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I. Úvod:
JEDNOHO DNE?
Jednoho dne se zastavíš, podíváš se do oblak a všechno se vyjasní.
Jednoho dne, přestaneš číst motivační citáty a stohy knih, které Tě učí, jak máš žít, protože najdeš
vlastní cestu.
Jednoho dne a věřím, že to bude velmi brzy, přestaneš sledovat zprávy, protože pochopíš, že
všechny věci, jak dobré - tak zlé, se dějí z nějakého důvodu, který my někdy nemůžeme rozumem
pochopit a jejichž význam uvidíme až v širších souvislostech.
Jednoho dne přestaneš řešit konání jiných lidí, protože pochopíš, že zatím jsou na cestě a každý
stojíte na jiném chodníku.

Pochopíš, že Ty jsi ten zdroj, který nejlépe ví, jak má žít svůj život. Jen ty znáš své životní poslání.
Pochopíš, že nemůžeš ochránit celý svět, všechny děti, ženy, ani muže před nebezpečím a
utrpením. Přijmeš i to, že i kdybys přispíval na všechny sbírky světa, tak nezachráníš celou planetu.
Pochopíš, že každý má za sebou svůj osobní příběh, který ho přivedl tam, kde se nachází dnes.
Začneš obdarovávat cizí neznámé lidi úsměvem, objetím či vlídným slovem bez nároku na odměnu,
bez jakýchkoliv očekávání, bez toho, abys čekal, že Ti poděkují, či Tvůj čin budou opětovat.
Prostě jen proto, že to chceš udělat.
Přestaneš hodnotit a soudit, protože víš, že každý máme svůj čas, své možnosti a nastavení, limity,
které nás zdržují či omezují.
Jednoho dne pochopíš, že jsi součástí všech a podle toho začneš s ostatními jednat, protože už se
miluješ. Miluješ se natolik, že přestáváš ubližovat sobě a tím i ostatním.
Jednoho dne přestaneš vzpomínat na bolestivé vzpomínky a začnou se Ti vynořovat ty krásné
chvilky, které Tě obohatily a někam posunuly.
Jednoho dne, všem odpustíš, protože dobře víš, že zloba a nenávist oslabují a způsobují nemoc.
Až se jednoho dne probudíš s blaženým pocitem, že už po ničem netoužíš, protože Tvůj život je
naplněn po okraj vším, co si jen člověk může přát, pak to je právě ten den, kdy si opět pochopil, že
ani hmotné statky, ani láska jiných lidí, nebo jejich pozornost, nemohou ovlivnit to, jakou čistotu,
klid a lásku cítíš uvnitř.
Ten pocit je tak blažený, že nejde vůbec popsat slovy.
Jednoho dne ho určitě ucítíš a začneš se s láskou, velmi radostně a nahlas smát.
Staneš se láskou.
Jednoho dne se navrátíš domů.
Domů - SÁM K SOBĚ.
MOŽNÁ DNES?
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II. Ztráta genetického instinktu
Ano, už dlouho hledáme sami sebe. Už dlouho se chceme dostat k tomu, co je popsáno v úvodu.
Myslím si, že se nám to daří – někomu více a někomu méně, podle toho, jakou pozornost dáváme
svým emocím, pocitům a životu. Díky systému TA získáváme správné informace. Třeba i o tom, že
jsme jako lidé ztratili své původní schopnosti, ztratili jsme svůj genetický instinkt, jinak bychom už
dávno pochopili, rozuměli, ale i konali.
Zatím nám stále něco chybí a hledáme. V některých situacích zřetelně tušíme, že to má být jinak a
to v nás vyvolává zmatek, že něco máme mít, že něco chceme a neumíme to pojmenovat nebo
zachytit. Je to jako živý sen, který si v určité hladině mysli pamatujeme. Když procitneme, už jej
nedokážeme zachytit. Je tak blízko, jen vztáhnout ruku a přesto je ztracený.
Na Zemi i v Univerzu je nesmírné bohatství. Proč je tedy na naší planetě chudoba? Pokud je láska
nejvyšší energií Univerza, proč muži a ženy spolu soupeří, jeden druhému se snaží ublížit a láska se
u mnohých mění na bolest, násilí a nenávist? Proč je tolik opuštěných dětí? Za čím se lidé ženou a
přitom ztrácí to nejcennější, což je láska a zdraví? Je-li v Univerzu nevyčerpatelná zásoba energie,
tak proč jsme unavení, přetížení a nemocní?
Těch proč je velké množství. Je mnoho podobných otázek, na které nutně chceme vědět odpověď.
Chceme všemu rozumět. Proto je ještě jedna důležitá otázka: A musíme všechno rozebírat, chápat
a rozumět tomu? Čím více chceme a naléháme, tím méně tomu rozumíme a klubíčko života se nám
pěkně zamotává. Jsme geneticky přetvořeni, naši předkové na sebe vyvíjeli velký nátlak a byl na ně
vyvíjen nátlak. Život nebyl brán jako dar, ale často jako trest. A to se vše uvnitř nás zabydlelo,
zakuklilo a neustále vystrkuje růžky. S mnoha pocity zápasíme a nevíme si rady. A to je ta ztráta
naší prvotní řeči, se kterou jsme se uměli s Univerzem domluvit.
Ale na štěstí jsme v systému TA našli pomoc a vedení. Naše VJ se může dostávat k nutným
informacím a pokud požádáme o pomoc i energii, vždy ji dostaneme, je-li to pro naše dobro a
umíme-li správně používat postup. Vedení VJ je vždy láskyplné a trpělivé. Nejsme zasypáváni
výčitkami a kritikou. Toto na vyšších úrovních neexistuje, to je zlozvyk lidí. Vyšší Já nás učí to, co
jsme zapomněli, co je někde zasunuto a postupně nám odkrývá duchovní i fyzickou podstatu,
vysvětluje nám, jak postupovat a napravovat svoje chyby. Život sám nám svou zpětnou vazbou
dává najevo, jak jsme zvládli svoje výchovné lekce. To je třeba mít stále na paměti, že jsme to jen
my, kdo si tvoříme svůj život. Jestli máme ochotu se měnit, odvahu se postavit sami za sebe. Jestli
přijímáme Univerzální Lásku a jestli ji dáme i sobě – od toho se odvíjí všechno.

VJ tvrdí, že vše je možné, za určitých podmínek, obnovit.
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1. Prvním krokem je očista duše, těla a mysli. O to se snažíme už od TA 1 a myslím si, že se
nám tato část daří. Tomuto procesu se říká odblokování / očista.
2. Druhým krokem je sjednotit duši, tělo a mysl. Tohle zvládáme velmi slušně teoreticky.
V běžném životě však sklouzneme do stereotypu ovládání. Jedna část nás samotných
ovládá zbývající části. Většinou se do popředí tlačí mysl/ego, jindy je to duše, naše tělo
bývá – bohužel – tou nejslabší částí naší trojjedinosti. Potom jsme nemile překvapeni, že se
tělo ozve bolestí a nemocí. Paměť těla si uloží, že nemoc a bolest je nutná, protože jen tak
dáme tělu pozornost a začneme se o něj starat. A tak se objeví závislost těla na bolesti.
Pokud má duše záměr pro tento život – že ji zajímá vše, co je těžké, náročné, protože jen
obtížnost úkolu ji dostane na úroveň, na které by si přála být a to bez ohledu, zda ji tělo
stačí – potom duše vytváří nátlak na sebe i tělo. Můžeme to pojmenovat jako posedlost
duše na splnění svého těžkého záměru. Můžeme se propracovat také k fobii duše ze života,
protože vše hmotné, fyzické ji zdržuje a zatěžuje. Proto se v poslední době zabýváme
nátlakem, fobií, závislostí a posedlostí – duše, těla a mysli. A proč to tak je? Protože části
naší trojjedinosti zapomněly na spolupráci, na jednotu, lásku k sobě. I toto je ztráta
genetického instinktu.
3. Jako třetí krok je komunikace s Univerzem. Obnovujeme si tuto komunikaci přes spojení
s energií TA. Opakuji, že toto spojení nemá být nahodilé, ale napojení by mělo být trvalé.
Co vám říká trojúhelník 79 Prvotní řeč?
4. Teoreticky toto vše znáte, proto si možná říkáte, proč o tom ještě píši. Protože teorii
známe, druhým dokážeme perfektně poradit, ale proč se tím běžně neřídíme i my sami?
Proč máme celoživotní problémy?
Proč se nám některé problémy vrací? Proč? Proč? Proč?
5. Protože celé Univerzum prochází celkovou očistou. Proto – jak nahoře – tak dole.
Nemůžeme pochopit, jak je to hluboký proces, jak je náročný, ale v této době nutný. Tento
proces vynesl napovrch vše, co bylo důkladně ukryto, zahaleno mlhou. Vše se jakoby na
nás nahrnulo a vyvolává to v nás zmatek, chaos a strach. Proto jsou nutné informace o
tom, co se děje a jak se v té situaci zachovat. Jak? To je popsané v bodě 1 – 3. Ve stresu
nám vypíná mozek, když nám není dobře, najednou nevíme, co máme dělat a vracíme se
k modelu: Kdo mě teď zachrání? Odpověď je opět v bodě 1 – 3. Zachránit sami sebe
můžeme jen my sami – změnou postoje k sobě!
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6. Prosím, berte tento text jako opakování a doplnění skript: „Doplňující informace.“
Opakování je matka moudrosti. Opakujte si, jak jste úžasný člověk. Opakujte si, jak je
úžasná naše planeta. Opakujte si, že jste šťastní – důvodů máte plno – na každém kroku.
Naplňujte se plným svěžím dechem jara. První pomoc je vždy uvědomění si, co se děje viz
trojúhelní 70 Pozorovatel – zůstat v přítomnosti, nepodlehnout strachu a spojit se
mentálně se svým duchovním vedením. Je nutné čelit strachu a zůstat pevně na zemi a být
ve spojení s energií TA. Ona nejen čistí negaci, ale současně provádí pozitivní změnu. Měli
bychom žádat o optimální množství energie pro tuto chvíli, aby naše vnitřní síla byla
vyvážená s vnější.
7. Prosím, pokud se vám něco děje, zaměřujte se na tyto záležitosti:


















Buďte napojeni na energii TA. Komunikujte s Univerzem.
Přestaňte chápat všechny a všechno – začněte chápat sebe.
Vypouštějte negativní události, emoce a pocity. Otevřete se radosti a smíchu.
Žehnejte každému novému dni, sobě, svému okolí i naší Zemi.
Odstupte od negací světa. Přestaňte se zaměřovat na to, co se vám nelíbí, ale
představujte si to, co si přejete.
Vyzařujte světlo a lásku.
Nezapomeňte, že jste vyrovnávači energií.
Ve stresu si najděte svůj emocionální a energetický přepínač. Ten text, který je
v úvodu, je krásným přepínačem.
Obracejte se více na svou duchovní rodinu.
Nikdy nemůžete zažít pokrok, pokud vítězí hrubá síla. To však neznamená, že máte
bojovat. Zlo je nedostatek lásky.
S čím rezonujete, to se vám děje.
Univerzum má o vás trvalý zájem, nabízí vám stálou pomoc. Využíváte ji?
Pamatujte si, že v žádné době nebylo připraveno a vysíláno tolik pomoci, jako je teď.
Srovnávají se vibrace Země s Univerzálním řádem a to se může u vás odrážet formou
nevyváženosti i bolesti. Jelikož umíte testovat, proto nezůstávejte v nevědomosti a
pracujte na sobě tak, jak je zapotřebí.
Na závěr mám tlumočit požehnání od Univerza všem, kteří mají zájem na sobě
pracovat, pomáhat sobě i svému okolí. Máte vědět, že čím jste blíže svému cíli – tím sílí
odpor, abyste se nedostali ke svému pochopení ztráty lidské důstojnosti, hodnoty a
důležitosti. Proto máte vydržet a nevzdávat se před cílem.
Ti, kteří tento princip pochopili, mají za úkol, vyzařovat své nové já, tím budete
ukazovat svou cestu a nemusíte nic vysvětlovat. Lidé budou chtít být ve vaší blízkosti,
protože se s vámi cítí dobře. Už jen tímto vaše duše plní svůj vyšší úkol.
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III. Harmonogram našich kurzů je vždy domluven osobně.






V roce 2019 budou na mých webových stránkách uvedeny kurzy všech učitelů TA.
Termín kurzu „Doplňující informace“ : 30. – 31. 3. 2019
Termín Život bohů na Zemi V. část:
Nátlak, fobie, závislost, posedlost – duše, těla, mysli: 27. 4. 2019
Termín kurzu: Já a můj život – bude dohodnut osobně.
Termín kurzu Život bohů na Zemi VI. část – bude dohodnut osobně.

IV. Různé:

A na závěr přejeme všem :

Krásné a pohodové prožití Velikonoc jako svátků Jara
a těšíme se na osobní setkání
Liba a Maya

Vydává : Centrum Tattatuo
Kontakt: www.tattatuo.cz , liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz

Stránka 6

