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Motto: 

 

“Láska k vám přijde tehdy, když budete 

laskaví k sobě.“ 

                                                        Tattatuo 

 

             Podzim  2017 
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I. Úvod: 

Kladete si otázky o náročnosti tohoto období. Dobrá, tady jsou odpovědi. Především, každý z vás 

by na otázky dokázal odpovědět, kdyby se vaše energie netříštily a vy tím neztráceli svou 

drahocennou energii. Pouze jste-li ve ztrátě, potom jste zranitelní. Jasněji už to nelze vyjádřit.  

Také jsem kladla otázky. Za sebe i za vás. A dostala tento vysvětlující text. Kupodivu jsem nejdříve 

dostala řešení a potom vysvětlení. 

 

II. Vše se dalo do pohybu 

Zpráva Zdroje TA: 

Změny jsou nezbytné. To bylo řečeno už mnohokrát. Vy je pociťujete a prožíváte různě. Většina z 

vás si připadá jako na skluzavce. Mnozí se u toho baví, jiní jsou ve stresu. Určitý zmatek však 

prožíváte všichni, ale různě intenzivně. 

Přátelé, vše se dalo do pohybu. Vaše duchovní i fyzická podstata se mění. Často je to chůze po 

velmi vratkém můstku. Byli jste na tento okamžik připravováni, abyste ho ustáli. Přesto jste někteří 

zaskočeni, stojíte na křižovatce a nevíte, kam jít. Hledáte směr. A vaše frekvence klesají, v této fázi 

vývoje to může mít pro vás neblahé účinky. 

Vaše cesta je daná. Určuje ji trojúhelník 37 Přirozený vítěz. Je to tvořitel, zodpovědný dospělý, 

který opouští archetyp oběti, ale také bojovníka. Je to člověk, který ví, co chce, má správné 

informace, má jasno, odvahu něco změnit a ochotu jít vpřed. Plně se soustřeďuje na svůj úspěch, 

neváhá, věří si a je vytrvalý. Co vysílá, to přitahuje. Je přirozeným vítězem. Vše plyne s jeho 

životem a Univerzem. 

Také je pro vás informace v knize na straně 89 Máte správný směr. / Moje poznámka – kdo knihu 

nemá, uvádím zde tuto část. Kdo prošel TA 1, znovu zjistí, jak texty knihy mají stále aktuální 

informace na konkrétní situace./  

 

VI. Kapitola: Správný směr 

1.  Máte správný směr 
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Zpráva Vyššího Já: Vaše těla citlivě reagují na staré životní modely, myšlenky a systémy 

přesvědčení. Kdo pracuje s energií TATTATUO / zkráceně TA/, jeho tělo zareaguje daleko rychleji, 

než kdy dříve. Opakují se výrazněji a naléhavěji nevyřešené situace, stejně tak i odpovědi ve formě 

bolesti nebo nesouladu. 

 Odpověď je jasná, ale vy ji stále nerozumíte.  

 Vnitřně jste se rozhodli změnit svůj život. 

 Váš úmysl je vědomý a opravdový. 

 Co je však stálým problémem? Vaše tělo stále trčí na vedlejší koleji, na hlavní trati jsou 
povinnosti. 

 Poslední rok jste na sobě hodně pracovali, dostávali signály v různých formách a s vašimi 
znalostmi jste se už mohli dokonce i lehce orientovat. Mohli…Někdo ano, někdo ne. 

 Vše ukazuje k jednomu. Jít vlastní cestou. A to se zdá stále nemožné. 

 Již rok přicházejí energie, o kterých jste si mysleli, že vás chtějí zastavit. Ale tyto neznámé 
energie pochází z nových cest a vyšších úkolů. Jakmile jste jednali postaru, projevily se 
právě tyto energie, které upozorňovaly svými vibracemi na to, že tudy vaše cesta nevede.  

 Cítili jste nelibost a považovali danou situaci jako překážku, která vás má zastavit. 
 

TA mění vaše programy na buněčné paměti, srovnává energie života, řídí samotné uspořádání 

nového přicházejícího úkolu, kterým přispíváte k vzestupu planety. 

Máte správný směr, ale ještě je na této cestě řada překážek. Máte je vyřešit a postupovat dále. 

Mnozí z vás je však překonáváte se stresem, což vás vrací zpět jako odliv v moři. 

 
1. Řešili jste tíhu života. U mnoha z vás má vaše duše k tomuto tématu zvláštní vztah. Jste 

ochotni opustit tíhu života, ale osobní úkol duše je ten, že nepotřebujete pomoc a svůj 
úkol zvládnete sami. 

2. I tento postoj vaší duše jsme už řešili: „Zvládnu to sama.“  
3. Z toho vyplynul těžký životní postoj: „Být dokonalou ženou/mužem, matkou/otcem, 

přítelkyní/přítelem, pracovnicí/pracovníkem… 
4. Je to velmi zničující postoj, který vás nutí opustit sebe. Zde je právě příčina, která se stává 

výhybkou na cestě životem a odstaví vás samotné od vlastních snů. A tak jste přestali být 
dobrou sestrou či bratrem sami sobě. 

5. Naše laskavá rada zní: „Sami sobě jste nastolili tento přetěžký řád. Pořádek, povinnosti, 
práce, peníze, starosti. A to zničilo vaše právo říkat to, co opravdu chcete. Není to poprvé, 
co vás na to upozorňujeme.“  

6. Přejte si pro sebe to nejlepší. 
7. Energie půjde přesně tam, kam ji pošlete. 
8. Neustále se opomíjíte, není to náhodou přímá cesta k nemoci, bolesti a disharmonii? 
9. Pokud půjdete touto cestou, rušíte své vibrace a opouštíte cestu TA. 
10. Nezapomeňte! Pomůžeme vám tolik, kolik to jen bude možné, žádejte o přímou pomoc a 

opravu svých mylných postojů k sobě. 
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11. My vám přejeme TA tělo, duši i mysl. 
12. Láska vám pomůže odstartovat nový život i pohled na sebe. 
 

Láska k vám přijde v tom okamžiku, kdy budete laskaví k sobě. 

 

III. Správný pohled na současnost 

1. Buďte připraveni na změny ve svém životě v celém rozsahu. Ten, kdo se změnám brání / 

vědomě/nevědomě/, ten už problém má. Právě tyto měsíce vám ukázaly vaše slabiny, vaši 

nepružnost, vnitřní odpor k někomu/něčemu. 

2. Pouze ti, kteří se koncentrovali na spojení s TA a sledovali svůj záměr, udrželi si frekvence 

nové energie a dění jim plynulo.  

3. Na každé cestě je možnost zakopnout, třeba i upadnout a způsobit si bolest. Vaše touha 

duše jít dál, je silným motorem k rychlému návratu na novou cestu. Kdo jste teď právě zde, 

máte šanci, protože dostáváte od nás informace, které vás vedou.  Rozhodnutí je jen na 

vás. 

4. To, nač stále narážíte, jsou energie 3D. Věřte svým pocitům, ony vás vedou. Vy přesně 

poznáte, co už nechcete žít, ale odpusťte si, protože jste tento život prožili v 3D. Ale 

napravujte, očišťujte, měňte, konejte. Radost je měřítkem a to vám přinese štěstí. Ale 

hlavně si odpovězte: Proč se držím v 3D, když chci jít dále??? 

5. Pokud potřebujete jistotu, tak ta je pouze ve vás. 

6. Pokud potřebujete sílu a moc, tak ji marně hledáte ve vnějším světě nebo u někoho, od 

koho očekáváte oporu. 

7. Nemusíte stále řešit to, co už znáte. Máte vytvořené trvalé spojení svého vnitřního ducha 

s Duchem Univerza. Jste milováni a vedeni. Vše má svůj začátek a konec. Vy jste ve fázi 

bytí. Tak buďte a žijte.  

8. Samozřejmostí pro vás se stalo to, že chcete všemu rozumět. Zatěžujete se svými 

myšlenkami. Pokud jste v životě, nemůžete všemu rozumět. Toto je zásadní bod a prostě 

ho jen přijměte. Vždy se dozvíte to, co se dozvědět máte a můžete. 

9. Tomu se říká přijetí, víra a důvěra v nás. Prostě vypusťte trýznivé myšlenky a vpusťte do 

svého života svou duchovní rodinu. Ona je to, čemu se říká ochrana energií a míru ve vaší 

duši. 

10. Rušivé síly teď vychází hlavně z vás samotných ve formě strachu, hněvu, odporu apod. 

Přesto tento proces přijměte, protože propouštíte nepotřebné programy tohoto i minulých 

životů včetně generačních otisků. 
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11. Dění tohoto roku vám ukazuje, co už nepotřebujete, ale stále pevně svíráte. Tím 

prodlužujete agónii starého života. Proto také přitahujete ty staré modely a reakce 

druhých. 

12. S láskou vám předáváme úkol, který byste mohli zvládnout tento rok. Nedejte na to, že ho 

znáte a často o něm mluvíte. Tak tedy: Učte se žít v přítomnosti. Kdykoliv na cestě 

zabloudíte do minulosti nebo budoucnosti, vraťte se zpět. Sledujte svoje myšlenky a rychle 

přepínejte na přítomnost. Uvidíte, jak hodně se vám uleví. Už žádné křivdy a bolesti 

z minulosti a obavy z budoucnosti. Tím porušujete víru v Řád Univerza. 

Přijměte tento text jako pomoc těm, kteří stojí na křižovatce nebo těm, kteří 

na cestě upadli.  

V této době je nutný společný postup vpřed.  

Jste součástí Celku. To mějte na paměti. 

 
IV. Harmonogram našich kurzů: 
 
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

14. 9.  10 - 17 Změny v učení TA 1, TA 2 2 000 Kč Mankovice 02 

15.9. – 17.9. 10 - 17 Učitelský TA 3 4 500 Kč Mankovice 02 

28. – 29. 10. 10 - 17 Osobní tvořivý kód 2. část 3 000 Kč Greenpiont 
Praha 

2. – 3. 12. 10 - 17 Osobní tvořivý kód 3. část 3 000 Kč Greenpiont 
Praha 

          

Dle dohody  Mistrovský kurz – 4 dny 6 000 Kč Greenpoint 
Praha 

Individuální 
kurzy dle 
dohody 

  Vyšší úkol a záměr duše – po 
celý rok 2017 - 18 

  

      

     

Pro rok 
2018 

 

 Nový kurz: Život bohů na Zemi 
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