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Motto: 
 

„Rozšiřování se skrze lásku je činnost  

dostupná všem bytostem ve vesmíru v každé době.”  

                                                     -- Thaddeus Golas                                     
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Symbol TATTATUO                                                    

Jaké jsou možnosti a co vyjadřuje symbol TATTATUO, to se učíme v kurzu TA 2. O tom nyní řeč 
nebude. Také víme, že symbol je aktivní pro ty, kteří byli napojeni na energii mistrem TA.  

Otázka, která vyplynula na rozšiřujícím kurzu TA 3 je: „Jak používat symbol pro klienty?“  Já bych 
ještě doplnila – nejen pro klienty, ale také pro posluchače kurzu TA 1 i 2, protože napojení probíhá 
až na konci kurzu TA 2. Znamenalo by to, že do té doby, než budou studenti napojeni, nemohou 
symbol používat? 

 Tady je odpověď mého Vyššího Já. 

Chtěla bych upozornit, že tento text je součástí Rozšířeného kurzu TATTATO 3, ale je tak závažný, 
že ho opět posílám všem.  

1. Symbol i energie TA jsou řízeny Zdrojem Pravdy. 
2. Oslovuje lidi, kteří věří v Univerzální řád, a k těmto lidem také promlouvá. 
3. Vaším hlavním úkolem je energii TA žít a tím rozšiřovat mezi lidi energii štěstí. 
4. Smyslem všech vašich setkání je spojit se s Jednotou v sobě a to právě umožňuje energie i 

symbol TA za určitých podmínek a ty vás právě učíme prostřednictvím vašich kurzů. 
5. Tím jsme vám dali možnost používat symbol Jednoty. 
6. Co však noví uživatelé, kteří nejsou napojeni na přímý Zdroj, ale touží takto žít?  
7. Symbol i energie TA jsou vlastně  určeny pro všechny lidi na Zemi, jsou totiž symbolem 

přímé komunikace s námi. Mimo vám už známých možností, také posilují pozitivní silové 
pole. 

8. Funkčnost však určuje to, jaké vibrace má člověk, který chce symbol používat. 
9. Energie přichází z nejvyšších úrovní, proto i člověk má mít tuto frekvenci, jinak není na 

příjmu. Je to stejné jako v televizi nebo rádiu. Každá stanice má svou vlnovou délku a 
frekvenci, pokud je nenajdete, nemůžete nic vidět ani slyšet. 

10. Klienti i noví studenti jsou většinou na příjmu, jsou-li se svým učitelem nebo terapeutem. 
Poznají to především podle toho, že se cítí dobře a lehce. Je možné, aby nenapojeným 
lidem na přímý Zdroj na určitou dobu pomohl zaktivovaný symbol učitelem/mistrem nebo 
terapeutem. 

11. Zde je však zásadní podmínka, že se člověk udrží po tu dobu na frekvencích Tattatuo. 
Pokud po dané terapii nebo kurzu člověk klesne do nízkých úrovní, přestane být symbol i 
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energie pro něj funkční. Proto je to třeba takto klientům i žákům vysvětlit. Tattatuo, učitel 
ani terapeut nemůže zodpovídat za to, zda si daný člověk vibrace udrží, to je volba každého 
člověka. 

12. Zdraví, klid, pohoda a štěstí je znamení, že je vše tak, jak má být. TATTATUO. 
13. Lidé chtějí být zdraví, šťastní a milováni, jen si myslí, že je to stav, pro který nemusí nic 

udělat a to je ten zásadní omyl. Zůstat napojeni a ve vysokých frekvencích, to je 
každodenní práce na sobě. Nestačí mít symbol u sebe nebo položit ruku na symbol a hle – 
zázrak! Jsem zdravý! Je to o tom být v přítomnosti, mít jasno o svém životě, o svých snech, 
uvědoměle konat, přestat být v minulosti a přehrabovat se v křivdách. Je to o spolupráci 
s námi, je to o očistě, o radosti ze života, o tvořivosti a připravenosti ke změnám. Jinými 
slovy, je to o stálé ochotě se vyvíjet a v životních nezdarech vidět příležitost k růstu a ne 
křivdu. 

14. Hlavní příčinou odpojení se od Zdroje TA je strach. Odtud se potom rozvíjí klubíčko 
nezdarů. Není možné bez patřičné průpravy a očisty být stále naladěný a šťastný. Naše 
společná cesta je tou školou života. Není možné bez postupných kroků, dozrávání a 
vyspívání skočit hned k výsledu. Vše má svůj řád a ten nelze přeskočit, ale projít tím, co je 
zapotřebí k vlastnímu vědomému poznání. 

15. Proto prosíme, dobře zvažte, jak naložíte s naším darem. Mnoho lidí nechce naši cestu, 
chtějí hned ovoce úspěchu. 

16. Vše je prosté. Účinnost energie i symbolu Tattatuo jsou nekonečné. Zatím jste jen nahlédli 
pod pokličku možností.  

17. Zatím jste prošli přípravným obdobím. A ten měl velmi významnou roli. Posílit vás, abyste 
byli připraveni na další krok. V tomto případě klidně použijeme i výrazu – skok. 

18. Připravujeme pro vás systém jemného léčení formou neutralizace negativních frekvencí. 
Léčení vlastně neexistuje. Potřebujete neutralizovat škodlivé frekvence. Tento postup 
potřebuje připraveného jedince, který bez jakýchkoliv problémů zvládne silné léčivé 
vibrace a to je zatím jen malé procento. Kdo však vyzařuje Tattatuo v každodenním životě, 
ten je připraven. 

19. Také vaše zodpovědnost prochází vývojem. Zodpovídáte především za sebe a svůj život a 
právě tím ovlivňujete druhé, svým vlastním příkladem. 

20. Prosím, buďte však také připraveni, že z vašich čistých úmyslů a záměrů může vzejít 
nepochopení ze strany druhých. Pokud vás to zraní, zastavuje to váš vývoj. 

21. Propouštějte veškerá zranění, nepochopení, hněv, odpor, bolest a jiné pocity a emoce. 
Projděte tím, prožijte to, plačte, křičte, ale vraťte se zpět na naši společnou cestu.  

22. Odpouštějte. 
23. Vaše opravdovost a přímočarost dává zase sílu nám. Děkujeme za vaši práci a přejeme vám 

život podle vašich snů a přání. Máte na něj nárok. 
24. Jste na prahu velkých změn, očištěné emoce budou k vám přicházet ve vlnách. 
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25. Pravdu od iluze rozeznáte čím dál snadněji. Vaše působení směřuje k vyrovnání dualitních 
sil Země. 

26. Bezpodmínečná Láska i díky vám posiluje a vrátí se zpět mezi lidi. Buďte připraveni a 
otevírejte se této Lásce. Milujeme vás.  

 

 Aktuální energie na říjen              

Ve středu 24. 9. jsme vstoupili do nejsilnější energie podzimu.  Vládcem tohoto období se stává 
PES.  A co to pro nás znamená?  No představte si pejska  v jednotlivých úsecích jeho vývoje a stejně 
taková bude i charakteristika následujícího období.  

 děti a mladá generace se budou chovat trochu jako 
štěňata. Budou hraví a dovádiví, někdy trochu praštění 
jakoby  „puštění z řetězu“ 

 střední generace bude mít velký  smysl pro 
zodpovědnost 

 starší generace  může mít trochu podrážděné nervy. 
Znáte přeci staré a nabručené psy, ne?  Tak podobně 
budou tyto energie působit na ně. 

 
Se znamením Psa je spojená energie Kovu, která představuje zákon, pravidla, řád, pořádek a určitý 
systém ve všem, proto jsem opět v období oddělování  a zbavování se  všeho, co už 
nepotřebujeme.  Je to tedy období, kdy bychom více jak kdy jindy měli říkat NE tam, kde to tak 
cítíme a dělat jen to, co s námi souzní a přináší nám radost, potěšení a uspokojení. V tomto období 
bude mít každý pocit, že má pravdu a nebude chtít z té své ustoupit. Proto je velmi 
pravděpodobné, že vzniknou mnohé spory nebo i boje.  
 
Také by nám tato podzimní energie mohla pomoci v 
dokončování věcí, rozdělané práce, projektů apod. 
Pečlivost by nám nyní neměla dělat problémy , přestože 
když roční vládce Drak nemá detaily rád. Podzimní energie 
Kovu jsou tak silné, že by nám to nemělo příliš vadit. 
Naopak se nenechejme Drakem svádět k tomu, abychom 
se pouštěli do něčeho nového. To nechejme až na příští 
rok. Teď pečlivě dokončeme, co jsme letos započali, 
postarejme se o plody naší práce. 
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 Pes také velmi rád dělá cokoliv  pro druhé a je vždy velmi loajální. Takže se zde nabízí prostor pro 
to, abychom si říkali o pomoc a zároveň pomáhali druhým. Také slovo uznání je velmi vhodné. 
Udělá dobře oběma stranám. 

V pondělí 8.10. kovové období vystřídá mezidobí Země, 
které potrvá až do 6. listopadu. Jedno mezidobí jsme tu již 
měli v lednu, druhé v dubnu, třetí v červenci a nyní nastane 
poslední letošní mezidobí. Je to opět období, které 
předchází změně sezony. V tomto případě se bude podzim 
měnit v zimu. 

Prvek Země však není v harmonii s dřevěným Drakem, 
vládcem tohoto roku. Snižuje jeho energii, ale na druhou 
stranu posílí energii kovového Psa, garanta tohoto měsíce. I 
díky tomu může být Pes velmi silný v nárocích na nás. 

Toto období nám opět pomůže vidět reálně cíle našeho snažení a držet se reálných věcí – toho na 
co máme a co jsme si připravily. Pomůže nám uvědomit si, jak se máme připravit na zimu. Období, 
kdy vládnou nejhlubší jinové energie, kdy máme nedostatek světla, síly.  Pozor však na lenošení a 
na přílišné přemýšlení, mohli bychom  v tom ustrnout  a nehnout se pak z místa. V tom případě je 
důležité přestat přemýšlet a něco udělat.   

A jak jsme na tom v tomto období se zdravím? K energii Kovu náleží tlusté střevo, plíce, nos, dech… 
Abychom neměli problémy s tlustým střevem, je nutné: 

 dávat pozor  na vybírání si toho, co nám  dělá dobře, 

 říkat NE, když opravdu něco nechci,  

 vytřídit to, co už mi neslouží,  

 udělat si pořádek ve svých věcech.  

Pro naše plíce, jako jeden z největších kontaktních orgánů nám pomůže, když budeme příjemně 
komunikovat a nebudeme se dostávat do situací, které byly popsány výše. 

Kov je pevný, ale zároveň křehký. Takže se nepřepínejme. I třeba při sportu je důležité dát si pozor 
na přetížení některého svalu. Mohl by prasknout, podobně jako naše kosti, ale i  naše nervy. A když 
pak bouchneme, musíme se připravit na to, že druhý si to líbit nenechá. 
 V mezidobí Země se  může objevit také  talk na žaludku, slezině, zažívání. Může se vyskytnout i 
pocit únavy a tíhy. 

http://www.harmonie-zivota.cz/energie-2012/
http://www.harmonie-zivota.cz/energie-2012/
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Akce na říjen: 

Datum konání Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 
27. – 28.10. 10 - 17 TATTATUO 3 – rozšiřující 2 500 Kč Praha 10 

3. – 4. 11. 10 - 17 TATTATUO 1 -  1. část 2 500 Kč Praha 10 

10. – 11. 11. 10 - 17 TATTATUO 2 – 1. část  2 500 Kč Praha 10 

8. 12.  10 - 17 Seminář s odblokováním je 
určen všem zájemcům o TA 

1 000 Kč Praha 10 

 
     

Přejeme všem krásné podzimní dny a těšíme se na setkání.   

 
 

 


