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Motto: 

 
„Čím více rozdáváme úsměv, radost a štěstí, 

tím více dostáváme. Pomáháme-li druhým k úspěchu, jsme 
úspěšní i my po všech stránkách.“ 

                                                                           Tattatuo 
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I. Úvodní text 
 
Mylný pohled na energii TATTATUO 
 

Zpráva Zdroje TA: 

 

Pro váš vývoj jsou nutné správné informace. Je však také třeba, abyste na 
základě nových informací dokázali rozeznat svou správnou cestu a to je někdy 
pro vás obtížné. Každý den, měsíc i rok mají jinou energii a ta vám buď 
pomůže, nebo vás zastaví. Učili jsme vás, že je vždy nutné se ptát: 

1. Co mi ta situace říká? 
2. Je to pro mé dobro? 
3. Je to, co se mi děje, důstojné? 
 

Je toho ještě mnoho, co vás máme naučit. Tak na příklad pro mnohé z vás je 
mylný pohled na Tattatuo.  

 

Většina lidí touží mít bezproblémový život, naplněný láskou, zdravím a 
hojností. Na této myšlence dokonce lpí. Potom od energie TA očekávají, že jim 
odstraní z cesty všechny překážky a oni tento bezproblémový život mohou mít.  

 

A to je ten velký omyl, který je založený na lpění a očekávání, protože přináší 
jinou kvalitu do vašeho života a tou je zklamání, že nedostáváte to, co chcete. 
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Jaký je tedy správný pohled na TA?  

 

1. Je to energie, která vám dodá dostatek síly k tomu, abyste překonali své 
překážky, abyste pochopili svůj život, protože život sám vám ukazuje, do 
jaké míry jste ještě odděleni od Zdroje. 

  
2. Je to energie, pomocí které se vzdáte lpění a očekávání a tím postupně 

obnovíte vědění o tom, kdo jste. 
 

3. Je to energie, která vám přináší odvahu životními situacemi projít čestně 
se zvednutou hlavou. 

 
4. Je to energie, která vám pomůže odhalit vaše iluze o bezproblémovém 

životě. Stačí jen změnit pohled na to, co je to problém. Pokud v něm 
uvidíte výzvu a chuť ji zvládnout, potom jste na správné cestě a TA vám 
dodá energii, pokud si o ni řeknete. 

 
5. K tomu všemu je nutná ochota a odvaha něco změnit. 

 
6. Nezapomeňte na sílu touhy něco dokázat i zde se velmi vhodně uplatní 

energie TA. 
 

7. Nic vám samo bez vaší snahy nespadne do klína.  
 

8. A pokud se dostaví oslabení v životě silného jedince, potom energie umí 
povýšit vaše vibrace, dokáže vám pomoci ve vašem růstu a překonávání 
překážek.  

 
9. Protože když pochopíte, co je vaší životní překážkou a rozhodnete se ji 

řešit, energie umí posílit vaše rozhodnutí k správnému činu. 
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10. Život je plný výzev, kdo pochopil, že je to podstata života a navíc umí 
svůj život harmonizovat přes energii TA, ten potom může právem říci, že 
je přirozeným vítězem, tvořitelem a jde svou cestou úspěchu.  

 
11. Potom také správně pochopí Univerzální trojúhelník, který se nazývá 

Vzorec života. 
 Já jsem mohoucí. Být mohoucí znamená, že mohu dělat to, co 

chci. Jsem-li mohoucí, mám vnitřní i vnější svobodu. 
 Mám-li vnitřní a vnější svobodu, potom rezonuji s tím, co chci a 

také to dostávám. 
 Když rezonuji s tím, co chci a také to dostávám, potom rezonuji se 

sebou, s tokem svého života a s Univerzem. 
 

Důležité!  

 Mohoucí znamená, že můžeme být tvořiví, úspěšní, sebevědomí, 
zdraví… Viz bod 11. 

 Ale také víme, že pro to musíme něco udělat.  
 Potom je život kvalitní, důstojný a štědrý.  

 
 
 
 
II. Nové informace, které vyplynuly z kurzů 
 
 

1. Pokud jsou programy hodně pročištěny na vědomé i podvědomé úrovni a přesto 
problém trvá, jedná se o působení tak zvaných neznámých energií. 

2. V poslední době nám to často vycházelo a podle sdělení Zdroje jsou tyto energie 
z prostoru, který nemá okna a dveře, nemá světlo a není tam život, ale je tam 
trápení lidí. Dalo by se říci, že je to smetiště lidského odpadu - egregory.  
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3. Naším úkolem je požádat o prozáření tohoto místa, aby mohlo dojít 
k transformaci. 

4. Nemáme také zapomenout na odpuštění. Je to očistná síla, která uvolní hradby a 
světlo může přijít i tam, kam dříve nemělo přístup. 

 
 
 
III. Meditace:11. 11. a 12. 12. vždy ve 22 hod. 
 
 
 
IV. Kurzy a semináře 
 
 
                  
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

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 
14. – 15. 12. 10 - 17 TA 2 / 2. část 2 500 Kč Praha 10 
 


