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Motto:
„Kam vkročíte, vyzařujte novou sílu, která ovlivní okolí svou
čistotou, opravdovostí a láskou.
Odmítněte vše, co je proti lidské hodnotě, důstojnosti a důležitosti.
Nezapomeňte, že jste blahobyt.“
Restartování TA

Zima 2015
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I. Úvodní text
Milí přátelé,
zima, jako roční období, ještě nenastala, ale přesto časopis vychází a to z prostého důvodu.
Jsou důležité informace, které se týkají Restartování a jsou tam náměty na to, abychom
byli na toto období připraveni.
Je předčasné vám přát k Vánocům a Novému roku, to uděláme ve správný čas.
Také upřesníme časový plán na rok 2016.

II. Zpráva Univerzálního vědomí
Restartování proběhne úspěšně tehdy, pokud si všichni uvědomíte, že energie Tattatuo
nemůže za vás udělat změny, které vyplynuly z vašich seminářů a kurzů. U mnohých z vás
stačí jen krůček, pokud jej váháte udělat, nezapomeňte, že máte energii, která vám dodá
sílu, abyste čin vykonali.
/ Moje poznámka: Najděte si tabulku 27 Řád TA – bod 12, ale mohou to být i jiné body a
části - viz Doplněk k Řádu TA bod 17, ale opět i jiné body. /

Měli byste vědět, že Řád Univerza opravdu vnímá váš záměr, vaše myšlenky i činy.
Podporuje ty, kdo si žádají o TA pro svůj skutečný vývoj. Na druhé straně mnozí nepociťují
žádnou změnu, protože žádají o něco, co se dá nazvat urychlení procesu vývoje. Vše má na
lidské úrovni svůj čas a urychlení neznamená vždy váš prospěch.
Pokud bylo třeba něco urychlit, vždy jste dostali upozornění, na co je třeba se v té určité
době zaměřit.
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Urychlit kurzy či semináře neznamená, že vše proběhne podle Univerzálního Řádu. Pro
další období potřebujete očistu programů duše, informačních polí a mnoha dalších úrovní.
Potom je třeba, aby proběhlo pochopení a ty kroky, které jsou zaznamenány v trojúhelníku
81 – viz 7 fází vyspělé duše.

Začíná velmi náročné období spojené s manipulací, fanatismem a násilím. Celosvětové
dění ukazuje na nesmyslnost boje o moc a přežití. Energie útlaku žije po tisíciletích ve
vašich genech, v různých úrovních vědomí i podvědomí, v informačních polích rodu i
lidstva, v paměti duše. Vyvolává strach všeobecně a tím se zastavuje jakýkoliv vývoj. Tato
situace je pro lidstvo vážná, a proto je třeba pracovat na lidské bezmoci.

Bezmoc je projev lidské slabosti, kterou duše přijala do svého života. Neberte ji však za
svou prohru, ale výzvu. Nevzdávejte se své výzvy, každý z vás ji zná, jen si svou bezmocnost
pěkně pojmenujte a pracujte na ní.
Nemůžete jít nyní dál, pokud nevyřešíte svou vlastní bezmocnost. Tím se dostanete do fáze
dozrávání a přejdete od lidské nezralosti k moudrosti. Je nutno vyvažovat energie
vzniklého chaosu.
Je nutno posilovat svoje energie, které dokáží dívat se na sebe a veškeré dění
s nadhledem. Přijdou stále náročnější situace, ale budete-li na ně připraveni, nemusíte se
nechat strhnout lavinou vzniklé negace a strachu.

Čas, kdy má proběhnout seminář Restartování, nehraje žádnou roli, pokud jste pochopili
naši zprávu.

Pochopili jste, že rozhodující je vaše vyspělost?
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Tím je myšleno:
1. Uvědomujete si svůj záměr, který vysíláte?
2. Je to pro vaše nejlepší dobro a všech zúčastněných?
3. Jaké energie vysíláte?
4. Co ve vás vyvolává nesoulad, nerovnováhu? Konkrétně.
5. Jak se jmenuje vaše bezmocnost?
6. Umíte se za sebe postavit bez pocitu viny či jiné negace?
7. TA je štěstí. Opravdu jste šťastni?
8. Ukazujete kolem sebe to, co jste se naučili v TA?
9. Žijete a radujete se?
10. Kdo ano, je připraven na Restartování a nové frekvence i úkoly.
11. Nyní máte šanci ukázat svoje postoje, svou vnitřní sílu a sílu TA.
12. Vaše mohoucnost roste a přímo vzplane, pokud konečně budete konat i pro své
dobro.
13. Pusťte se starého. Budoucnost pro vás připravuje cestu velkého dobrodružství.
Vše, na čem budete pracovat, se bude transformovat, budete-li správně napojeni na naše
energie. Protože naše Láska je s vámi a pomůže všem naladěným a otevřeným lidem,
budou-li si to přát.

III. Co nám přináší rok 2016?
Následující rok 2016 je podle východního kalendáře rokem Ohnivé Opice. Opice se ujme
své vlády 8. února 2016 a nahradí tak rok poklidné a mírumilovné Kozy (někdy se uvádí
Ovce), který přinesl převážně vytoužené zklidnění, díky kterému jsme mohli všichni nejen
zvolnit a uspořádat si své životy, ale také uklidit své „kostlivce ze skříní“ a nabrat síly na
nadcházející rok 2016.
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A jaké vlastnosti má Opice?
- Je veselá, družná a budí dojem, jakoby všechny milovala. Bohužel, je to pouze její
taktika a diplomacie.
- Je velmi inteligentní a učená.
- Má zdravý selský rozum a dokáže si tak snadno druhé získat.
- Má úžasný smysl pro humor, proto je vyhledávanou společnicí.
- Má výbornou paměť na detaily a na vše, co viděla, slyšela a prožila.
- Je krajně vynalézavá a originální, dokáže sama řešit a také vyřešit i ty nejobtížnější
životní situace a problémy.

A přesně takové vlastnosti bude mít nadcházející rok 2016. Bude divoký, dynamický,
neklidný a lehce stresující. Proto se připravte, že pravděpodobně dojde k přehodnocení
vlastních plánů a postupů k dosažení vašich cílů. Je možné, že budete nuceni přehodnotit
vše, čeho jste dosáhli, čeho jste chtěli dosáhnout, koho jste potkali, nebo měli potkat a to
dost možná od základů vaší existence až doposud. Bude to sice složité, ale věřte, že péče a
veškerá snaha, kterou tomu věnujete, se vám už na konci roku 2016 začne vracet.
Celkově bude rok 2016 rokem plným zlepšení a rozvoje vašeho vlastního JÁ. Rychlé tempo,
které bude po celý rok 2016 citelné na každém kroku, vás neunaví, ale nabije novou silou,
kterou tolik potřebujete k tomu, abyste se odhodlali ke krokům, které vás posunou blíže
k naplnění vašich krátkodobých, ale i dlouhodobých cílů. Nebojte se ukázat své
schopnosti. A také pokud jste si svým nápadem nebo postojem jistí, nenechte si ho
rozmluvit a jděte si za jeho úspěšným dotažením až do konce. Půjdete-li si za svými přesně
stanovenými cíli, úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.
Plánování a rozvržení každodenního života se stane nezbytností a to ve všech oblastech,
tedy i v oblastech lásky.
Dynamika a vášeň, kterou s sebou rok Opice přináší, rozproudí krev každému. Pokud jste
bez partnera, přestaňte se schovávat před láskou, která na vás čeká. Vzduch je přímo
nabitý všudypřítomnou touhou po nalezení toho pravého člověka na společnou cestu
životem. Vášeň se nevyhne ani partnerství a manželství. Snažte se ji využít k utvrzení
vašeho vztahu a posunutí zase o kousek dál.
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Vztahy, které vzniknou tento rok, budou velmi dlouhé a pevné, tak to bude také s
uzavřením manželství. Pro lidi, kteří chtějí místo lásky jen nezávazný lehký románek
nebude rok Opice šťastným. A páry, jenž si navzájem umí ustupovat, nepodvádí a nemají
snahu se přetvařovat, naslouchají jeden druhému, najdou harmonii, mír a štěstí v
rodinném životě. Rok 2016 je určen pro klidný rodinný život. Proto buďte odvážní a
nebojte se experimentovat
V roce 2016 platí jedna obecná rada.
„Buďte trpěliví, a naplněni až po okraj optimismem. Snažte se vytěžit z každé situace to
nejlepší, co skrývá, a nenechte se ničím odradit! Vše, co se vám podaří v roce 2016
dosáhnout, vám bude k užitku ještě mnoho dalších let.“

IV. Různé:
Určitě se usmějete s námi nad fotografiemi z posledního opakovacího kurzu TA2 a TA3.
Hlavní myšlenkou, která procházela celým opakováním, byla nutnost odstranit svoje
konkrétní vyjeté koleje, které jsou nefunkční. Dalším tématem byla přímočarost. Jít
přímočarou cestou za tím, co opravdu chceme, přímočaře a s láskou říkat svoje nové
postoje, pocity a názory.
Výsledkem bylo i to, že jsme si bez ostychu ukázali, že nejlepším řešením konfliktů je
pevné objetí. Došlo k neskutečnému uvolnění emocí, někdo plakal, někdo se smál. Ale na
závěr jsme se smáli všichni…
Díky Romanovi za jeho pohotovost. Tak si ho k fotografiím přimyslete.
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