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Motto: 

„Postupně dojdeme k přesvědčení, 
že život není ani dobrý ani zlý. 

                              Prostě je a nic jiného,  
než ho žít, není možné.“ 

                                                         
                                                                       TA 3 str. 2 
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I. Úvodní text 
 
 
Tři změny 
 

TA s vámi neustále komunikuje a působí na všechny úrovně vašeho života. Bohužel 
častokrát uvízne ve vašich bolestech, ve vašem přeplánovaném životě a jeho 
působení se snižuje. O tom jsme se již mnohokrát zmiňovali. 

 

Váš život je stále řízen strachem a stresem, zde je naše přímá prosba:  

 

1. Pokuste se v každé možné situaci udržet si vibraci štěstí. 
 

2. Pokud si nevíte rady, žádejte o správné řešení. 
 

3. Vaše únava přináší spíše rezignaci. 
 

4. Místo pasivity si pevně uvědomujte, co se učíte a stůjte za tím, co chcete. Tímto 
postojem by se měla projevit vaše 1. velká změna. 

 

5. Vaše setkání jsou plodná a ve skupině pociťujete vysoké vibrace. Po určitou dobu stále 
cítíte sílu skupiny. 2. změna vašeho života bude uvědomování si své vlastní síly. 
Rozeznáte posilování a oslabování energie podle toho, zda jste si vědomi sami sebe. 

 
6. Proto 3. výraznou změnou by mohlo být uvědomění si síly Zdroje ve vás. Projeví se 

jako vnitřní plamen, který se rozhoří a způsobí, že budete cítit svou moc, odvahu, víru, 
vytrvalost dokončit vše, co je vaším záměrem.  
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7. Být mocným a řídit si svůj vlastní život. 
 Nečekejte a žijte naplno. 
 Žádáme vás, buďte bdělí a odvážní. 
 Zmobilizujte v sobě vše, co umíte. 
 Přestaňte si dělat sami sobě překážky. 
 Neznáme nic snadnějšího, než být s pomocí TA plně soustředěný na svůj vývoj 

a na svůj záměr.  
 

8. Naučíte se žít svůj život v přítomnosti. 
 

9. Zatím vás vaše energetické výkyvy stojí hodně sil. Buď s rozvahou vkročíte do roku 
plných změn a nebo vás změny překvapí a způsobí zmatek. 

 

10. Potřebujete mít v životě řád a my vám ho nabízíme. 
 

11. Odvaha, víra, láska a mnoho dalších energií budou jen prázdná slova, pokud do nich vy 
sami nevložíte svou vlastní energii a ochotu udělat čin. 

 

12. Život je prázdný bez lásky, stejně jako láska bez štěstí. A naopak. 
 

 

Toto je váš úkol na nejbližší dobu.  

Připravit se na změny a zvládat je. 

Najděte si překážky, které by vám blokovaly přijetí změn. 

 

II. Zpětná vazba 
Volám sa Marián, som z malej dedinky pri okresnom meste Prievidza v strede 
Slovenska. 
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Môj príbeh, s ktorým sa chcem podeliť začal pred 45-timi rokmi, keď som mal 18 rokov 
a kedy som si začal uvedomovať, že niečo nie je v poriadku, keď z môjho nosa začala 
vytekať číra tekutina vodovej konzistencie. Nebolo to tak ako pri nádche, keď máte 
upchatý nos, ale jednoducho odkvapla z konca nosa kedykoľvek. Bolo to o to 
nepríjemnejšie, že si to „nevyberalo“ nejaký konkrétny čas, ale bolo to trvalé počas 
celého dňa aj v noci. Intenzita výtoku nebola veľká, ale trvalá. Istotne si viete predstaviť 
rôzne situácie, v ktorých takýto stav bol veľmi zaťažujúci a spoločensky obmedzujúci 
hlavne voči okoliu, kde som sa rôznymi spôsobmi snažil to zamaskovať... Nepríjemné 
bolo aj ranné vstávanie s vlhkým vankúšom.  

Začal som to riešiť prostredníctvom  lekárov. Nechcem tu vymenovávať celý priebeh 
môjho „uzdravovania“, ale bolo to veľmi namáhavé, zdĺhavé, ale hlavne neúčinné. 
Teoretických príčin, ktoré mi boli oznámené bolo množstvo... 

Alergia na mikroorganizmy, deformovaná nosná prepážka, chronický zápal nosných 
dutín, dedičnosť... 

Jediné pozitívum z 25 ročnej liečby bol priznaný nárok na bezplatné liečebné pobyty tzv. 
„X-ky“ Potom som to vzdal a ďalších 20 rokov som s tým nič nerobil. 

Ešte je na mojom príbehu zaujímavý jeden aspekt a to, že týmto problémom trpel aj 
môj otec, ktorý  s tým žil až do svojho odchodu... 

Za posledné obdobie 20-tich rokov hľadám odpovede na otázky života a bytia ľudských 
bytostí a cesta ma priviedla k TATTATUO. Táto cesta bude istotne na ďalší veľmi 
zaujímavý a hlavne poučný príbeh, ale ten vyrozprávam až po uzatvorení tohto kruhu. 

Začiatkom roka 2013 som absolvoval  prvý stupeň TATTATUO s presvedčením, že 
cesta každej ľudskej bytosti by mala viesť cez poznanie seba samého a poznanie príčin 
situácií, ktoré sa mi dejú. Až po tomto pochopení môžeme začať so svojou očistou. A toto 
vo veľmi prijateľnej forme učí TATTATUO.  

Priznám sa, že na seminároch TATTATUO som nemal konkrétne za cieľ vyriešiť môj 
hore spomínaný prípad.  Ale stalo sa, že seminár TA 1/3 a 2/1, ktoré boli výnimočne (len 
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pre mňa a moju manželku ) spojené do jedného bloku v štyroch dňoch za sebou, vyriešil 
môj výtok z nosa.  

V čase písania tohto príbehu ho už nemám  tri mesiace. Plne som si uvedomil silu 
„blokov“ v podvedomí, ktoré nás ovládajú, spúšťajú choroby, problémy... a tu je 
metóda, ktorá dokáže zdanlivo dlhodobo nevyriešiteľný problém zharmonizovať 
okamžite a niekedy bez toho, aby som pátral po konkrétnej príčinnej udalosti 
z minulosti.   

 
III. Meditace: 10. 10. + 11. 11. +  12. 12. vždy ve 22 hod. 

 
IV. Kurzy a semináře 
 
 
                  
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

12. - 13. 10. 10 - 17 TA 2 / 3. část  2 500 Kč Mankovice 02 
26. - 27. 10. 10 - 17 TA 1 učitelský kurz 3 000 Kč Praha 10 
  2. -   3. 11. 10 - 17 TA 2 / 1. část 2 500 Kč Praha 10 
  9. -  10.11. 10 - 17 TA 3 / 2. část 2 500 Kč Praha 10 
30. 11. 10 - 17 Seminář Zpětná vazba pouze pro 

studenty + absolventy TA 
1 000 Kč Praha 10 

14. – 15. 12. 10 - 17 TA 2 / 2. část 2 500 Kč Praha 10 
 
 
V. Různé 
 
Přátelé, mnoho z vás mělo zájem o šperk ve tvaru symbolu TA. Přikládáme kontakt na 
Štěpánku Beňovou: 
www.labohema.cz, telefon 777 242 991 


