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Motto: 
 
 

„Důležité je naladit svou duši na původní ideu Zdroje.“ 
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I. Úvodní text 
 
Milí přátelé, 
zdá se mi to neskutečné, že máme opět Vánoce přede dveřmi a že rok 2013 končí. Pro každého 
z nás znamenal něco jiného, ale troufám si říci, že společná setkání během roku nám vzájemně 
pomáhala, naplňovala nás a vedla nás 
k novým poznatkům a možnostem. 
 
Na kurzu TA3/2.část, která byla 
začátkem listopadu v Praze, nám na 
závěr kurzu vyšlo, že už není třeba 
složitých odblokování, pokud se naučíme 
naladit se na původní ideu Zdroje. 
Dokonce bychom takto mohli nazvat to, 
co na kurzech děláme. Naše životní omyly 
a iluze lze nazvat odchýlení se od původní 
ideje Zdroje, proto náprava a opouštění 
těchto modelů, je návrat k té původní 
ideji o tom, kdo je člověk a co je život na 
Zemi.  
 
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se probírala svými poznámkami a hledala náplň 
prosincového časopisu, když jsem našla text, který vznikl zhruba před rokem, a já jsem stále 
nevěděla, kam ho zařadit. Nyní už to vím… 
 
 

 
II. Zpráva Zdroje TA: 
 

Můj úvod: 

Motto, které je v úvodu časopisu, je zásadní myšlenka, kterou jsem vybrala z následujícího textu 
Zdroje TA. A pochopila jsem, že takto se máme dívat na svou práci s energií TA a komunikaci 
přes UUT. Překážky, které se nám staví do cesty, jsou naší výzvou. Abychom je dokázali 
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zvládnout, máme pochopit to, že naše podvědomí je velká zásobárna překážek, kterým 
nerozumíme a které se projevují v našem životě, mimo jiné, i formou bolestí, nemocí, nehod a 
úrazů. Tím dostáváme z Univerza zprávu, že jsme se odchýlili od své cesty. Jenže nevědomý 
člověk tuto situaci bere jako křivdu, nespravedlnost či náhodu. 

Náš pohled je však jiný. Umíme pracovat s podvědomím, hledáme příčiny našich nezdarů a 
transformujeme je přes energii TA. Dříve jsme tuto práci nazývali odblokováním a bylo to 
správné. Dnes už pracujeme na vyšší úrovni a můžeme svou práci nazvat uvolňováním 
překážek a nebo ještě přesněji, naladěním na původní ideu Zdroje.  

Vše, co jde ztuha, nedaří se, končí neúspěchem, to je znamení odchýlení se od původního Zdroje 
idejí, myšlenek a činů. Teorie je nám jasná, ale pokud přesto něčemu nerozumíme, 
komunikujeme přes své VJ a vše, co obsahuje systém TA. 

Zpráva Zdroje TA 

Idea Zdroje byla:  

„Vytvořit člověka k obrazu svému.“ Obraz byl vytvořen, ale emoce a prožívání života 
samotných lidí se přestaly ztotožňovat s tou původní ideou. Proto stále dochází k omylům, 
nespokojenosti a neúspěchu. 

Vaše duše podlehla nepravdě, ale přesto ta jiskřička uvnitř pomáhala k tomu, že jste stále 
hledali a také nalezli svou cestu.  

1. Opravili jste už řadu omezujících a svazujících programů od svého počátku života. 
 

2. Pochopili jste, že je nutno najít, kdo jste a že smíte mít moc nad svým životem a 
rozhodováním. 

3. Víte, že je třeba mít dostatek ochoty a odvahy něco ve svém životě změnit. 
 
4. A pokud se nedaří, že je nutné pojmenovat správnými slovy to, co se děje, to co 

prožíváte. Potom se problém jakoby zviditelní a je možné ho řešit. Zastírání a popírání 
není to správné řešení. 

 
5. Život podle cizích pravidel vás většinou přivede k vnitřnímu a vnějšímu chaosu. 

 
 



 
 
 

 Most do páté dimenze 
Tattatuo  

 

© tattatuo 
 
Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                                               
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      
Stránka 4 
 

6. Ten, kdo najde sebe a své místo ve světě, ten bývá i šťastný a úspěšný, protože to jinak 
není možné. 

 
7. Pozor! Kdo nenalezne sebe, bude pro něj TA energií, která ho začne míjet. Naopak, kdo 

nalezne sám sebe má přes energii TA přímou vazbu a komunikaci se Zdrojem. Na vás je 
to, co si pro svůj život vyberete. 

 

 

Proto všichni, kteří chcete být šťastni, mějte na paměti: 

1. Že mít obraz Boha v sobě znamená, už nikdy nezraňovat druhé, ale ani sebe! 
 
2. Že strach udělat změnu znamená, držet se starých životních návyků. Tím se však 

neotevřou nové možnosti. 
 

3. Že pokud si připadáte jako loutka, kterou někdo vede, a nedokážete z toho modelu 
chování vystoupit, jsou to pouta minulosti, která potkáváte v přítomnosti. 

 
4. Tato pouta nemají mít trvalý život. Existuje pouze jediné přirozené pouto a to je se 

Zdrojem všeho. 
 

5. Pokud se toto pouto podaří oživit, stará pouta zmizí. 
 

6. Tomuto procesu říkáme oživená řeč s Univerzem. 
 

7. Vy už umíte hodně, ale někdy si potřebujete nechat přeložit to, co vám říkáme. Proto 
Učení Trojúhelníků je naším tlumočníkem. 

 
8. Vaše emoce ukazují, jak se cítí vaše duše. Všechno, co žijete a cítíte, je prostě život. A ten 

může mít řád nebo chaos. 
 

Buď si zničíte svoje nohy zakopáváním o překážky a nebo si vzpomenete, že máte křídla.  

Nečekejte na nic.  

Leťte! 
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III.  Důležité dne v prosinci 
  

- 1. 12.   První adventní neděle 
- 3. 12    V 1.23 hodin Novoluní – velmi důležité pro Střelce 
- 8. 12.   Druhá adventní neděle – bronzová  
- 12. 12. Ve 22 hodin společná meditace  
- 15. 12. Třetí adventní neděle – stříbrná 
- 17. 12. V 10.28 hodin úplněk v Blížencích 
- 21. 12. V 18.10 hodin Zimní slunovrat 
- 22. 12. Čtvrtá adventní neděle – zlatá  
- 24. 12. Štědrý den 
- 25. 12. První vánoční svátek – Boží hod vánoční 
- 26. 12. Druhý vánoční svátek – Štěpána 
- 31. 12. Silvestr 

 
 
IV. Kurzy a semináře 
 
                  
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

4. 12. 16 - 18 Klub numerologů     200 Kč Suchdol n. O. 
14. – 15. 12. 10 - 17 TA 2 / 2. část 2 500 Kč Praha 10 
25. – 26. 1. 10 - 17 TA 3 / 3. část   2 500 Kč Praha 10 
22. – 23. 2. 10 - 17 TA 2  / 3. část   2 500 Kč Praha 10 
  8. – 9. 3. 10 - 17 Učitelský kurz TA 2   3 000 Kč Praha 10 
29. 3. 10 - 17 Seminář zpětná vazba   1 000 Kč Praha 10 
12. – 13. 4. 10 - 17 TA 3 / 1. část   2 500 Kč Praha 10 
26. – 27. 4. 10 - 17 TA 3 / 1. část   2 500 Kč Mankovice 
21. – 22. 6. 10 - 17 TA 3 / 2. část   2 500 Kč Mankovice 
30.  – 31. 8. 10 - 17 TA 3 / 3. část   2 500 Kč Mankovice 
25. – 26. 10. 10 - 17 TA 3 / 2. část   2 500 Kč Praha 10 
29. – 30. 11. 10 - 17 TA 3 / 3. část   2 500 Kč Praha 10 
  Další akce budou upřesněny 

v časopisech. 
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V. Zpětná vazba 
 
Milá Libuško, ani nedokážu popsat, jak se cítím po dnešním kurzu TA3/2. Posílám obrázek, 
který to vyjádří za mne. Nazvala jsem ho „ mé dnešní znovuzrození“. 
 
Máš můj obrovský vděk a obdiv. Mám tě moc ráda. Hanka 
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VI. Různé 
 
Tak jako minule i dnes přidáváme dva léčivé obrázky z dílny Libuše Pánkové.   

              Ukázky další léčivých obrázků najdete na www.terapiepankova.cz  
 
 
                                                                                                   Prosinec je znázorněn 7. 

čarou s textem: 
 
"Otevřete se životu, otevřete 
se Bohu a Váš život se změní k 
nepoznání". 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                   Svatá rodina 
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 Dopis Ježíškovi   
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 Vánoce plné klidu, lásky, míru, pohody a 
 správné vykročení do roku 2014  

vám všem přejí  
Liba a Maya 


