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Milí přátelé, 

dovolte, abychom se vám představily.  Jsme harmonizační centrum, které si vzalo do 

vínku pomáhat lidem prostřednictvím duchovního léčení. Informace o Centru DUHA 

naleznete na webových stránkách, ale nenaleznete tam aktuální změny, možnosti a 

působení energií. Proto vás chceme prostřednictvím měsíčníku „Most do páté dimenze“ 

pravidelně informovat o tom, co na nás v danou chvíli působí, co je třeba pochopit, 

vyčistit, odstranit, transformovat a jak porozumět sobě a svému životu.  

Jedná se většinou o komunikaci s Vyšším Já a bytostmi Univerza. Ale také vám 

nabízíme, jak správně pochopit to, co je dáno, co nám říkají čísla a co zkrátka máme 

přijmout místo boje, nátlaku a manipulace. A hlavně se jedná o rozšiřování energie 

TATTATUO /štěstí/. 

Existuje mnoho známých i neznámých energií, které ovlivňují naše vědomí i podvědomí 

a to často zásadním způsobem. Potom se nám zdá, že máme značné překážky na své 

cestě životem, začneme být nespokojeni, nešťastni a nevíme si rady. Většinou stačí 

poskládat souvislosti a pochopit, že je to naše lekce, kterou máme zvládnout. A nebo se 

na daný problém máme podívat z jiného úhlu, ale z pozice, kde jsme teď, tam nevidíme. 

Vidí tam však naši duchovní pomocníci a čekají, zda je pozveme do svého života a 

požádáme o pomoc. A věřte, ona vždy přijde. Někdy však jinak, než čekáme. 

A právě v tom vidíme přínos, další možnosti rozvoje i obohacení. Obohatíme-li vás, 

obohatíme i samy sebe. A to je učení o TATTATUO. Čím více energii dáváme a šíříme, 

tím více jí dostáváme. 

 

Časopis „Most do páté dimenze – TATTATUO“ bude obsahovat: 

 nové zprávy VJ a bytostí Univerza 

 rozbor energetických vlivů  

 co přináší čísla do konkrétního období 

 co je třeba přijmout a co změnit 

 informace o nových akcích 

 prostor pro vzájemnou komunikaci, protože mnoho z nás má pocit, že zůstává ve 

svých životních lekcích osamoceno. 
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A vy se ptáte, co je vlastně Tattatuo a jak to vzniklo?  Co si pod tímto názvem máte 

představit? Takto se budou ptát ti, kteří tento název čtou nebo slyší poprvé.  

Tak tady je odpověď. 

  

TATTATUO je energie,  

kterou jsem prostřednictvím svého Vyššího Já poznala v roce 2007 ve své těžké životní 

situaci. Od té doby jsem zapisovala přicházející informace a také měla možnost si ověřit 

na seminářích, kurzech i terapeutických sezeních účinnost této energie, která léčí, 

ochraňuje, harmonizuje, transformuje, sjednocuje, vyvažuje, spojuje člověka se Světlem 

a Zdrojem.  

  Cílem TATTATUO / mimo jiné / je poznat štěstí, hodnotu a důstojnost lidského života. 

1. Má nás převést do páté dimense, kde se člověk stává vědomým. 

2. Je mostem mezi duchovním a fyzickým životem. 

3. Energie vychází přímo ze Zdroje, je jím vyživována, posilována, je 

nevyčerpatelná a má nekonečné možností. 

4. Především sjednocuje duši, tělo a našeho ducha se Zdrojem. 
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5. Není v lidských silách ji zastavit, zneužít nebo si ji přivlastnit, protože tento 

záměr člověku snižuje vibrace a energie k němu přestane proudit. 

6. Má za úkol zažehnout na Zemi světlo, které bude léčit nemocnou planetu i lidi. 

7. Je energií, kterou už lidstvo znalo, naposledy v Atlantidě. 

8. Zvyšuje frekvence, přináší stálý přísun síly, která se jmenuje zdraví, moudrost, 

tvořivost a nekonečné možnosti, které vytváří celistvého tvořitele, zvaného 

člověk… 

 

 Kurz TATTATUO se skládá ze tří částí, které na sebe navazují. Jsou to:  

1. TATTATUO 1 – Učení Vyššího Já, Očista duše. Je to vzdělávací a současně 

očistný kurz. Tématické celky: Láska, Změny, Probuzení, Nové cesty, Život a 

hlavně odblokování, které vede lektor. Vysvětlení duchovního léčení a práce 

s kyvadlem. 

2. TATTATUO 2 – TATTATUO, Návrat k sobě. Tento kurz se zaměřuje na 

překážky mezi člověkem a štěstím. Odblokování opět vede lektor. Na závěr je 

každý posluchač napojen na energii TATTATUO. Pracuje se s kyvadlem a 

prvními tabulkami. 

3. TATTATUO 3 – Učení Univerzálních trojúhelníků/ zkráceně UUT/, Sjednocení. 

Proč máme vědět o UUT? Protože je to prastarý jazyk Univerza, je to řád, který 

byl dramaticky porušen. Trojúhelníky jsou součástí Posvátné geometrie. Pracuje 

se s kyvadlem, tabulkami, s Vyšším Já a TATTATUO. Hledáme své nevyřešené 

životní výzvy, které mohou být ze současného, ale také minulého života nebo 

z generací. Pracuje se s energiemi 5té dimenze. 

Místo konání kurzů 

 Konferenční centrum Greenpoint, Praha 10, Dvouletky č. 42  

 Centrum DUHA, Mankovice 02, 742 35 Odry, Severní Morava 

Organizační informace:  

 Každý kurz je čtyřdenní, je rozdělen na dva víkendy 

 Cena každého víkendu je 2500 Kč 

 Začátek v 10 hod, ukončení v 17 hodin 

 Vše ostatní je uvedeno na www. tattatuo.cz 
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A co říkají andělská čísla o Tattatuo 

Tattatuo je energie, pomocí které vám chtějí nanebevzatí mistři pomoci s  vaším  

materiálním životem, zvláště tak, že vás podpoří ve vašem životním poslání a pomohou 

vašim blízkým. Nanebevzatí mistři vás důrazně žádají, ať se soustředíte hlavně  na svou 

duši, důvěřujete všem nápadům a zjevením, která k vám postupně  přicházejí. Ať věříte 

v sílu svých myšlenek, které vám pomohou změnit váš život. 

Zpracováno podle knihy Andělská čísla od Doreen Virtue PH.D. 

  

Vše, co žijete, je cesta životem…     

(Zpráva Vyššího Já 18. 3.2012) 

Kdykoliv nežijete podle sebe, začnete se automaticky přikrčovat, protože je to zlozvyk 

předávaný z generace na generaci a vy ho úspěšně rozvíjíte ve svém současném životě.   

Tento zlozvyk přikrčování je fyzickým projevem strachu. Vše spojené se strachem je na 

fyzické úrovni spojeno se stahováním se dovnitř, do své ulity, ale život je také venku.  

 Jak uvnitř, tak venku. Otázka tedy zní: „Co je ukryto uvnitř a chybí venku?“ 

 Vaše nová cesta TATTATUO je však rozšiřování. Je to rozplynutí vašeho já v Univerzu 

a opět znovu sjednocení se v novou bytost. 

My, bytosti Světla, vám ukazujeme svou cestu, doslova vám na ni svítíme svým světlem. 

Mnoho lidí je ještě nevidoucích, proto si ceníme vás, kteří nás následujete.  

Buďte mocní, jinou cestou už ani jít nemůžete, protože víte, že pokud sejdete ze své 

cesty, půjdete cestou bolesti a nemoci. 

Nezapomeňte! Vše je cesta životem, ať už je mocná nebo nemocná. Důležité pro vás je 

to, že si můžete vybrat, protože TATTATUO je síla, která sama o sobě je mocná… 

 A proto je třeba, abyste se rozvíjeli a byli připraveni na nastávající změny, ve kterých 

se změní samotná podstata života.  

1. Už je čas žít podle Univerzálního řádu, ve kterém je základem Láska, Štěstí a 

Hojnost. 

2. Už je čas být nekompromisní k čekání na Lásku, Štěstí a Hojnost. 
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3. Už je čas jednat. 

4. U nás je každý den jiný a trvale šťastný, laskavý plný hojnosti. 

5. U nás neznáme přání, protože máme vše, co potřebujeme. 

6. U nás neexistuje nespokojenost, nedostatek, nemoc či pasivita. 

7. Neznáme ideu, která by vedla k nesprávnému činu. 

8. Vše plyne podle Božího záměru. 

9. Záměrem je radost a štěstí z každodenního konání. 

10. Jasná víra v sebe počítá se stálou Boží přítomností a od toho se odvíjí vše ostatní. 

11. Svoje úkoly plníme bez postranních úmyslů. 

12. Neexistuje plýtvání energie na nepravosti. Jaký smysl by takové počínání mělo? 

13. A toto vše má patřit také do vašeho života, protože vy patříte k Univerzu. 

14. Změny se nemohou rozvíjet samy od sebe, je třeba dát impuls ke změnám a 

následovat svůj záměr. 

15. A k tomu potřebujete mít sílu – moc, abyste byli tím, kým chcete být, abyste 

říkali své názory bez přetvářky a negativních pocitů. 

 Že se život na Zemi vyvíjel jinak, než zde popisujeme, to je výsledkem trvalé 

destrukce myšlení a konání lidí. Proto se také Země stává duší změn, je místem 

významné evoluce.  

1. Je třeba změnit emoce lidí, kteří lásku zneužívají. Lásku ze svého života vyhánějí 

a ne přitahují. 

2. Je třeba začít pevně věřit v řád Univerza, který je přirozeně dobrý a nezná zlo. 

3. Po jasném záměru má být jasný čin, ale to ve vašem životě postrádáme. 

4. Jasné činy nebudou, pokud mezi lidmi nebude láska, která vás povede k jasným a 

laskavým slovům, emocím, prožitkům a následně činům. 

5. Trvalý spěch, špatná komunikace a chování lidí spočívají v tom, urvat si pro sebe 

co nejvíce na úkor druhých, kteří se neumí bránit. To je charakteristika této 

doby.  

6. Vy nemáte patřit k žádné této skupině, protože máte šanci mít moc nad svým 

konáním i životem.  

7. Každá destrukce je časem smetena a toto období nastává. 

8. Je pro vás bezpodmínečně nutné žít s opravdovým zápalem pro správnou věc. 

9. A tím bylo řečeno vše.   

10. Není čas otálet.  

11. Po dlouhé době temna musí každý sám za sebe vyjít na světlo.  

12. Stačí si jen uvědomit, že není něco v pořádku, stačí ochota ke změně a pevná víra 

v naši pomoc. Vždy vám podáme pomocnou ruku a změny se budou dít 

okamžitě.  

 Zatím jste prošli obdobím příprav.  

 Změny se budou díky tomuto sdělení a vašemu pochopení teprve dít. 
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 Odstranili jste největší překážky mezi sebou a štěstím, proto změny vás už 

nemusí bolet.  

Nastává období plné duchovní spolupráce. 

Budoucnost bude osvícená a rozhodně nepůjde obvyklou cestou, proto je už nyní námi 

požehnaná. 

 Náměty na odblokování:  

1. Ve které oblasti svého života se přikrčuji? 

2. Co je ukryto uvnitř a venku mi chybí? 

3. Jsem připraven/a jít cestou rozšiřování? Vědomě? Podvědomě? Proč ne? 

4. Který destrukční cyklus se projevuje v mém životě? 

5. Existuje ještě nějaká závažná překážka mezi mnou a štěstím? Kolik? 

6. Kterákoliv část textu nebo očíslované body mohou být námětem na odblokování.  

  

Aktuální energie na duben 2012 

Od jarní rovnodenností, tj. 20. 3. ovlivňuje naše životy energie Draka, to znamená, že od 

tohoto data máme společnost jakoby dvou Draků najednou, toho ročního i měsíčního. 

Drak, jak známo, je nejsilnějším zvířetem zvěrokruhu, proto lze očekávat, že toto 

období bude poměrně velmi náročné. 

Proto je nezbytně nutné pro náš další vývoj přesně vědět, co chceme. Je třeba se podívat 

a zhodnotit, zda náš plán nebo sen je postaven na reálném odhadu, nebo zda to jsou jen 

vzdušné zámky. Pokud má tento náš plán potenciál růstu, je opravdu nutné si stanovit 

konkrétní pravidla – jaké to má být, co proto musíme udělat, s kým budu spolupracovat 

apod.  A pokud to vše již máme, protože toto bylo úkolem roku Zajíce, potom teprve 

může  nastoupit voda(protože žijeme rok vodního Draka), která tomu všemu dá energii 

plynutí, to znamená, že ti dva Draci  to svou energií nadzvednou a dodají tomu 

potřebnou  sílu. 

A my máme nyní na vybranou. Buď stihneme nastoupit a poletíme s Drakem nebo nám 

to vše uletí a potom už bude lepší počkat si na energie Draka do roku příštího, kdy 

dostaneme další šanci. Pokud nám Drak uletí a my se budeme přesto i nadále snažit 

udělat to, co jsme chtěli, tak do toho budeme muset dát už jen svoji vlastní energii a to 

nás bude nesmírně vyčerpávat. Zkrátka, teď žijeme v období, kdy je možné realizovat 

svůj vlastní růst. Vždyť i jarní příroda nám to jasně ukazuje. Pokud např. teď třeba 

zašlápneme kytku, která se chystala k růstu, tak letos už nevyroste, v létě nevykvete, na 

podzim nedá semínka a v zimě nebudeme mít co uschovávat.  
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Jsme-li připraveni, potom si můžeme s realizací pomáhat využitím energií, které nám 

nabízí toto jarní období, např. do prostoru kde připravujeme nové věci, si můžeme dát 

vše vertikálním směrem. Můžeme použít rychle rostoucí kytky (např. bambus), můžeme 

co nejvíce využít zelenou barvu a energii dřeva. Do prostoru vpustíme také hodně 

vzduchu a otevřeme jej co nejvíce slunci a světlu. Vzhledem k tomu, že největší síla  

Draka je mezi  7,00 a 9,00 hodinou, je vhodné využít tuto jeho energii, kdy nám vše 

půjde lehce od ruky. Uděláme kus práce s minimální námahou. 

Drak nám teď radí vše zvětšovat, protože on to má rád. Takže rozšiřujme své aktivity, 

okruhy přátel a známých, zaměřme se na získávání nových klientů. Choďme hodně mezi 

lidi, říkejme, co děláme, co chceme a nebojme se požádat druhé o pomoc. Doba je jako 

stvořená pro spolupráci a přijímání pomoci. Na druhé straně je potřeba se vyvarovat 

malosti, malichernosti, bezcílnosti a řešení detailů. Pokud něco bude mít spíš klesající 

tendenci a typu „já nevím, jak změnit tento vývoj“, je lepší jít od toho a raději se zaměřit 

na věci, které mají potenciál růstu. 

 V oblasti zdraví si, jako po celé jaro, musíme dávat pozor především na játra, žlučník, 

oči a štítnou žlázu. Takže je velmi dobré veškeré stresy nedržet v sobě, ale ventilovat je 

ven. Ne však na druhé lidi, protože potom by docházelo ke konfliktům, což my 

nepotřebujeme. 

Síla a rychlost současných energií dost často způsobují podrážděnost lidí, protože mají 

pocit, že nezvládají. Proto jsou velmi vhodné procházky v přírodě, nejlépe okolo vody. 

Procházky nám udělají dobře také na naše oči, které jsou na jaře velmi citlivé. Můžete 

vnímat časté slzení, záněty, ale i zhoršení zraku. A dívání se do zelené barvy je to pro oči 

velmi uklidňující. Dejte si však pozor na agresivní sluneční paprsky. 

Vzhledem k velmi silné kumulaci energií dřeva, která sama o sobě znamená zdraví, je 

možný i její převrat do negativity, což pak samozřejmě znamená nemoc. Proto je 

důležité v tomto období posilovat imunitu, hodně odpočívat, když jsme unavení a 

nepřeceňovat své síly. Neřešme malé bolístky, protože to je detail, což Drak nemá rád. 

Ale pokud se necítíme dobře, raději si  vezměte dobrou knížku a odpočívejte.  

5. 4. k nám přichází nová energie a je to tak zvané Mezidobí Země. Je to období, které 

dle starých čínských mistrů přicházelo vždy mezi jednotlivými sezonami. Teď přichází 

čas mezi jarem a létem. A pro nás dobrá zpráva je, že to s sebou přináší určité zklidnění 

a oslabení tak obrovsky silná energie dřeva. Každé mezidobí vždy slouží k tomu, 

abychom se ohlédli za minulým obdobím a zvážili, zda není potřebná nějaká korekce. 

Protože se současné dění s energií Draka příliš neslučuje, může nás lehce oslabit. Do té 

doby ale jsou s námi tři energie Dřeva. Jedna je přirozená energie ročního vládce, druhá 

je energie sezony a třetí je energie měsíce. Nastupující zemitá energie nám může pomoci 

udržet reálnost našich plánů a ohlídat naivitu Draka. Kromě toho, že nám tato zemitá 
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energie bude nápomocná s Drakem, určité její aspekty nám mohou naopak přitížit. 

Můžeme mít pocit, že je toho na nás naloženo moc a s tím můžeme vnímat určitou tíhu. 

Také snadno může dojít k tomu, že budeme přemýšlet stále dokola jak dál. Najednou se 

zacyklíme a nebudeme umět najít východisko. Jediné řešení je, že i když si nejsme 100% 

jisti kudy dál, musíme jít do akce a udělat ten požadovaný čin. Konání nás potom 

vyvede ze slepé uličky. 

 4. 4. nám přiletí nová měsíční Letící hvězda a opět přinese dřevěnou energii. Takže v 

tento den bude na nás působit čtyřnásobná energie dřeva. Proto buďte v tento den na 

sebe opravdu opatrní. Lehká dietní strava, odpočinek, procházka a práce v přírodě, 

žádné hádky a sváry. Dubnová Letící hvězda dává velký důraz na tradice, které nás 

nejen mohou aktivizovat, ale i harmonizovat. A vzhledem k tomu, že v dubnu slavíme 

také Velikonoce, je vhodné si je letos opravdu užít a oprášit staré tradice. Pokud k nám 

přijdou nějaké aktivity z východu, tak je využijme, přinesou něco důležitého nebo 

dobrého pro nás. Velmi důležité bude však dodržování veškerých pravidel, zákonů a 

řádů. 

A co nám nebude dělat z pohledu letící hvězdy dobře? Budeme-li se honit za novým, za 

budoucností, pokud se příliš vymezíme vůči svému okolí, uzavřeme se a nebudeme 

komunikovat nebo budeme vyvolávat konflikty.  

A vedle pracovních povinností si také najděme čas na hraní, užívání si jara, veselí a 

zkusme v sobě objevit dítě a jeho úžas nad vším, co se kolem něj děje Také pokud se 

zaměříme na mnoho věcí najednou, může nám to způsobit vyčerpání.   

Tato hvězda odletí 4. května 

Působení jednotlivých měsíčních znamení:  

Drak: 20. 3. – 19. 4.   Had: 20. 4. – 19. 5. 

 

 

Harmonogram našich kurzů: 

Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

25. – 26. 2. 10 - 17 TATTATUO 3 – UUT 1.část 2500 Kč Praha 10 

24. – 25. 3. 10 - 17 TATTATUO 3 – UUT 1. část 2 500Kč      Mankovice 02 

14. – 15. 4. 10 - 17 TATTATUO 3 – UUT 2. část  2 500 Kč Praha 10 

21. 4.   9 - 17 Tarotová numerologie 1 1 000 Kč Mankovice 02 

12. – 13. 5. 10 - 17 TATTATUO 2 2 500 Kč Mankovice 02 

http://www.harmonie-zivota.cz/energie-2012/duben-2012/
http://www.harmonie-zivota.cz/energie-2012/duben-2012/
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19. 5.  9 - 17 Tarotová numerologie 2 1 000 Kč Mankovice 02 

26. – 27. 5. 10 - 17  TATTATUO 3 – UUT 2. část 2 500 Kč Mankovice 02 

 9. – 10. 6. 10 - 17 TATTATUO 1 – TA 1. část 2 500 Kč Praha 10 

Bude 
upřesněno 

10 - 17 TATTATUO 1 – TA 1. část 2 500 Kč Mankovice 02 

Kurzy TATTATUO 1 - 3:    

 TATTATUO 1: Učení Vyššího Já – Očista duše. 

 TATTATUO 2: TATTATUO – Návrat k sobě. 

 TATTATUO 3: Učení Univerzálních Trojúhelníků  - Sjednocení 

 Učitelský kurz: 

1. Opakování všech částí TA 1, 2, 3 – poloviční cena 

2. Mistrovský kurz – podle připravenosti učitele – cena bude určena  

 

                                   

Milí přátelé, 

na závěr nám dovolte, abychom vám všem popřály  krásné a pohodové Velikonoce, plné 

lásky, pohody a sluníčka 

                                                                Vaše Centrum DuHa         

                              

   


