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„Dokud člověk nebude rozumět sám sobě, 

nikdy nebude rozumět druhému. 

Proto prvořadým úkolem je poznat, 

kdo jste a co od života chcete.“ 
 

 

                                                                             TATTATUO 

 

Duben  2013 
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Milí přátelé, 
 
dostala jsem akutní prosby o pomoc. Bude-li nás více pomáhat, účinnost bude samozřejmě silnější, 
bude-li to pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Prosba je uvedena u meditace. 
 
 
 

Spojení duchovního světa s fyzickým 
 
To bylo hlavní myšlenkou minulého kurzu TA 1 / 1. část. Většina z vás má již tento kurz nějakou 
dobu za sebou, proto – kdo budete mít čas a chuť se na toto téma podívat – je zajímavé sledovat 
svůj vývoj a čas od času se podívat na některá uplynulá témata a otázky k  svému životu. S novou 
skupinou jsem začínala čtvrté kolo kurzu TA, přichází stále silnější a připravenější skupiny a s nimi 
se odkrývají úplně nové úrovně a pohledy na život, přestože pořád děláme tytéž texty, které jsou 
dané v kurzu TA 1. Vřele doporučuji občas se vrátit k těmto skriptům a zeptat se, zda není někde 
odpověď na to, co právě žijete. 
 
 Nezůstávejte v energiích nespokojenosti a hledejte východisko. V každém textu je mnoho nabídek 
na pomoc. Na příklad: 
 

1. Nedostatek lásky vždy vyvolává strach a omezení.  
2. Jak tento nedostatek omezuje mne? Konkrétně: 
3. Čeho se bojím, co si netroufám? 
4. Strach se tím stal, bohužel, součástí života jako nezvaný host. 
5. Na kolik % se u mne strach zabydlel jako nezvaný host?  
6. Najděte si alespoň jednu část vašeho života, kde se vás strach drží jako klíště a udělejte si 

věkovou regresi na toto téma. Ti, kteří netestujete, vyzkoušejte si mentální věkovou regresi 
podle životní linie. 

7. Emoce jsou řečí vaší duše. / Možná stručně o emocích. Psychologicky vyjádřeno, jsou to 
city, doprovázené gestikulací a mimikou. Jsou příjemné a nepříjemné a mají svou intenzitu 
a délku. To potom vyvolává naše pocity – náladu, afekty a vášně. Při prožívání svých citů i 
pocitů, tělo prožívá libost či nelibost, dostává se často do stresu a tělo prožívá krizi, ze 
které se časem vyvinou choroby, protože tělo se už neumí bránit nebo se vrátit do 
harmonie. Proto je tak důležité být v energiích štěstí, protože tělo prožívá libost. / 

8. Za čím se ženu / spěchám? Za penězi, úspěchem, prožitky, stále více aktivit… 
9. Co mi tento spěch přináší?  
10. Dokáži vystoupit z kruhu energie nátlaku? 
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11. Spěch, stres, cizí nátlak, vlastní nátlak na druhé i sebe – to je velmi široké téma a je třeba 
na něm pracovat dlouhodobě, ale je nutné ho nejdříve uvidět nebo si ho přiznat. 

12. Stejné přitahuje stejné – nebo-li – na co se zaměřuji, to dostanu.  
13. Život sám a lidé okolo nás nám ukazují, co vysíláme, na co narážíme, co nás zraňuje a s čím 

rezonujeme. 
14. Zablokovaná láska bere sílu - kolik %, uzavírá tvořivost – kolik %, vytváří strach – kolik %. 
15. Univerzální blahobyt je určen všem.  
16. Co konkrétně blokuje ten můj? 
17. Také jsme na kurzu narazili na moje oblíbené téma a to je „Zpětná vazba.“ Ptala jsem se 

přes Vyšší Já na určité věci a posílám úryvek. Pokud to bude možné, udělala bych později 
na toto téma seminář. Je to totiž jedno z hlavních témat našeho života. 

18. Stejně jako je pro nás důležité – vyvážit duchovní svět s fyzickým 
 

 

Zpětná vazba:  

Všichni lidé potřebují zpětnou vazbu, jinak je narušeno učení lidí. A pro vás je každý den učení, 

každý den rozhodování, výdej energie a vyvažování.  

Zpětná vazba není nic jiného než to, že vyšlete energii některým směrem, energie je přijata, vrací 

se, vy ji přijmete, tím se uzavře kruh a vy máte sílu pokračovat.  

To je plynoucí koloběh Univerzální energie. 

Život a naše tělo nám ukazuje, co plyne a co neplyne.  

Co neplyne, se učíme řešit. 

1. Lidé pracují a zpětná vazba je jejich plat.  
2. Pokud pracují poctivě a nedostávají to, co vydali, cítí nespokojenost a to oslabuje jejich 

chuť pracovat i žít naplno.  
3. Univerzum také potřebuje zpětnou vazbu. Dává všem neomezeně, a pokud vracíte 

nespokojenost, je to začátek nevyváženosti.  
4. Vše je o rovnováze a spolupráci.  
5. Pokud je rovnováha, mají obě strany prospěch. 
6. Pokud je nerovnováha, cítíte nelibost. 
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7. Může to být záležitost osobního, pracovního života i vztahová. 
8. Nerovnováhu ve vztahu dvou lidí si umíte představit. 
9. Málokdo vidí to, že i vy máte dávat zpětnou vazbu sami sobě. 

 
Toto téma a odblokování rozvineme na semináři Zpětná vazba a informaci o konání dostanete 

v časopise.  

 

 

Příspěvek Wendy Šinkolové 

 
Je to píseň, kterou Wendy složila a věnovala ji mně. Předkládám ji, s jejím svolením, i vám. 
Wendy, děkuji. 
 

Pohádka 
 
Am F Dm F E Am 
 
Loučení to nepříjemné bývá, asi i proto, že tolik smutku skrývá. 
Nejtěžší je přiznat sobě, že dál už nechci život podřizovat tobě. 
 
Já to vím a jistě víš to taky, že mezi námi poletují hloupé mraky. 
Plují si kolem, vytváří své drama, nic se mi nestane, když budu chvíli sama. 
 
A C G D   E 
 
Život jako pohádka je, když to chceme tak,  
proto k šípku pošlem každej bezvýznamnej mrak. 
Život jako pohádka je, máme zloby dost, v životě všechno děláme hlavně pro radost.  
Pro radost. /Refrén/ 
 
Am F Dm E   Am F E Am 
Žiju tu na světě pro radost a štěstí, jaký má smysl soustředit se na neštěstí. 
Má to být zábava a ne utrpení, když mě to nebaví, ukončím své snění. 
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Energie měsíce dubna 

S jarní rovnodenností 20. 3. jsme vstoupili do jednoho z nejsilnějších měsíců  roku 2013, tj. měsíce 
Draka. A kombinace energií vládce roku Hada s vládcem měsíce  Drakem jsou opravdu tou 
neporazitelnou dvojicí.  Tak pojďme se společně podívat, jak můžeme využít jejich sílu a  moudrost 
pro svůj prospěch. 

Drak, jak už jsme si řekli v minulém roce,  je nejsilnější zvíře zvěrokruhu a lze proto také očekávat, 
že v nadcházejícím období se vše dostane do pohybu. V minulém měsíci, v měsíci  Zajíce, jsme se 
měli zaměřit jednak  na to, co chceme a  také jak toho dosáhneme. A nyní je čas, kdy už nemůžeme 
čekat, ale musíme jednat. V tomto roce je měsíc Draka jediným měsícem, který nám pomůže něco 
rozhýbat.  

Had jako vládce roku, je velmi inteligentní, o  všem velmi rád a důkladně přemýšlí, proto nás vede k 
velmi pomalému pohybu vpřed. Jen  Drak má sílu to vše uchopit a postrčit vpřed. A pokud nyní 
tuto dračí  sílu nevyužijeme, budeme  muset v průběhu roku vše realizovat pouze  za pomocí 
vlastní síly a energie.   

A s touto realizací  také souvisí expansní energie jara, proto využívejme  prostoru, kde 
připravujeme nové věci, dávejme si věci vertikálním směrem, používejme rychle rostoucí kytky 
(např. bambus) a využívejme zelenou barvu, kde to jen půjde. Otevírejme prostor slunci a světlu a 
hodně větrejme. Pokud chceme opravdu využít silnou podporu energie Draka ,což je rozmezí  od 
7,00 do 9,00 hodin,  je velmi  vhodné využít  tuto ranní energii. V tomto čase  nám půjde od ruky a 
uděláte to s minimální námahou. 

 Drak nám teď také  radí vše zvětšovat, protože on to tak má rád. Takže rozšiřujme své aktivity, 
rozšiřujme okruhy přátel a známých. Zaměřme se na získávání nových klientů. Choďme hodně mezi 
lidi, rozhlašujme co děláme, co chceme a také nebojme se moudře žádat o pomoc. 

A co přináší  kombinace Draka a Hada?  Tito  dva vládcové si velmi dobře rozumí. Drak je velmi 
silný, má nadhled a je velkorysý. To dělá Hadovi velmi dobře. Má jen problém s tím, že Drak neřeší 
detaily. Takže si ohlídejme věci, které by Drak mohl přehlídnout. Oba dva jsou nesmírně chytří. 
Takže nedělejme ani my  ze sebe hlupáka. Drak nám vždy pomůže sehnat informace, protože vidí 
daleko a Had je zpracuje a s pomocí Draka pošle do světa. 
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A co naše zdraví? Po celé jaro si musíme dát pozor na játra, žlučník, oči, štítnou žlázu. Zejména oči v 
tomto období mají tendenci pálit a slzet, proto nezapomínejte na  sluneční brýle.  Mohou se také 

objevit problémy se žaludkem. 

Veškerý vztek a negativní emoce je nutné ventilovat 
ven, ale ne na druhé lidi, protože by docházelo ke 
konfliktům a to my nepotřebujeme. Lepší jsou 
procházky v přírodě, nejlépe okolo vody. Dívání se do 
zelené barvy je velmi uklidňující. Pomůže nám 
samozřejmě i příjemné posezení s přáteli. 

 A nezapomínejme na odpočinek. Pokud jsme si ho v 
zimě nedopřáli, tak nás může přepadávat jarní únava.  A 

jsme-li opravdu unavení, tak odpočívejme. Energie jara jsou opravdu každým rokem velmi silné. 

 5.4. opět začíná období zvané Mezidobí Země. Je to období, které dle starých čínských mistrů 
přicházelo vždy mezi jednotlivými sezonami. Toto období nás opět malinko zklidní a povede k 
přemýšlení. Tato nastupující zemitá energie nám může pomoci udržet reálnost našich plánů a 
ohlídat naivitu Draka. Mezidobí Země bude naopak vyhovovat ročnímu Hadovi, kterému se bude 
zase o něco lépe přemýšlet. Pozor však, abychom se v našem myšlení nezacyklili a síla Draka k akci 
by mohla vyznít naprázdno. 

 Tak to je pro dnešek vše. Mějte se krásně přátelé a užívejte si jara!! 

 

Akce na duben a květen 2013 

Meditace:   4. 4.  ve 22 hodin   
                      5. 5. Ve 22 hodin      
 

1. Prosba se týká paní Věry Hrzánové, narozené 14. 9. 1941, 
bytem v Praze, která je nyní v umělém spánku a v 
kritickém stavu se srdeční zástavou a leukémií. O pomoc 
pro svou mámu a babičku prosí celá rodina a také energii 
pro sebe, aby ustáli tuto situaci. 
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2. Druhá prosba se týká paní Daniely Krausové z Brna, narozené 13. 12. 1963. Dva roky zápasí 
s rakovinou jater a nyní došlo k masivnímu zhoršení. Naše kolegyně Libuška Tománková jí 
pravidelně posílá energii TA. Paní Daniela je otevřená této energii a naší práci věří. 
 

3. Pokud potřebuje pomoc i někdo jiný, prosím, posílejte své žádosti. Když nestihnete, aby 
byly uvedeny v časopise, obvolejte před meditací pár svých přátel, kteří používají TA, 
protože se potom naše energie spojí a jsou silnější. Vždy udělají to, co udělat mají. Je-li to 
možné, prosím, posílejte lidem, kteří potřebují akutní pomoc nejen při meditacích, ale také 
kdykoliv pracujete se sebou. Děkujeme. 
 

4. Já to dělám tak, že nejdříve se napojím já sama, poprosím o energii a po případě i léčení 
svého těla. Když cítím, že to proběhlo, prosím o totéž pro…i tuto planetu. 

   
  

    
                    

                  
Datum konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

27. a 28. 4.  10 - 17 TA 1 / 3. část  2 500 Kč Mankovice 02 

18. a 19. 5. 10 - 17 TA 1 / 2. část 2 500 Kč Praha 10 

25. a 26. 5. 10 - 17 TA 2 / 3. část 2 500 Kč Praha 10 

?  Připravované semináře: Pravda,  Zpětná 
vazba – oba s odblokováním 

1 den 
1 000 Kč 

Praha 
Mankovice 

 
 
 
 

Důležité dny měsíce dubna  
 
  1. 4.                                    Velikonoční pondělí 
  4. 4.  ve 22 hodin            společná meditace  
10 .4 . v 11.36 hodin  LČ   Novoluní            
25. 4. V 21. 57 hodin LČ   Úplněk ve znamení Vah 
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