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„Na vrchol štěstí vede mnoho cest.“ 
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I. Úvodní text 
 

Milí přátelé, 
 
každým rokem něco končí a Novým rokem začíná. 
 Rok 2013 nás vyzýval k tomu, abychom se postavili za sebe, abychom se vnímali a zbavili se 
vlastního nátlaku na sebe. 
 
Rok 2014 je zcela jiný. Dá se říci, že je to start, rok nula nebo-li začátek. Jaký? To opravdu záleží jen 
na nás samotných. 
 
Nezapomeňte na informaci, kterou jsme dostali na kurzu TA2/2. část:  
 

„Je můj záměr výrazem lásky k sobě?“  Tato věta nám může změnit život. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zpráva Zdroje TA: 
 
Bezpodmínečně si dávejte sami sobě to, po čem toužíte. Nečekejte na nikoho, žádný člověk vám 
nedá váš sen. Jen vy sami víte a hlavně cítíte, co chcete a jak to chcete. Že očekávání přináší 
zklamání, to vám už jistě nemusíme připomínat. 
 
Meditace, kterých se účastníte, vám dávají možnost očistit svá nemocná srdce. Je však také třeba 
se společně zaměřit na moc různých energií, které nechtějí vaši spokojenost. Jsou to tak zvané 
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parazitující energie. Mohou být fyzického původu, ale také jiného, můžeme je nazvat neznámými 
parazitujícími energiemi. 
 
Pokuste se s těmito energiemi, egregory a dalšími entitami pracovat tak, že pokud pracujete se 
symbolem TA, naprogramujte si přes své Vyšší Já další možnost působení symbolu. A tou je 
okamžitá neutralizace jakéhokoliv škodlivého působení, ovlivňování kolektivního vědomí a 
manipulace. 
Prosím, nezapomeňte však, že pokud ubližujete sami sobě, je to pro tyto energie výzvou k tomu, 
aby se k ubližování přidali. Mějte vždy na paměti, že vše, co se vám děje, vychází z vás samotných. 
 
Málokdo jde přímou cestou za tím, co sám chce. Nejčastější přání, která si předáváte a také sami 
chcete, je být zdraví. Ale je třeba se stále učit, jak o sebe správně pečovat s láskou. To přináší světlo 
do vašeho života a světlo, to je osvícená cesta, která je jasná, bez bloudění, bolestí a nezdarů. 
Bolest to je jako cesta, která je tmavá, neosvícená a neschůdná. Je to zpráva, že ve vašem životě je 
nevyváženost nebo bezmoc. Potřebuje-li se jedna část vašeho já zviditelnit na úkor těch dvou 
druhých, doplatí na to sjednocení a harmonie všech tří částí, kterými je duše, tělo s myslí. 
 
Totéž platí o vztazích doma, v zaměstnání i ve společnosti. Chcete-li řešení, začínejte se změnou 
vždy u sebe. 
 
Pamatujte si! 
 

Váš život, stejně jako vy sami, jste důležití pro celé Univerzum. Jste naší součástí a bez vás 
by svět nebyl úplný. Toto uvědomění, ať je vaším měřítkem všeho… 
 
 
 
 

III.   Na vrchol štěstí vede spousta cest 
 
Motto: Chápeme-li sami sebe jako duchovní bytost, získává naše bytí další rozměr. 

Clemens Kuby napsal knihu: „Na cestě do sousední dimenze.“ Velice mě oslovila a to mimo jiné i 

proto, že se zde hodně mluví o štěstí, ale také je zde hodně myšlenek, které jsou obsahem blízké 

kurzům Tattatuo. Dovolte mi některé úryvky. 
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 Připouštím, že uvědomovat si duchovní dimenzi našeho bytí stále, je těžké. Proto byly 

vytvořeny jednotlivé koncentrační body, kde si ji mohou připomínat všichni. Jsou to 

kostely, poutní místa, kláštery, oltáře. Nebezpečí těchto separovaných posvátných míst tkví 

v tom, že ztrácíme ze zřetele, že jsme primárně duchovní bytosti. Nadále věříme, že jsme 

primárně materiální bytosti, které teprve na těchto posvátných místech zakoušejí svoji 

duchovní dimenzi. 

 Má tomu však být naopak. My, duchovní bytosti, experimentujeme v tomto životě se 

situací, kdy necháváme působit svého ducha v malé, pomíjivé nádobě – v našem těle. 

 Národ tisíce lidí – Todové, žijí v symbióze s přírodou. Nemají oltáře, kříže, náboženství a 

obrazy světců. Vše, co dělají, je pro ně duchovní akt. Mají vyvážený duchovní a materiální 

život. 

 Na základě zkušeností nabytých u Todů, jsem se rozhodl, že nebudu točit filmy jen o 

buddhismu, ale na svých výpravách jsem poznal, že ke štěstí vede nekonečně mnoho 

různých cest. Pohlížím-li dnes na vývoj mého vědomí, jeví se mi jako horská túra na vrchol 

štěstí. Přitom obvykle vidím jen tu vlastní cestu a ty, kteří šplhají přede mnou a za mnou. 

Pokud bych se odchýlil od této cesty, budou mě všichni považovat za zrádce. 

 Je-li tato cesta prohlášená jako jediná správná, propukají názorové boje, rozmáhá se 

fanatismus a nesnášenlivost. Kdyby se dogmatikové na vrcholu hory rozhlédli, viděli by, že 

na vrchol štěstí vedou cesty odevšad. 

 Ve válce je nutné přesvědčit vojáky, že hájí jedinou pravdu, která vede ke štěstí a že pravda 

nepřítele je falešná.  

 Již sama skutečnost, zjištěná při výzkumech mozku, že našich pět smyslů přispívá k vnímání 

na 8 až 9 %, zatím co mozek více než 90% ukazuje, že žádná obecná pravda neexistuje. To 

znamená, že více než 90% se skládá z vlastních interpretací, předsudků, světových názorů a 

dalších subjektivních hodnocení. 

 Kdo věří, že svoji pravdu může povýšit na absolutní, ten popírá a odporuje způsobu 

fungování našeho ducha. Existuje Heisenbergův princip neurčitosti: Pozorováním mění 

pozorovatel pozorované. Protože každý člověk pozorované popíše a vnímá jinak. 
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 Po setkání s kmenem Todů jsem chtěl, ještě než budu pokračovat v cestě na vrchol štěstí, 

horu nejdříve obejít. Proto budu hledat další kultury i možná nejrozdílnější. 

 Většina lidí hledá a ráda promítá své představy o Bohu do někoho, kdo si to nechá líbit. 

Mně však zajímá, jaké schopnosti jsou v každém člověku, než to, že svá přání promítá do 

druhých. 

 Každý z nás je důležitý, každý z nás je bod a tedy, každý z nás je středem a je jedno, kde se 

na planetě nachází. 

 Jestliže vycházím z toho, že duch je silnější než hmota, lze změnit mnohé, abych se cítil 

dobře. Mohu na příklad změnit svůj plán, který je nereálný. Mohu změnit svá očekávání, 

zůstávají-li nenaplněna. Mohu zpochybnit to, o čem si myslím, že je pravdivé a stejně tak i 

to, co považuji za nepravdivé. Se světovým názorem, že je duch silnější než hmota, je pro 

mne hračkou změnit svůj plán, mé myšlenky. 

 Jsem-li se stávajícími podmínkami nespokojen a přesto nechci svůj plán změnit, potom je 

to způsobeno tím, že v mém světovém názoru je hmota silnější než duch. Lidé mají strach 

své plány měnit a proto i neproduktivnímu plánu přizpůsobují svůj život. Plán samotný nás 

k cíli nepřivede, k cíli vedou překvapivé cesty, ale k tomu je třeba flexibility, otevřenosti a 

orientace na prioritu ducha – ne ega. 

 Kdybych uznal, že hmota je silnější než duch, tak bych dnes byl trvale odkázán na invalidní 

vozík. Do svého uzdravení jsem dal veškerou svou duchovní sílu a otevřely se brány… 

 
 

IV. Kurzy a semináře 
 

                  
Datum konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

25. -  26.1. 10 - 17 TA3/3. část 2 500 Kč Praha 10 

22. – 23. 2. 10 - 17 TA2/3. část 2 500 Kč Praha 10 
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V. Různé 
 
Meditace:   1. ledna 2014, 2. února 2014 ve 22 hodin. 

 
 

Dále přikládáme obrázek a přání k Novému roku 2014 od Vlaďky Havránkové 

www. vladislavahavrankova.cz 
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A  na konec přidávám recept na úspěšný a šťastný Nový rok: 

To se vezme 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. 
Každý měsíc se rozkrojí na 30 nebo 31 dílků, takže zásoba vystačí na celý rok. Potom se každý den 
upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, jedna dávka poctivé práce, dvě dávky dobré nálady, 
přidají se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko trpělivosti, špetku taktu. 
A všechno bohatě zalijeme láskou.  

Takto připravené se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým úsměvem a dobrým 
přátelským slovem. 

            Tak na zdraví, přátelé! 
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