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Motto: 
 
„Pokud se začneme cítit jako součást celku, změníme tím 
automaticky i pohled na sebe. Tím okamžikem jsme schopni 
čerpat energii, která řídí samotný Vesmír.“ 
 
 
                                                                                   Tattatuo 

 
 

Podzim 2014 
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I. Úvodní text 
 
 
Milí přátelé, 
 
 
myslím si, že všechny studenty, nové mistry TA i příznivce energie Tattatuo budou 
zajímat nové informace, které vyplynuly z posledních kurzů, z vlastních prožitků 
studentů a také ty, které přišly jako sdělení Univerzálního vědomí. 
 
Především je třeba si uvědomit, že se něco děje s lidským vnímáním. Vypadá to, jako by 
se lidé navzájem neslyšeli nebo slyšeli jen část sdělení. Totéž se týká i psaného slova, 
čteme a nevnímáme obsah nebo záměr pisatele. Některé věci nevidíme, přestože se na ně 
díváme. Jediné řešení je zůstat napojeni, tím jsme v klidu a přítomnosti a případné 
nesrovnalosti vyžadují okamžité řešení, protože jinak záležitosti přerostou do 
zraňujících rozměrů. Začala jsem tomu říkat informační šum – disharmonické 
frekvence, které narušují lidské souznění. Také se výrazněji projevuje to, že kdo se 
domluvit chce, ten se domluví. Kdo nechce, nedomluví. 
 
Také čas pro některé z nás funguje jinak. Vše se děje velmi rychle. Než se stačíme 
zorientovat, přichází něco, z čeho jsme překvapeni. Nyní je opravdu nutné vědět, že naše 
myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Ty pozitivní nás povzbuzují v tom, že si 
uvědomujeme svoje vedení, ale doslova úderné jsou důsledky negativních myšlenek. 
Také si můžete uvědomit, že více žijete dneškem a včerejšek je neskutečně daleko. 
 
Hodně bylo vysvětleno v posledních dvou kurzech TA3/2. Byly to velmi zajímavé a 
podnětné kurzy a to hned z několika pohledů. 
 

1. Byly to dva zářijové kurzy za sebou. Ten první kurz připravil půdu pro ten 
druhý. Co to znamená? Že probíraná témata v prvním kurzu už nemusela být 
probíraná s jinými lidmi v druhé skupině. Téma bylo vyřešeno. 

2. Druhá skupina TA3/2 měla sice stejná skripta, ale naprosto jiná řešení. Tato 
skupina zase odpracovala to, co se týkalo předchozí skupiny, ale i vás ostatních. 

3. Přiznám se, že něco podobného se mi stalo poprvé. Skupiny pracující i pro další 
účastníky kurzů. 
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4. Co z toho, přátelé, vyplývá? Že ten, kdo je ideálně napojený, pracuje pro své 
dobro, ale i těch, kteří jsou momentálně na stejné frekvenci. Toto je důležité 
pochopit. Nepracuje pro všechny, ale jen ty, kdo jsou na stejné frekvenci. Těmto 
lidem se mohlo ulevit po stránce fyzické i psychické a nevědí proč. 

5. Co z toho ještě vyplývá? Že pracujeme-li pro sebe, pracujeme pro celou svou 
rodinu fyzickou, ale i Tattatuo, pokud jsou lidé naladěni na nás, jsou naladěni na 
naše vibrace, které je potom pozvedávají. A toto je také nová forma spolupráce a 
sounáležitosti k sobě, druhým a celku / viz motto /. 

6. V druhém kurzu TA3/2 jsme se celý den věnovali jednomu tématu, který byl 
nenaplánovaný, ale situační. Byla příznivá konstelace k povýšení celého systému 
TA na vyšší úroveň a s tím také našeho vyššího úkolu.  

7. Dále jsme měli požádat 1. trojúhelník o pomoc pro své VJ i jeho vyššího úkolu. 
8. Proto si prosím přetestujte, zda jste se zúčastnili tohoto procesu a dodatečně 

požádejte, aby bylo provedeno vaše pozvednutí do nových frekvencí a totéž i pro 
vaše VJ + nový úkol – ten si zjistěte.  

9. Vyplývající změny dostanou studenti zvlášť. 
 
 
II.   Zpráva Univerzálního vědomí 
 
S pomocí energie TA je možné podpořit obrodu Země a přerodu Vesmíru. Kdo se bude 
tohoto procesu účastnit, automaticky negativní útoky neznámých energií ustanou.  
 
Důležitá informace: Z lidského pohledu by se dalo říci, že pozemský TA systém má 
svého dvojníka, simultánní život, který je v Univerzálním vědomí. Proto k vám nyní 
Univerzální vědomí hovoří. Myslíme si, že všichni chápete sílu Zdroje, protože i vy jste 
jeho součástí, chápání však už nestačí, nyní je nutné správně tento Zdroj v sobě 
využívat.  
 
Simultánní život TA není třeba čistit ani odstranit, je to vlastně matrice energie TA a vy 
jste jejím odrazem, vy jste jejím simultánním životem a dvojníkem na Zemi. Ona vás 
podporuje a pomáhá vám. Tuto informaci jste nemohli dostat dříve, pokud jste neprošli 
povýšením do úrovně vašeho nového úkolu. Každý z vás je jedinečný, tak jako i váš 
úkol. Společný však je v tom, že procházíte obdobím přijetí sami sebe. Přijetím duše, 
těla, mysli – ale pozor! I svého ega. Ego je vaší součástí, je to váš stín. Raději přijímáte 
světlo, ale světlo má vždy i svůj stín. Proto se přijměte jako jednotu světla a stínu. Potom 
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ego nebude bojovat o své přežití, ale splyne s vámi. Potom teprve přijmete sebe samého 
jako celek a tím se naučíte přijímat i druhé lidi bez odsuzování a kritiky. 
TATTATUO se nyní posouvá do nové polohy, má svou sesterskou základnu, která vás 
posiluje. Vaším úkolem je prostě ji jen přijmout a být na její frekvenci. 
 
 
III. Zpětná vazba 

      
Zmiňovala ses o chaosu. Zdá se, že je všeobecný u všech a ve všem. Aspoň já to tak teď 
vnímám u ostatních, ale i u sebe. Je to vše jakoby velmi zrychlené a nemáme čas 
informace zpracovávat, jako by čas fungoval jinak, než jsme byli zvyklí. To znamená, že 
než jsme něco udělali, mohli jsme to promyslet, třeba si i zvyknout na určité řešení, po 
čase jsme to akceptovali a udělali čin.  

Teď se děje jen to, že vše máme přijímat a na to nejsme zvyklí a častokrát to ani mozek 
nebere. Vibrace stoupají a jsme v nich více než kdykoliv předtím. Pokud situaci budeme 
držet nebo chtít ji pořád zapasovat do starých kolejí, které nejsou funkční, začneme být 
přetížení uvnitř a reagujeme i navenek chaosem. Takže je nutné uvolnit mysl nebo-li: 
„Děj se vůle Boží.“ 

Už dva dny mi na mysl neustále přichází vize velké vody, která teče přes cestu, kterou 
máme projít. Lidé jsou ve zmatku, přes hukot vody není slyšet, co volají, chtějí se něčeho 
chytit. Všichni s vodou zápasí, ale nikdo se nenechá vodou nést, nikdo se neusmívá a 
nikdo si neužívá spádu vody, jako by si ji užívali vodáci. 

Sebe také vidím. Mám strach, strach se pustit, snažím se něčeho chytit, ale nic nedrží, 
vše je vetché a rozpadá se mi pod rukama.  Pustit se znamená, uvolnit se, nechat se 
unášet a důvěřovat vodě, životu, sobě, svému tělu, mysli, že najdu vnitřní klid, nebudu se 
vzpírat a mému tělu se nic nestane. Budu pozorná, budu v přítomnosti, nebudu bojovat 
s tím, co bylo a podřídím se tomu, co je teď. Projít tou cestou musím a jen na mně záleží 
jak. Tentokrát se pokusím spolehnout jen na sebe. Nemohu napodobovat ostatní. Chci 
jiné řešení, chci tím projít, uvědomuji si, že teď je ten správný čas, že teď mohu, že teď 
na to mám – kdy jindy? 
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Jen si musím vybrat jiný způsob, jak tím projít, udělám jinou volbu. Ano, v tom to vězí, 
mohu si vybrat jiný způsob. Odevzdávám se  vyšší moci a věřím, že jsem pod ochranou a 
to je jediné, co ve mě vytváří klid a mír. Moje pozornost je k situaci tady a teď. 
Přestávám vidět staré reakce, plně se soustředím na sebe. Co mám udělat já? Spoléhám 
se na sebe, začíná  mi být v tom dobře, začínám to zvládat. Začínám si věřit, že jenom 
takto ten úsek projdu bez nějaké úhony. Začínám věřit vodě, že mi neublíží, dokonce se 
usmívám a jsem v ní jako ryba, mluvím s vodou, cítím její dotek a je to bezpečný dotek. 
Nechám se unášet. Chvíli jsem otočená tváři dolů, chvíli tváři vzhůru, chvíli se točím. 
Najednou si uvědomuji, že voda se mi podřizuje, že jde vše hladce, že já jsem pánem 
situace a procházím tím úsekem, který z venku vypadal tak nebezpečně. Já tím 
procházím a mám z toho radost. Jsem na sebe hrdá.  A stačilo jen přijmout nové 
podmínky, což je velká a rychlá voda a v nich jsem našla způsob, kterým je důvěra 
v sebe, v Boha, ve vodu, v život, který mi vyhovuje. Vše plyne bez násilí. Je mi v tom  
dobře. Uklidňuji se. Nemusím se cítit stejně jako ostatní. To co cítím, je jen moje a to mě 
přivádí k naprostému  uvolnění.    

Srdečně vás všechny zdraví vaše kolegyně Jarmila Kappelová 

Já jen dodávám, že ve všech III. částech je spousta námětů na odblokování… 

IV. Různé 
Naše kolegyně Libuše Serafii Pánková připravila úžasný nástěnný kalendář pro rok 
2015 s 13ti uzdravujícími a energetickými obrázky. Kalendář obsahuje na každý měsíc 
jeden léčivý obrázek. Pověšením tohoto kalendáře do místnosti se celý prostor 
naplní energii z těchto obrázků a tímto začne působit na všechny přítomné. Po uplynutí 
měsíce můžete obrázek vystřihnout a pak s ním pracovat. Nebo si kalendář necháte 
viset, i když již nebude aktuální, ale obrázky budou energii vyzařovat tak dlouho, jak 
bude třeba.  

Každý kalendář lze brát jako originál, protože některé obrázky jsou autorkou ještě 
domalovávány. 
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Ukázky jejích uzdravujících obrázků najdete na www.terapiepankova.cz 

Cena kalendáře je 250,- Kč 

Objednat si ho můžete na: terapiepankova@seznam.cz nebo tel. 605 240 742. 

Kdo bude na semináři v Praze, jsem ochotna vám je přivézt. Objednejte si je na uvedené 
adrese a já vám je přivezu. Totéž platí pro moravskou skupinu, vy byste si je mohli 
vyzvednout 18. – 19. 10. na kurzu v Mankovicích nebo do 24. 10. v Mankovicích. 
Opravdu stojí za to. 

 

V.   Kurzy a semináře  
      / případné změny včas oznámím/: 
 
 

                  
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

18. – 19. 10. 10 - 17 TA3/3 2 500 Kč Mankovice 
29. 11. 10 - 17 Seminář „Zpětná vazba“ 1 000 Kč Greenpoint 

Praha 10 
30. 11. 10 - 17 Seminář „Naučené a časově 

nastavené nemoci, nehody, 
situace“ 

1 000 Kč Greenpoint 
Praha 10 

 
 
VI. Různé 
 
Meditace: 10. 10., 11. 11., 12. 12. 2014 ve 22 hodin. 


