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I. Úvod:
Milí přátelé,
zde je informace pro všechny absolventy systému Tattatuo. Je zapotřebí, abyste i vy ostatní, nejen
účastníci kurzu, dostali tuto důležitou zprávu.
1. Než proběhnou další kurzy, je třeba, abyste věděli, že v tuto dobu je prioritní jiná změna,
která začala v Univerzu a týká se také systému Tattatuo. Jelikož bylo ve vývoji lidstva
napácháno hodně zla, není možné posouvat hranice a zvedat vibrace bez určitých úprav.
V tuto dobu probíhá překódování energie Tattatuo.
2. Proto je možné, že jste zjistili, že nemůžete s touto energií pracovat do té míry, jako dříve.
Nebo jste pracovali, ale nevidíte výsledky své práce. V době změny však nezůstanete na
holičkách, budete dostávat pravidelné informace o průběhu.
3. Je totiž nutno opravit vše poškozené, což bylo způsobeno stálou snahou o zastavení této
energie. Jedna část oprav proběhla v kurzu Restartování I. a II. část. Mezitím však proběhly
další změny, které probereme nyní. Jedná se o překódování přístupu k této energii a
skloubení s průběhem evoluce.
4. Proč tomu tak je? A jak je možné narušit záměr Zdroje všeho? Na to je opravdu velmi složitá
odpověď. Velmi zjednodušeně se dá říci, že sami znáte, co to je vypnutí elektrického
proudu, přerušení paprsku světla a do tohoto přerušení byl vložen virus, který se záhy
dostal do celé sítě. Není ve vašich silách přijít na tento virový program a není ve vaší moci
cokoliv na této úrovni opravit.
5. Je však možné, abyste se o těchto změnách dozvěděli, pokud zachytnete vnitřní signál, že je
něco v nepořádku a že už konečně potřebujete žít podle toho, co se učíte.
6. A hlavně se to dostane do informačního pole těch, kteří pochopili, že vše záleží jen na vás
samotných, na vaší vnitřní síle a také na tom, že neexistuje jiná záchrana než ta, že každý
svým vlastním postojem a vývojem dokáže zachránit sám sebe.

7. TA vás nezachrání, ale dodá informace a sílu ke změnám.
8. Vaším současným úkolem je udržet si svoje vibrace a denně pracovat na jejich zvyšování.
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9. Mnohé situace vás budou ještě zdržovat, zastavovat i zraňovat. Pokud však o tom víte,
mějte na paměti, že si máte udržet dobrou náladu a radovat se z každého prožitého dne. U
vás lidí už je to fráze, ale pouze tyto emoce vám zvyšují frekvence.
10. Pusťte radost do svého života, bude to jedna z největších změn, které pocítíte a hlavně nám
důvěřujte, že vše je na dobré cestě. Život vám začne ukazovat pravdu, kterou intuitivně
cítíte, ale ještě ji nechcete vidět.
Překódování potřebuje určitý čas, pro vás to není moment stagnace, informace budete dostávat.
Vše pracuje v náhradním - odkloněném programu. Váš systém je třeba na tolik opravit, abyste byli
schopni pomoci sobě i svému okolí. Pomoc však není v tom smyslu, že potáhnete břemena
druhých, ale budete jim ukazovat cestu za tím, co chtějí dosáhnout, bude-li to v zájmu pokroku.

II. Informace o změnách v systému TA:
Začátkem března 2017 jsem dostala informaci o tom, že probíhají změny v systému TA a dochází
k překódování frekvencí této energie, ale také dochází ke změnám na nejvyšších úrovních Univerza.
Položila jsem tyto otázky:
1.
2.
3.
4.

Jak a kdy předat tyto nové informace skupinám?
Co je třeba udělat s kurzem OTK? Mám nové informace předat na tomto kurzu?
Jak postupovat při odblokováních? Mění se něco v kurzech TA 1 až TA 3?
Co mám ještě vědět?

Odpovědi:
1. Informace předej podle toho, jak to cítíš sama. Pochopila jsi, jak snadno se člověk může
s energií spojit. Pocit vnitřního štěstí a radosti, lásky a dalších povznášejících pocitů vyvolají
takové frekvence, že TA si vás najde samo. Vysíláte určité frekvence a ty jsou jako magnet,
který si přitáhne stejné frekvence. Takto můžete být napojeni navždy, pokud ale neztratíte
vnitřní štěstí a to je nezbytně spojeno s pocitem – Já jsem ve svém středu, dá se také říci: Já
jsem sám / sama sebou.
2. Nejdříve předej informace o změnách. Také je třeba pochopit a vytvořit trvalá spojení
s energií TA.
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3. Odblokování budou probíhat podle daného postupu. TA 1 až TA 3 je učivo pro začínající,
které se bude rozvíjet postupně tak, jako se rozvíjelo u vás. Přesto bude zásadní rozdíl a to
v síle terapeuta / mistra / učitele, protože budou spolupracovat s daleko výkonnějším
systémem. Vše bude na první pohled stejné, budete číst nebo říkat stejná slova, ale jejich
účinnost bude velmi silná, což potřebujete zažít, abyste věděli, o čem je řeč.

4. Co máš vědět?







Že úspěch TA žije v síle toho, kdo TA používá.
Proto pracujte a posilujte program „Můj TA život.“ Zde už nefiguruje těžký život,
ten byl ve 3D.
Vy můžete být po tomto setkání na cestě ze 4D do páté.
Energie lásky nutně ztratí punc zloby, zraněnosti, nadvlády, násilí apod. Stává se
nezbytným předpokladem pro zdravý a šťastný život.
Jedná se o lásku k sobě.
I v této chvíli se jen domýšlíte, o čem je řeč.
Samotný kurz OTK bude veden Láskou, protože vy už budete připraveni vidět více.




Budete vedeni k péči o sebe.
Je to silný program, který znamená: 1. Žít zdravě. 2. Duchovně. 3. Čistě.




III. Různé
Power Matrix
Výzkum vody začal na zajímavém základě: Řešila se otázka, jak stěhovaví ptáci, často malého
vzrůstu, vydrží let přes moře - tedy na dlouhé vzdálenosti. Došlo se k závěru, že ze zemského
podloží proudí energie záporných částic, které voda zesiluje, ptáci tuto energii přijímají, a proto
vydrží i dlouhé lety.
Přízemní vrstva vzduchu je nasycena energií v podobě toku volných elektronů, které stoupají z
půdy. Touto energií jsou zásobovány všechny živé organismy. Proč stoupá nemocnost u lidí,
spojená s napětím regulačních systémů organismu? (Poruchy metabolismu, ateroskleróza,
syndrom chronické únavy, atd.). Lidé mají nedostatek energie - půdu pokryli betonem a asfaltem,
dále jsou vystaveni škodlivému záření z techniky, syntetických materiálů apod. To vše způsobilo
kritický úbytek volných elektronů, následně i jejich úbytek v organismu a primárních receptorech
těla.
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Medicína zde selhává, ale i ostatní metody, alternativní přístupy léčby nemocí. Protože neřeší
hlavní příčinu změn zdravotního stavu - žádná z těchto disciplin neodstraní deficit energie. Každá
energie má svou specifickou frekvenci v Hz a kHz, stejně tak volné elektrony.
Vědecká skupina z PowerMatrix nevycházela z poznávání struktur a složení jako medicína (na
mrtvém), ale zkoumala princip zachování zdraví na základě poznání základů a principů života. Z
těchto důvodů jsou preparáty svým složením i vývojem tak odlišné od všech ostatních. Nemají
žádné nežádoucí vedlejší účinky a mohou být podávány i kojencům. Lidově řečeno - dobíjí energii na
buněčné úrovni, na úrovni informační dodávají buňkám vzor, jak mají vypadat ideálně zdravé
buňky a buňky se po nasátí informace tak začnou chovat.
Proto je možné, že běžnou virózu zvládnete s kapičkami PMx ze dne na den, pokud první příznaky
ošetříte těmito preparáty. Proto je možné, že se pomocí PowerMatrix zbavíte mnoha potíží, i tzv.
neléčitelných.
/ Moje poznámka: Já osobně mám také velmi dobré zkušenosti s užíváním PM /.
Informace: Mgr. Olga Bufková

IV. Fotografie poraden:

/ kontakty viz seznam terapeutů – www.tattatuo.cz /

Ing. Lenka Lamešová:
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Jarmila Kappelová:
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IV. Harmonogram našich kurzů
Datum konání
1. - 2. 4.
květen
Květen-říjen
červen

červen -říjen
od května
Jaro, léto

Čas
konání
10 - 17
10 - 17
18 - 20
10 - 17

Druh kurzu

Cena

Místo konání

Osobní tvořivý kód 1. část
Osobní tvořivý kód 1. část
Pravidelná setkání s TA
Osobní tvořivý kód 2.
Kurzy TA1, 2, 3
.
Mgr.Olga Bufková
Jarmila Kappelová
ing. Marie Vašicová
ing. Lenka Lamešová
OTK část 3.
Pravidelná setkání s TA
Učitelský TA3, možnost
opakování TA 1 - 2

3 000 Kč
3 000Kč

Praha 10
Mankovice 02
Mankovice 02
Mankovice 02

3 000 Kč

Mankovice 02
Mankovice 02

Přejeme všem krásné a radostné prožití jara. Liba a Maya
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