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I. Úvod:
Milí přátelé,
před námi jsou svátky klidu a míru. Vánoční i předvánoční čas je ve znamení setkávání rodin a
přátel. Mělo by být naplněno láskou a radostí ze společného setkání, ale také z úspěchů a zdravého
života nás i našich nejbližších.
Měli bychom se také na rozhraní roku 2017 a 2018 zamyslet nad tím, co jsme zvládli a čím chceme
naplnit ten další rok.
Co chceme jako odžité propustit a co si k sobě přitáhnout svou
energií a myšlenkami.
Nezapomeňte, co představuje náš symbol stromu, který jsme si
vytvořili na posledním kurzu – je to symbol zázraku života a
každá větev je jako určitá schopnost, vědomost, dovednost,
vlastnost apod. Kdykoliv uvidíme krásný strom, uvědomíme si,
že tím přijímáme tento zázrak do svého života a náš mozek je
přeprogramován na trojúhelník 86 Zázrak = Já jsem zázrak, život
je zázrak a jen já sám /sama zodpovídám za sebe a za svůj život.
Jsem mohoucí a dovolím si přijmout štěstí. Tím se stávám
magnetem, který si přitáhne energii Tattatuo trvale do života.

Myslíme si, že naše setkávání taková jsou a těšíme se na ně i v dalším roce
2018 v našem Centru Tattatuo. Liba a Maya

II. Očista a sjednocení
To, co právě děláte na kurzech, je očista sebe – duše, těla, mysli a propojení svého vnitřního ducha
s Duchem Univerza. Z tohoto pohledu začínáte chápat, že vše, co je Univerzum, je uloženo i v každé
buňce vašeho těla. Odpojení od Zdroje, to je skutečný pád vědomí a právě nyní uzrál ten čas, stát
se opět člověkem ve smyslu – lidství = božství.


Nemůžete očistit svůj život, pokud nepročistíte svou jedinečnost a nevytvoříte celistvost se
sebou a Univerzem.
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Nepohnete se z místa, pokud nebudete vědět, kdo jste a co vlastně chcete. Pokud
nepřijmete svůj mistrovský trojúhelník 78 - Zodpovědnost za svobodu vede k důvěře.
Na všech úrovních probíhá mnoho změn. Vaše změny se potřebují dostat do souladu s těmi
Univerzálními, jinak všeobecný chaos naruší vaše energie. A to se děje ve velkém měřítku.
Zvyšující se nátlak a manipulace proniká do všech sfér lidského života. Máte s tím už velkou
zkušenost a to ve svém soukromém, pracovním i společenském životě.



Bohužel se právě tento nátlak projevuje v tomto nádherném adventním čase. Původní
záměr se změnil na hon za zbytečnostmi – kupuj, kupuj, kupuj!



Kdo však ví, kým je a že patří k Celku, nebude se účastnit toho, co vlastně zvyšuje
prázdnotu, což je honba za něčím, co mu ubírá síly a energie. Krade čas pro sebe, rodinu,
přátele, odpočinek, pozitivní aktivity a zvyšuje negativní myšlenky, emoce, pocity až
k oslabení těla a vzniku nemocí – bezmocí.



Až proběhnou určené fáze očisty, dojde k aktivaci lidského DNA. Ale už dnes je možné
uzavřít lež, která je velmi aktivní a rozšířená. Je to lež o lidské bezmoci, o právu rozhodovat
za sebe. Uzavírání, ukončování – to vše je proces. Záleží na každém jedinci, jak je ochoten
na sobě pracovat a měnit svoje programy duše, těla a mysli. Teprve až potom začne stavba
nové základny života.



Nezapomeňte, že jste-li v energiích TA, jste mocní a budete mít mocnou a zdravou duši i
tělo s myslí. Toto je podmínkou mít potom i mocný život, který je svobodný, zodpovědný a
je naplněn důvěrou v sebe i Univerzum – viz trojúhelník 78.



Toto vše sami lehce poznáte, protože předchozí body se odrazí ve vašem chování a
postojích.



Poznáte svou velkou změnu: „Co je uvnitř, bude i venku.“

Nezapomeňte, že uvnitř vás je hojnost všeho, jen vědět, jak tyto poklady
otevřít. Nic nemusíte hledat, vše už máte, pokud znáte ten kód. Zná ho vaše
duše a ta ve spojení se Zdrojem udělá vše, pro vaše dobro.
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1. Buďte otevřeni změnám.
2. Buďte zvídaví a chtějte vědět více, rozvíjejte své znalosti a schopnosti. Naplňujte se
trvalými hodnotami. Odmítejte prázdnotu. Vytvořte si v mysli obraz plný hojnosti, který
vám umožní váš další rozvoj.
3. Buďte bez očekávání. Vyšlete, co chcete s pozitivní emocí nebo přímo obrazem.
4. Buďte nestranní a čistí. Jinak vám život vždy ukáže vaši slabinu. Nevyhýbejte se řešení.
Poděkujte za lekci, ale i za řešení a pomoc.
5. Buďte šťastni.
6. A tím budete i zdraví.

III. Změny v učení TA 1, TA 2, TA 3:
/text pro současné i budoucí učitele a informace pro studenty/.
Podle kurzu Osobní tvořivý kód I. víme, že energie TA má vyšší vibrace, zvýšily se frekvence této
energie a současně probíhají změny na všech úrovních Univerza, což platí i pro naši planetu Zemi.
Tento proces urychluje celkové dění, proto jsem byla upozorněná na to, že je nutné udělat také
změny v kurzech.
Nemění se skripta, ale zkracuje se doba kurzů. Studenti hlavně chtějí sami co nejdříve začít
pracovat, proto vše bude směrováno k tomu, aby byli dříve napojeni na TA a mohli testovat.
Testování začne už na TA 1 – základy.

A. TA 1 bude třídenní kurz
Hlavní myšlenky TA 1 / ale i dalších kurzů a seminářů /:
1. Skripta platí, stejně jako Učitelská skripta. Jen se budou texty vybírat podle skupin a bude
méně společných odblokování.
2. TA 1 Očista duše, je dlouhodobý proces a neproběhne během 3 dnů, je zde návod, jak na
sobě pracovat mentálně, jak se naučit používat texty na tak zvané přepínače energie nebo
zjištění toho, co se nám právě děje.
3. Očista duše bude probíhat během celého studia systému TA a to nejen na kurzech, ale také
na seminářích.
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4. První skupina zažila vznik TA a postupovali jsme krok za krokem a netušili, jak se učivo a
informace postupně budou rozrůstat. Dnes víme, že je to velká šíře vědomostí, které nám
zkvalitňují život. Je zbytečné protahovat nebo opakovat učivo. Také víme, že co se nedořeší
v jednom kurzu, pokračuje se v dalším. Také víme, že některé problémy prostě máme
prožít, ale toto zjištění nás naučí, že čím dříve se situaci postavíme čelem, tím dříve jí
projdeme.
5. Kniha „Dopisy andělům,“bude jako pracovní kniha a bude součástí ceny kurzu TA 1.
6. Mistr / učitel může vybrané texty pro daný kurz studentům přeposlat, aby nemuseli
zapisovat do knihy. Záleží to na učiteli či domluvě se studenty.
7. Pro TA 1 je důležité, aby studenti pochopili, že jejich problém vznikl někdy v hluboké
minulosti a tím vznikl otisk modelu chování pro přítomnost i budoucnost. Když se změní
tento záznam v minulosti, mění se současnost s budoucností.
8. Dále mistr / učitel naučí pracovat s životní linií / Řekou života /. K tomu je sice nutné
napojení na TA, což bude na TA 2, ale učitel studentům aktivuje symbol a v jeho
přítomnosti je možné začít testovat, protože učitel může kontrolovat jejich práci.
9. Studenti mají pochopit důležitost toho, jak myslí. Co vysílají – to přitahují. Proto přes
symbol mohou vysílat i přitahovat energii TA. Teprve po napojení na energii a pochopení
systému TA je možné si tuto energii udržet. Pokud se jim prudce změní nálada, mají vědět,
že přišli o energii a přes symbol si mohou udělat SOS.
10. Podle textů TA 1 se naučí udělat mentální věkovou regresi.
11. Pokud mistr / učitel zajistí napojení skupiny, je možné trénovat práci s kyvadlem přes své
VJ formou kladení otázek, ale takových, na které je pouze odpověď – ano / ne. Ale také
vyhledávání v knize – zde je třeba naučit testovat čísla.
12. Učitel může své studenty motivovat také tím, že je může seznámit s dalšími programy TA a
tím, co se v nich naučí. Stejně tak různými příběhy z vlastní praxe.
13. TA 1 je vlastně vhled do celého systému, jak se s ním pracuje a je to hloubkové pročišťování
energií duše, těla a mysli. Zde je nutné vysvětli, jak hodně je důležité pro život fungování
nás samotných, je-li duše, tělo a mysl v jednotě. Jsou-li v disharmonii, což u lidí bývá
většinou celý život, potom se nic nedaří a lidé nevědí, proč jsou nemocní. Mnohé z nás
život skřípnul tak, že jsme sami začali hledat proč. Pokud studenti na tohle také přišli,
potom jsou zde na správném místě.
14. Hlavní práce na kurzu TA 1 je zatím na učiteli, který nejen vede, vysvětluje, ale hlavně
provádí odblokování. Proto je nutné, aby se na kurz důkladně připravil energeticky, aby
žádal své VJ o vedení a ochranu a byl v přítomnosti, to mu zaručí, že pozná, co se v kurzu
děje.
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B. Změny TA 2: Kurz bude 4 dny.
Rozvržení učiva: Původních 6 dnů se rozdělí na 4 dny, postupuje se podle učitelských skript.

C. TA 3 zůstává podle původního záměru. Je to kurz na 6 dnů.
D. Stejně tak Mistrovský kurz zůstává stejný a to je 4 dny.
E. Nové možnosti:
1. Přestože je dáno, že TA 1 je třídenní a TA 2 je čtyřdenní kurz, může se stát, že se učivo
nestihne nebo někdo všechno nepochopí, potom je možné, podle daného stavu ve skupině,
se dohodnout o prodloužení kurzu / popř. zkrácení kurzu, je-li skupina vyspělá. / Nebo na
individuálním setkání.
2. Cenu stanovíte podle toho, co bude v části V. o změnách v ceně.

F. Změny v ceně:
Dostala jsem zprávu ohledně kurzů. Samozřejmě tam nebyla určena cena ani počet dnů. Ptala jsem
se na možnosti a testovala podle trojúhelníků. V textu bylo řečeno, že všechny informace, které
dostávám, mají velkou hodnotu. Žádný kurz, seminář nebo určité zprávy nejsou hodnotnější než ty
druhé, jsou jenom obsahově jiné. Nic není více nebo méně. Proto odstupňování cen podle kurzů
nedává smysl.

Nová cena kurzů a seminářů:
Jeden den = 1 500 Kč. Dva dny = 2 x 1 500Kč atd.

IV. Různé:
1. Zpětná vazba
To, co teď prožívám, je skutečně už jen o mně, o mém rodu, životech, programech, přesvědčeních,
selháních, neúspěších. Každá věta je mi odkryta významově až do morku kostí. Jde to samo, žádné
úsilí. Jde to krok za krokem, jedno za druhým. Nic nehledám, vše nevyřešené přijde samo. Všemu
rozumím a chápu, proč to tak je. Proč se takto chovám a proč se právě děje toto. Vše je podle Řádu
Univerza. Pokud do toho zasáhnu rozumem, začne mě bolet noha a to už vím, že je něco špatně, že
tomu mám nechat volný průběh.
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Moc za všechno děkuji, už vím, že je to všechno proces a je blahodárný, tak jako i lázně. Vlastně je
to všechno zábava.
Když je to někdy k pláči a potom tomu porozumím, směji se sama sobě. Cítím se jako na vlnách v
moři. Chvíli slunce, chvíli mrak, na nějaké vlnce poskočím, některá mě přeskočí, chvíli stojím
strnule a pak zase vlny běží jako o závod a já s nimi. Je úžasné to sledovat z nadhledu. Žádná křeč.
Jsem tam sama a plynu chvíli vpravo, chvíli vlevo, pohupuji se na vlnách a spoléhám se na sebe, na
Univerzum a Boha. Vše se děje přesně podle toho, co potřebuji a co se mám naučit.
Toto poznání přeji vám všem. Jaru Kappelová

2. Pohled na kurz OTK III. z výkladu karet:
Po návratu z kurzu OTK III. jsem měla sen, kterému jsem vůbec nerozuměla. Proto jsem si vzala na
pomoc karty (Osho zen tarot) a tady je výsledek.







Odhalte co nejdříve celou pravdu o sobě a přestaňte se skrývat. Přijměte za svůj úkol
odstranění ze svého života jakékoliv sebeobviňování , sebetrestání, závislost na názoru
okolí. Odpoutejte se od jakýchkoliv očekávání a projekcí.
Uvědomte si, že jste trvale spojeni s Bohem a proto přijímejte všechny své kladné i stinné
stránky. Přestaňte už bojovat sami se sebou. Uvědomte si, že to se pouze váš rozum zlobí
na svou duši, že mu bourá jeho zavedené pořádky.
Buďte rebelem a obhajujte si svá práva, nenechejte se nikým a ničím omezovat ani
ovlivňovat
Uvědomte si, že jste na cestě sebepoznání, kdy vaše ego (strach) pomalu, ale jistě ustupuje
a vám se mění žebříček hodnot. Proto mějte otevřená svá srdce a poslouchejte svou
intuici.

Následně jsem zjistila, že toto platí nejen pro mne, ale pro všechny účastníky kurzu. A také, že na
kurzu se nám otevřela určitá forma tvořivosti. Toť vše. Maya

3. Významné datum
Milí přátelé, za pár dnů tady máme nejvýznamnější svátek matky Země a tím svátkem je zimní
Slunovrat. Je to den, který naši předkové slavili jako nový začátek , tedy nový rok. Je to den
s magickou energií, kdy se Slunce vrací a současně otevírá něco nového. Je to den, kdy Světlo
nabírá na intenzitě a prosvětluje vše, co bylo dříve v temnotě. Je to den, kdy Světlo „zahání“ tmu.
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A my máme šanci otevřít své vědomí něčemu novému, co s tímto Světlem a kristovskou energií
přichází. Uvědomte si, že pokud ustojíme energie do zimního Slunovratu , tak přicházející Světlo
už nedovolí další destrukci na této rovině, nedovolí ovládat lidi strachem, ale pomůže nám otevřít
naše paměti a buňky skrze kristovské energie.
Proto navrhuji, abychom i my navázali na tradici našich předků a tento svátek oslavili společně,
tím, že se ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 21 hodin vzájemně v meditaci propojíme. Vzájemně se
propojíme a skrze naše otevřené srdce vytvoříme Řeku lásky a vyšleme přání, aby to nové, co
skrze Světlo přichází, bylo jen pozitivní pro nás, naše rodiny, náš národ a všechny lidi dobré vůle.

V. Harmonogram našich kurzů:

Datum
konání
17. – 18. 2.
30. – 31. 3.

Čas
konání
10 - 17
10 - 17

Druh kurzu

Cena

Místo konání

Život bohů na Zemi I. část
Mistrovský kurz

3 000 Kč
3 000 Kč

Praha
Praha

14. – 15. 4.
Červen až
říjen

10 - 17
10 - 17

Život bohů na Zemi II. část
Osobní tvořivý kód 2. část

3 000 Kč
3 000 Kč

Praha
Mankovice

10 - 17

Osobní tvořivý kód 3. část
Život bohů na Zemi 1. část

3 000 Kč
3 000 Kč

Mankovice

Život bohů na Zemi 2. část
Vyšší úkol a záměr duše – po
celý rok – zpracování.
Konzultace tématu dle zájmu.
Zpracování individuálního
tématu.
Konzultace tématu dle zájmu.

3 000 Kč
1 600 Kč

Individuální
kurzy dle
dohody
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A na závěr:
Nádherný anděl od Vlaďky a přání, ke kterému se také připojujeme.
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