text 
 

Milí přátelé, 

 

každý z nás má své překážky a výzvy, někdy se zdá, že jsou jako bezedná studna. Patříme 

naštěstí k těm lidem, kteří rozumí zpětné vazbě. Víme, že to není nic jiného, než Univerzální 

zrcadlo, které má vždy pravdu a vždy bude fungovat. Ve chvílích, kdy nerozumíme, můžeme 

přes testování zjistit, co nám Vesmír vzkazuje. Vesměs se opakuje jedno a totéž. 

Zapomínáme na to, co umíme a jelikož jsme vstoupili dobrovolně do vzdělávání, které si pro 

nás připravilo Vyšší vědomí, jsme přes určité události vyburcovávaní k tomu, že tohle není 

zrovna nejlepší řešení nebo naše cesta. 

 

Mým současným tématem je právě zpětná vazba. Doslova se mi odkryl model mého života a 

chování v něm. Přímo jsem se ptala, co mi moje zdravotní problémy zrcadlí, co mi 

Univerzum ukazuje. Odpověď jsem dostala, ale nejdříve přišel proud silné energie, kterou 

jsem doposud nikdy nepoznala. Je to nepopsatelné a bylo to nádherné. Jestli něco takového 

skutečně existuje, chci už v takové energii žít stále. Přišel stav euforie, radosti a štěstí, v té 

chvíli jsem věděla, že vyléčení není žádný problém. Že nic není problémem. 

 

Snad jsem skutečně poprvé v životě pocítila sjednocení se vším. Že patřím k přírodě, k této 

zemi i Vesmíru. Cítila jsem lásku stromů i místa, kde jsem seděla a já jsem jim vracela 

stejným. Toto je popis, ale ten osobní prožitek vám nemohu předat jinak, než slovy a to je 

málo. Proto jsem se také rozhodla, že uskutečním seminář Zpětná vazba, protože je to velmi 

důležité téma. Také jsem pochopila, že každý kurz je vlastně léčení nás všech. Že můj růst 

může být i vaším růstem a váš růst je zase mým, že jsme propojeni a nesetkali jsme se 

náhodou.  

 

Poznala jsem na své kůži léčení Univerza. Nyní vím, že když se napojím na energii TA, 

přijde stav vnitřního klidu, který vypne našeptávače v mozku. Dalším nezbytným krokem je 

zapojit své srdce. Emoce, která z něho vychází, je tím signálem, je tou frekvencí, na kterou 

Univerzum slyší. Potom dochází k rezonanci, kterou procítíme ve svém těle. 

 

Dnes vím, že za těchto podmínek, přijde léčivá energie vždy. Síla prožitku nás spojuje se 

Zdrojem… 
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II. Zpráva Vyššího vědomí: 

 
 

Stálé napojení na Tattatuo znamená stálý úspěch, jiná možnost není. Úspěch je podmínkou 

dalšího vývoje. Ne však úspěch ve stresu a za každou cenu, s tím jsou spojeny jiné emoce a 

vyzařování. 

Chcete-li být úspěšní, máte vědět, že jakýkoliv úspěch přichází z jednoho místa. Zde je 

všechno a vaše nitro se na toto místo může aktivně napojit a vytvořit si svůj úspěšný projekt. 

Bohužel pro vás, z tohoto místa může přijít i neúspěch, který si svým smýšlením přivoláte. 

To, co se vám děje, je uvnitř vás a vy máte možnost šťastné či nešťastné volby. Šťastná volba 

se na první pohled nemusí takto jevit, tou se stává tehdy, když v sobě překonáte strach, který 

je doménou silného ega.  

Odpor k novým možnostem je také přiřazen k egu a to vlastnímu nebo vašeho okolí. Tímto 

okamžitě vzniká nerovnováha, všimněte si, jak se cítíte, co si myslíte a jak se chováte. 

V takové chvíli je jasné, že se úspěch nemůže dostavit. Ale máte nástroj vyvažování. Ten 

použijete tehdy, jste-li v přítomnosti a uvědomíte-li si své oslabení. Je třeba si hned ověřit 

svoje napojení na Zdroj, protože napojení je rovnováha, dostatek sil, vnitřní klid a radost. 

Chápete, co vám tím říkáme? Toto je jediné řešení a věřte nám, že je velice mocné. V této 

době jde vše rychleji a snadněji, pokud se na své problémy díváte jako na řešitelné a doslova 

mistrovské zkoušky, protože ony to skutečně mistrovské zkoušky jsou. Kdo si věří, ten 

obstojí s naší pomocí. 

Pozor! Energie vyvažuje, ale sama o sobě neodstraní vaše nevhodné návyky a smýšlení. Dodá 

však sílu ke správnému rozhodnutí a následně ke změně, k tak zvanému přechodu ke 

spokojenosti. 

Budete-li pozorní, velmi rychle se dokážete v každodenních situacích zorientovat. Co je 

důležité, co si k sobě pustíte a co nepotřebujete. Takhle se chová vyvážený člověk, který je 

soustředěný, spokojený a klidný. 
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Nátlakový svět a jeho požadavky vás však vyhodí z vaší rovnováhy, máte mnoho povinností, 

nedostatek času a pochopení. Platíte příliš velkou daň za tento způsob života. Tou je ztráta 

sebe, svého zdraví a rodiny. 

Vy však nápravu znáte, a proto vás žádáme, abyste vykročili tím směrem, který vám 

ukazujeme. Mocná energie Univerza není určena vyvoleným jedincům, je určena všem, ale 

bohužel na ni mnozí z vás v životním chvatu zapomínají. 

Působení této energie pocítí každý, kdo je na ni napojen a kdo ji zavolá ke spolupráci. 

Vše je esencí Zdroje a vy k ní patříte také. Tím bylo řečeno vše. 

 

Náměty na odblokování: 

 

1. Co přitahuji svým smýšlením do svého života? 

2. V které části svého života pociťuji nerovnováhu? 

3. Jak se v nerovnováze cítím, chovám? 

4. Jakou mám energii při nerovnováze / při rovnováze? 

5. Znám svou mistrovskou zkoušku?  

6. Už jsem jí prošel/a nebo je přede mnou? 

7. Který trojúhelník mi dá správnou informaci? 

8. Najděte si věk nerovnováhy. 

 
 
 
 

III. Kurzy a semináře  
     
 / prosím o potvrzení účasti – případné změny včas oznámím/: 
 

                  
Datum konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

21. 6. 10 - 17 Zpětná vazba 1 000 Kč Mankovice 

28. 6. 10 - 17 Zpětná vazba 1 000 Kč Mankovice 

25. – 27. 7. 10 - 17 Mistrovský kurz – 3 dny 5 000 Kč Mankovice 

30. – 31. 8. 10 - 17 TA3/2 2 500 Kč Mankovice 

27. – 28. 9. 10 - 17 TA3/3 2 500 Kč Mankovice 
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IV. Různé 
 

Meditace: 7. 7. a 8. 8. 2014 ve 22 hodin. 
 
Léčivý obrázek z dílny Libuše Pánkové : Napojeni se na energii chrámu TA.  

Ukázky další  léčivých obrázků najdete na www.terapiepankova.cz  
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