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Motto: 
 

Bez ohledu na vaši situaci, vždy máte volbu: 

„Buď své vědomí rozšíříte, nebo zúžíte. 

 V každém případě musíte začít tam, kde jste.”  

                                                     -- Thaddeus Golas                                     
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Být něžným k sobě je cesta beze strachu 
 
Zpráva Vyššího Já 
 
 
Svět je plný násilí. Síla odporu roste, stupňuje se a nebude mít jiné řešení než negativní. Proto je 
nezbytně nutné tyto energie neutralizovat. Na tvrdou sílu jít silou, to je řešení třetí dimenze. My 
však známe nové řešení, které odpovídá vyšším cílům i dimenzím. Je stále více lidí, kteří vzniklou 
situaci vidí a chtějí pomáhat, také vy mezi ně patříte. Jdete různými cestami, ale ke stejnému cíli.  
 

 
Vzniká přetlak negativních silových polí. Jak je možné situaci řešit?  
 
1. Udržujte se v našich energiích. 
2. Nevyvažujte negaci přes sebe a své energie.  
3. Neberte vzniklé situace osobně. 
4. Mnoho lidí se bude cítit ohroženo tím, že vy jednáte s klidem a mírem v duši. 
5. Posílejte do všech negativních silových polí energii TATTATU / zkráceně TA/. 
6. Nemusíte energii říkat, co má dělat, ona situací zná a prostě jí projde. 
7. I vy jste měli tmou projít. 
8. Nedělejte lidské soudy, netrapte se, dávejte sobě i TA větší důstojnost a důležitost. 
9. Chtějte více. 
10. Energie TA je síla Boha a proto je neomezená a nekonečná. 
11. Mozek vám dává hranice.  
12. Proto chtějte pro sebe větší prostor, možnosti a příležitosti. 
13. Dovolte nám, abychom vám ukazovali váš strach.  
14. Prociťte ho a odešlete do TA jako nepotřebný. 
15. Síla strachu je uložena v buněčné paměti. Energie TA proudí do buněk a může velmi pozitivně 

ovlivňovat buněčná jádra, která jsou energií světla. 
16. Pokud žije člověk ve stálém stresu, žije ve strachu a to uzavírá jeho srdce před láskou. Stahují 

se cévy, svaly, orgány. Odumírá velké množství buněk, které zavírají přístup živinám, energii a 
nepropouští zplodiny ven.  

17. Pouze naladěný člověk je ochotný s námi spolupracovat na svých vlastních změnách, které 
potom mají nesmírný dopad na celkovou očistu světa. 
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18. Chraňte si své energie. Každodenní útoky zbytečností a zloby posílají otrávené šípy do vašeho 
života.  

19. Energie TA může být ochranným štítem a právě vy, kterým jsou tyto řádky určeny, už svou 
zkušenost máte. 

 Veškerá práce s vámi je řízená tak, abyste pochopili sami sebe. 

 A nevyčítejte si, pokud ještě chybujete. Protože některé programy jsou uloženy velmi 
hluboko. 

 Vedeme vás, abyste byli k sobě něžní. 

 Být něžným k sobě, je cesta beze strachu. 

 Pracujete-li na sobě, pracujete na strachu. 

 Cesta beze strachu je také laskavá, plná nápadů a tvořivosti. 
 
Už dnes vás odpor a strach nemusí srazit, může vás pouze pozastavit, pokud si včas uvědomíte 
svou osobní sílu a zodpovědnost za sebe. Ještě žijete v mnohých směrech v iluzích a omylech. Jsme 
zde, abychom vám je postupně odhalili a rozšířili vaše vědomosti. 
 
Důležité však je, abyste se naučili žít v přítomnosti, protože to je jediná chvíle, kdy s námi můžete 
komunikovat, kdy vás můžeme učit a kdy ucítíte naši sílu skrze energii TA. 
 

1. Jste tady a teď. 
2. Zažívejte vše. 
3. TATTATUO síla se stává i vaší silou. 

 

Záleží nám na vás, proto si pamatujte, že přítomnost, to jsme my. 
 
Uvědomujete-li si přítomnost, uvědomíte si i naši spolupráci. 
 
Dnes odevzdávejte nepotřebné zátěže a prosím, žijte touto chvílí… 
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 Aktuální energie na listopad 

V úterý 23. 10. převzal čínský Vepř vládu od svého předchůdce Psa. Toto období je předurčeno k 
užívání si materiální stránky života. 

 A jaké energie nám tedy přinesl vládce Vepř: 

S nastupujícími energiemi zimy se stále zvyšují jinové energie, to jsou energie chladu, pasivity a 
tmy. Proto byste měli patřičně omezit vaše aktivity a život si měli  spíše  užívat. 
 
Vepř velmi rád dává, a když může, tak také pomáhá. Přijměte tedy jeho energii a pomáhejte 
ostatním, ale také přijímejte pomoc, když vám ji někdo nabídne. To nejhorší co můžete Vepři 
udělat, je jeho pomoc odmítnout. Získá pak pocit marnosti a zbytečnosti. U Vepře platí: „Požádej a 
dostaneš.“  
 
Vepř má rád hojnost. A to hojnost všeho. A velmi rád si ji také užívá. Takže dopřejte si vše, co vám 
dělá dobře, ať už jsou to večírky, společnost přátel, dobré jídlo nebo sex. Vepř je totiž také velký 
milovník, ale občas si rád užívá i mimo svá teritoria. Takže pozor na nevěry. 
 
Pokud Vepř upadne do bláta, má silné tendence se tam rochnit a už z něj nevylézt. Vzhledem k 
tomu, že nyní nastupuje i období depresí, je nutné si dát na tento jeho rys pozor. Pokud se objeví 
nějaký smutek, zažeňte ho něčím, co vám dělá radost. 
 
Kombinace ročního vládce Draka a měsíčního vládce Vepře vám může pomoci. Pokud se nějaká ta 
deprese přece objeví, je možné, že vás Drak pomůže vytáhnout. Umožní vám nadhled a nenechá 
vás se litovat.   

V současné době probíhá ještě tzv. mezidobí Země, což je přechodné období mezi jednotlivými 
sezónami. 7. 11. však skutečně již začíná zima a nastupuje energie Vody. 

Voda hlavně vyžaduje plynutí a nesnáší překážky. Snažte se tedy věci plánovat dopředu, protože k 
Vodě patří informace a komunikace. Proto než začnete cokoliv dělat, zjistěte si o tom co nejvíce 
informací. Bez nich se  do ničeho nepouštějte.  A  hlavně mluvte, mluvte a mluvte.  Komunikace 
tento měsíc má zelenou!  S energií Vody také souvisí hloubka, strach a deprese, proto nedělejte nic 
povrchně.  Když si seženete informace o věcech, které vás trápí, použijte svoji moudrost. Tak 
budete vědět, že se špatné období zase překulí a opět bude svítit sluníčko. 
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A ještě důležité dny v listopadu: 

11. 11. svatý Martin, možná přijede i na bílém koni  
13. 11. ve 23.07 hodin bude Nova ve znamení Štíra 
28. 11. v 15,44 hodin bude úplněk ve znamení Blíženců 
  

 

Akce na listopad a prosinec: 

Meditace: 11. 11. a 12. 12. ve 22 hodin 

                   

Datum konání Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 
3. – 4. 11. 10 - 17 TATTATUO 1 -  1. část 2 500 Kč Praha 10 

17. – 18.11. 10 - 17 TATTATUO 1 – 3. část  2 500 Kč Praha 10 

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

1 000 Kč Praha 10 

 
 

 
 
 
 

Přejeme všem krásnou zimní pohodu a těšíme se  
na nová setkání, poznání i zasmání. 
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