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I. Úvod: 

V poslední době je na našich setkáních ústředním motivem rozdělené duchovní a fyzické já. Proto 

se také objevilo motto: „Buďte tím, kým jste byli stvořeni.“ To je naším cílem i úkolem. Je to však 

velmi široký pojem a snad i ten nejtěžší úkol. Poznat sami sebe – poznat své spojené já, které lze 

nazvat „ Moje pravé já.“ S tím rezonuje trojúhelník 8 a 80. Je velmi dobré mít na paměti to, že 

pokud se nám nedaří, je třeba zjistit, co se děje s naším já. 

Naše kolegyně začaly hledat své ztracené já podle své intuice a rozjely se do dalekého světa, který 

láká i mnohé z nás – do Peru, Bolívie, Guatemaly apod. Zážitky, emoce, pocity jsou nepřenositelné, 

tak jako zkušenosti, ale přenositelné jsou fotografie a možná osobní vzpomínky. Něco málo bude 

v časopise a více na setkáních. Pro letošní rok s tím hodně souvisí kurz Osobní tvořivý kód. 

 

II. Najít své pravé já, to je úspěšné završení sjednocovacího procesu Univerza 

Bylo však řečeno, že končí jednostrannost, proto pokud dostáváme informace, které nám pomáhají 

a posouvají nás vpřed - k našemu lepšímu já, potom je jasné, že je nutná i naše ochota a snaha 

spolupracovat na své duchovní a fyzické podstatě, protože i to je naše pravé já. 

Stále ještě hledáme překážky na cestě ke svému cíli, ale zdá se, že jsme stále vědomější a svým 

problémům více a více rozumíme. Stále však něco chybí, ale cítíme, že se k tomu blížíme. Určitě 

nám to v tuto dobu přiblíží zásadní kurz: „Osobní tvořivý kód.“ 

Všichni už víme, že pokud pracujeme v různých skupinách, zanecháváme stopu v informačním poli 

TA i v jiných a tato informace působí i na nás, přestože o ní nevíme. Takto jsme v I. části OTK 

narazili na to, co nás může hodně blokovat. Pokusím se to stručně napsat a v dalších setkáních to 

probereme. 

Mluvíme o paměti lidstva. 

 Paměť lidstva žije miliony let, je to nekonečná cesta, kterou se lidstvo ubíralo a ubírá. Je to 

obrovská nádoba naplněna vším, co nazýváme život. Dogmata, strach, bolest, nedostatek, 

ale také krása, láska, soucit, ochota a mnoho dalšího z dualitního světa. 

 Idea o životě a samotný život – to je naprosté nepochopení. My se však houževnatě držíme 

cesty, kterou nás k poznání vede systém Tattatuo. Jako bonus nás podporuje energie, která 

zde patří, pomáhá i posiluje. 

 Narážíme na mnohé bloky, proč se nedokážeme pohnout vpřed. Jedním z bloků je právě 

síla Paměti lidstva.  
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 Chceme a pracujeme na jednoduchosti života? Ale život je ve skutečnosti velmi těžký, 

složitý a nebezpečný. Říká Paměť lidstva. 

 Chceme být svobodní, mít důvěru v sebe a život, včetně hluboké víry v Univerzum? Ale 

člověk je jako bezmocný červíček na Zemi…I to je zapsáno v této paměti. 

 Je tam nekonečné množství záznamů a nejsou pro nás vždy prospěšné. 

 Nyní nás čeká velké množství záznamů v tom obrovském archívu zvaném Paměť lidstva.  

 Naštěstí se v něm nemusíme přehrabovat zbytek života, ale máme skvělé pomocníky, kteří 

nám pomohou, pokud budeme chtít spolupracovat. 

 Tak se pokuste začít a ptejte se, čím vás osobně blokuje tato paměť, co vám nechce povolit, 

co máte změnit. 

 Přeji vám zajímavé objevy a pochopení. 

 Ty společné prožijeme na kurzu Osobní tvořivý kód. 

 

III. Harmonogram našich kurzů: 
 
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

15. – 18. 6. 11 – 19 
1. den 

Osobní tvořivý kód 2. a 3. část 6 000 Kč Mankovice 02 

5. – 8. 7. 11 – 19 
1. den 

Osobní tvořivý kód 2. a 3. část 6 000Kč      Mankovice 02 

        

28. – 29. 10. 10 - 17 Osobní tvořivý kód 2. část 3 000 Kč Greenpiont 
Praha 

2. – 3. 12. 10 - 17 Osobní tvořivý kód 3. část 3 000 Kč Greenpiont 
Praha 

          

     

      

      

od května  Pravidelná setkání  Mankovice 02 

Dle osobní 
dohody 

 Učitelský TA3 

Mistrovký kurz 

 Mankovice 02 
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IV. Různé: 

Maya Vašicová a její zážitky: 

Pro mne je docela těžké něco vybrat, protože těch zajímavostí a poznatků z loňské i letošní 
dovolené bylo tolik, že by to vystačilo na celý časopis  a opravdu  nevím, kde začít.  

V dubnu letošního roku jsme navštívili Guatemalu a Belíze a putovali jsme po stopách starých 
Mayů. Navštívili  jsme nejen  posvátná místa mayské civilizace, ale i guatemalskou džungli 
s největší guatemalskou  řekou Dulce a také karibské pobřeží Tichého oceánu.  

Guatemala se nachází ve střední Americe, její název vznikl z indiánského slova v nahuatlu 
Cuauhtemallan, které znamená místo (země) obklopené stromy (lesy) . A opravdu  polovinu státu 
pokrývají tropické lesy. Mayskou kulturu není třeba podrobně  představovat, ale jen pro úplnost 
uvádím: První zmínky o tom, že v oblasti Petén na severu Guatemaly se nachází mayská civilizace 
jsou již od 3. stolení před n.l. Mayové měli rozsáhlé znalosti v oblasti  astrologií, matematiky, kde 
mimo jiné zavedli pojem nula, stavitelství apod. . Jejich civilizace zanikla z dosud nejasných příčin 
v 11tém století n.l. Až do roku 1523 bylo toto území  centrem mayské říše, kterou v následujících 
letech rozvrátili Španělé.  

 A tady je ukázka mayských pyramid:  
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Záběry z řeky Dulce (stále stejná řeka):  

 

 

A ještě pohled na pobřeží Karibiku: 
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A nakonec pár zajímavostí: 

Toto je – národní symbol Guatemaly, jmenuje  se Kvesal chocholatý.  V minulosti byl indiány velmi 
vyhledávaný pro své krásně zbarvené peří, které používali do svých 
čelenek. A podle něj se jmenuje i zdejší měna -  quetzal. 

 

 

 

 

                                                                 

A ten nádherný strom, který je i na fotce u Hanky, je národním stromem Guatemaly.  Jmenuje se 
ceiba  a je reprezentován mayským křížem.  Je to 
posvátný strom Mayů, protože Majové věří, že 
kořeny propojují podsvětí (Xibalba) s tímto světem 
přes kmen a na obloze výše s listy. Zmínku o těchto 
stromech lze nalézt už před rokem 900 n.l. Jejich 
stáří se odhaduje až na 400 let a jejich energie je 
prostě nádherná, jemná  a ochranitelská.  

 

 

Hanka Jahnová ml. O Peru: 

 Hlásím úspěšný návrat z Peru :-) 
Je to krásná země. Mám plno zážitků a ráda bych se o ně s vámi podělila. Je jich tolik!  Vybrala jsem 
si pro vyprávění - moje zážitky s Ayahuascou ( dále Ay). 
 
Vezmu celé vyprávění úplně od konce.  
Mezi posledními zprávami, co jsem dostala od Ay, byla i informace, že jsem byla šamankou. V tom 
okamžiku jsem se vrátila do pouště, na místo mi tak známé, věděla jsem, že je to pravda. Všechny 
takto zásadní informace jsem s láskou obrečela. Zjistila jsem, že slzy dojetí léčí, tak jsem ještě 
prosila o léčení Zemi, která to tak potřebuje a plakala jsem dojetím ještě více. 
Informace, že jsem byla šamanskou, úplně změnila můj pohled na celé čtyři sezení, kdy jsem pila 
Ay. Všechno se mi poskládalo a každý zážitek jako puzzle zapadl do sebe. Do této doby jsem 
nedokázala celou věc uchopit, jako by mi tam chyběl spojovací článek a najednou jsem ho měla. 
Podařilo se mi díky tomu své velké a s láskou prožité zážitky vyjádřit pár slovy. Po vypití Ay jsem se 
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vrátila do role šamanky a dívala se na svět svýma starýma šamanskýma očima.... od začátku do 
konce jsem procházela šamanským výcvikem. Všechno mělo svůj řád a logiku, neumím to přesně 
vyjádřit, prostě jsem to cítila.  
 
Byla jsem vědomá! Pocit, že člověk ví, ale opravdu ví, je nepopsatelný. Dostala jsem dárek a mohla 
si vyzkoušet, jaké to je. Není to hloupé ani strašidelné. Je to krásné. Děkovala jsem nahoru a sobě, 
že jsem si stála za svým a šla do toho. Celá moje duchovní práce se mi i s úroky vrátila a vím, že mě 
to hodně posunulo a dodalo sílu do další práce. Hodně jsem pochopila, protože jsem dokázala 
vnímat každičký detail. Každé vrznutí mělo svůj smysl a já se ho snažila pochopit.  
Ay má i tělesné účinky, ale považovala jsem to za součást očisty. Pro tělo celý proces není 
jednoduchý. Rozhodně je léčivý :-) 
 
Uvědomuji si, jak důležité je načasování. Ay dá každému, co potřebuje a co si zaslouží. Umím si 
představit i situaci, kdy to lidé neunesou. Pocit, že je člověk sám zodpovědný za svůj život, není pro 
každého procházkou.  
 
Chci v psaní pokračovat. Ráda bych všechno sepsala. Je to pro mě nesmírně důležité.  
Navštívila jsem ohromný strom, nebylo vidět do koruny, jak byl obrovský. Můžu se tam teď vracet 
a po dovolení čerpat energii a ten pocit klidu, co mám uvnitř sebe, když tam jsem, je k nezaplacení. 
 
Libuško, z celého srdíčka ti moc děkuji, hodně jsi mě naučila a vážím si toho. Šamanskou zkouškou 
jsem prošla úspěšně díky sobě, díky rodině a díky tobě. 
 
Hanka 
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A ještě jedno hledání sama sebe:   

    Slávka Barková a její obrázek z kurzu TA. 

                    

 

 

 

 

 

JSI SAMOTNÝM VĚDOMÍM 

Karel Spilko 
  
Na ničem nezáleží tolik, jak si myslíš. 
  
Vše, za čím ses hnal a co pro tebe bylo důležité, 
se rozplyne jako mraky na obloze ve své nedůležitosti. 
  
Až zjistíš, že rekvizity, kterým jsi věřil a které vyznával, 
byly jen dekoracemi pro hru, kterou Vědomí hraje samo se sebou, 
rozesměje tě to. 
Bylo úplně jedno, čím jsi, čemu věříš, co děláš a co máš, 
jakou funkci zastáváš a jakými problémy se trápíš - budeš udivený, 
o jakou bláznivou komedii jménem Život se jedná. 
  
Vše ztratí svou pověstnou důležitost a ty si uvědomíš, že 
jediné, co zde má svou relativní váhu je, JAK funguješ. 
A je úplně jedno, co se kolem tebe nachází. 
 
Tvůj postoj, úhel pohledu, tvá reakce na to, co přichází, 
je jediné, o co se zde hraje. 
Ostatní vzniká a zaniká stejně jako příliv v oceánu. 
  
Až zjistíš, že vše bylo jen tvou představou, která se mění 
podle toho, JAK funguješ v této vesmírné hře, 
pak pochopíš, že ani tyto představy nejsou reálné - stále se mění. 
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A jenom to, JAK se pohybuješ v tomto chaotickém světě 
plném nejistot, bude nakonec pravým pokladem v 
pokladnici kosmického Vědomí. 
  
Potom se začneš víc smát a užívat si života se vším, co přináší. 
Potom v tvém životě bude více prostoru pro klid a radost. 
  
Problémy a příležitosti jsou tady, abys s nimi hrál vesmírnou hru, 
která nikdy nezačala a nikdy nekončí. 
  

 

Přejeme krásné a radostné prožití léta. 

Liba a Maya 
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