
 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                    
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      Stránka 1 
 

 

 
 
Motto: 
 

Láska nespočívá v hledění na sebe, 
ale v dívání se stejným směrem. 

 
Antoine de Saint-Exupery, 

 autor Malého prince 
 
 

 

Květen 2012 
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Milí přátelé, 

rády bychom vás informovaly o společném nápadu, jak pravidelně zvyšovat účinnost energie TA 
pro jednotlivce, skupiny, určitá místa i planetu. 
 

1. Každý měsíc v určitý den – to je 5. 5. 2012, 6. 6. 2012, 7. 7. 2012 atd. ve 22 hod. se ti, kteří 
jsme napojeni na TATTATUO, a v danou hodinu můžeme, společně mentálně spojíme nad 
symbolem TA a pokusíme se posílat energii tam, kde je to zapotřebí. Pokud souhlasíte, 
zapište si data hned do kalendáře. 

 
2. Pokud je to závažný zdravotní problém nebo něco jiného, s čím si jedinec neví rady, pošle 

svou prosbu o pomoc mailem celé skupině / adresy znáte /. Je-li ten problém dlouhodobý, 
nemusíte žádat každý měsíc, ale napište až do odvolání. 

 
3. Je-li to intimní záležitost a nechcete ji veřejně prezentovat, stačí napsat jméno bez 

konkrétního zadání – na příklad pomoc pro Janu X, pro její nejlepší dobro.  
 

4. Určitě bude fungovat i to, když prosbu vyšlete sami za sebe. 
 

5. Tentokrát se na nás obrátila Hanka J. viz Společná meditace. 
 

6. Určitě je vhodné žádat o nejlepší řešení pro naši republiku. 
 

7. Další návrhy směrujte na Mayu, která dává časopisu formu. 
 

8. Myslím si, že by byla vhodná zpětná vazba, kterou bychom vždy uveřejnily v následujícím 
čísle. 

 
9. Pokud máte jiné nápady, pošlete, zvážíme je. 
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Věřte, že je vše připraveno 
 
Zpráva Vyššího Já z 20. 4. 2012 
 
 
Dnes se otevírá cesta všem, kteří chtějí splnit své sny. Nemusíme připomínat, že tyto sny vás mají 
povznášet a mají vás přivést k tomu, abyste skrze ně nalezli sebe. 
Máte mnoho přání a jdete za nimi složitými cestami. Stačí jít jen jednou cestou, dokonce pro 
všechny z vás, a ta cesta obsahuje všechno. 
Nerozptylujte se minulostí ani budoucností.  
 
 
Uvědomujte si, že máte opravdu vše, co potřebujete: 
 

1. Odvahu vše změnit. 
2. Sílu jít vpřed. 
3. Uvědomění, že změníte-li sebe, změníte svět. 
4. Energii, která vás povede a naplní vás fyzicky i duchovně. 

 
 
Co vám ještě chybí? 
  
Být uvnitř radostní. Radovat se z každého dne, z každé minuty vašeho života. Necháváte se 
vykolejit z vaší dobré energie. Jsou věci, které vy osobně nezměníte. Tak je prostě přijímejte a 
udržujte si uvnitř svůj svět naplněný radostí, láskou, zdravím a tomu my říkáme: „Být TATTATUO.“ 
Tehdy jsme s vámi a můžeme vám pomoci, protože jsme na stejné frekvenci. 
 
 
Věřte, že je vše připraveno: 
 

1. Čekejte velký příliv energie, která způsobí, že mnoho záležitostí budete prožívat jinak. 
2. Přijdou nové emoce, které doposud neznáte. 
3. Lásku především poznáte uvnitř svého srdce. To znamená, že budete srdeční, láskyplní a 

naladění na sebe. Budete o sebe pečovat s láskou. Láskyplný člověk vidí láskyplný svět. 
4. Poznáte, že žijete nově. Možná se kolem vás nic nezmění, ale nové bude vaše nitro. 

 
Tímto vám chceme pomoci ve velkém přání vaší duše. Toto vše zažít ve fyzickém životě. Prostě žít 
to, o čem se učíte, co teoreticky znáte: „Najít Boží přítomnost v sobě.“ 
 



 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                    
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      Stránka 4 
 

Čekáme již příliš dlouho na vaše probuzení, proto i my si přejeme, aby váš vývoj nabral ten správný 
směr. Jsme trpěliví, a proto vás celým procesem provedeme krok za krokem. Věříme, že vaše 
změna proběhne přátelsky, bez otřesů a chaosu, toho už bylo dost. Pokud k tomu přece jen dojde, 
protože jste bytosti se svobodnou vůlí, vězte, že se vždy můžete ze své objížďky vrátit na naši 
vyvolenou cestu. 
 
 
Otevíráme Bránu Univerza pro všechny lidi, kteří nejen věří v nový svět, ale také pro něj něco 
dělají.  
 
 
Vám všem je přáno i dáno. 
 
 
Vždy šlo o to, aby byl svět laskavý, zdravý a šťastný, ale lidé uzavřeli svá srdce. Nyní se vaše srdce 
otevírá, s obavou a váhavě, ale otevírá. Proto se otevírá i Srdce Univerza a naplní vás svou Láskou 
až po okraj… 
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Co žiješ teď, je důležité… 
 
Zpráva Vyššího Já z 22. 4. 2012 
 
Mnoho z vás si stále neumí představit, že pokud bude v energiích TATTATUO / zkráceně TA /, bude 
na správné cestě, která vás přivede k Univerzální hojnosti. 
 
Co to způsobuje?  

 Jsou to vaše pochybnosti o TA nebo o něčem jiném?  

 Je to nesoustředěnost na energii TA nebo na váš životní cíl? 

 Zdá se vám to podezřele jednoduché? 
 
 
Na to si odpovězte sami. My vám ukážeme několik možných překážek: 
 

1. Správný životní směr. Co je tím myšleno? Že budoucnost žijete právě teď. Minulost 
je krok vzad. Budoucnost je skok vpřed. Oba kroky jsou nestálé. Jistotu najdete ve 
své duši právě tady a teď. A to vede k sebejistotě a sebevědomí, to je ten správný 
životní směr. 

2. Není nutné stálé odblokování a řešení něčeho. Pokud se naučíte být v přítomnosti, 
budete sledovat, co se děje a lehce se ve svém životě zorientujete. Protože 
záměrem života je plynutí. 

3. Opravujete neopravitelné. Mnohé z toho, co žijete a nelíbí se vám to, se snažíte 
opravit. Ale to jsou vaše životní lekce, které máte zvládnout. Nemůžete je obejít 
nebo odstranit. Mají pro vás hluboký význam, ne vše se dá pochopit mozkem, něco 
máte procítit srdcem. To se vám podaří tehdy, když se naučíte prožívat každý den. 
Když budete vědět, co jste cítili. Proč jste se takto cítili. Co je třeba změnit. S kým je 
vám dobře a s kým ne. Tohle se nedá změnit, to se máte naučit. Odblokování vám 
jen rozkryje souvislosti. 

 
 
Nutná je správná životní motivace. Odpovězte si na tyto otázky: 
 

1. Proč chceš být sám/a sebou? 
2. Chceš být trvale napojen na TA? Proč? 
3. Věříš, že jsi součástí Univerza? Pokud ano, tak proč se tak nechováš? 
4. Dojdeš ke svému cíli, pokud o něm jen sníš a mluvíš? 
5. Co chceš ve svém životě dosáhnout? Jaký je tvůj motiv, záměr? 
6. Komu svým záměrem pomůžeš? Je ten cíl opravdu jen tvůj? 
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7. Komu dáváš přednost? Odpověz si pravdivě: Sobě, Bohu, druhým /komu/, strachu, nemoci, 
bolesti – hledej další slova, pokud nejsou zde. 

8. Někdy to nemusí být jen strach, ale třeba špatná zkušenost, která potom vždy číhá na to, 
aby se mohla znovu projevit. 

 
 
Naše jediná rada zní: Zůstanete-li v energiích TA, vše je řešitelné. 
 
Láska přitahuje lásku.  
Boj přitahuje boj.  
Kdo nechápe sebe, nebude pochopen nikým! 
 
 
Co žiješ teď je důležité: 
 

 Není správné žít na okraji života. Je třeba se vrhnout do jeho proudu. Zjistěte si, co vám 
v tom brání. 

 Vaším úkolem je věřit sobě, věřit svému vnitřnímu vedení a podle toho konat. Je tomu tak? 

 Víme, že odpor k životu už není vaším programem. Začněte se projevovat, troufejte si více 
a chtějte více.  

 Ukažte, kdo jste a odtud se bude odvíjet vaše zatoulané a zamotané klubíčko života. 

 Život bez přetvářky je cestou do páté dimenze. Kdo zná svou tvář, ví, kým je a co chce. Je se 
sebou spokojený a šťastný, protože má v sobě přítele nejvěrnějšího. Poznal Boha v sobě. 

 
Buď máte sílu Boha, nebo bezmoc člověka. A podle toho poznáte, jak na tom jste právě vy a právě 
teď. 
Záleží jen na vás, jak myslíte a co děláte. My pouze odpovídáme. 
 
 
Už je čas jít přes most TATTATUO do páté dimenze. Jak?  
 

 Mít radost ze svého života, ze všeho, co se vám podařilo.  

 Pokud nepodařilo, máte dostatek sil a možností vše zvládnout a napravit. 

 Odmítat nespokojenost a přecházet na stranu uvědomění, že máte vše, co potřebujete 
k životu. 

 Univerzum po vás chce, abyste ukončili staré záležitosti, které vás táhnou zpět. 

 Univerzum upevňuje vaši víru v sebe. 

 Univerzum vám vzkazuje: „Dělejte to, co vás činí šťastnými.“ 
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1. Ověřte si to vše nejdříve na drobnějších záležitostech, abyste uvěřili, že zázraky 
existují.  

2. Bůh vás příliš miluje, než by vás chtěl trestat a nedal vám něco, co sám stvořil.  
3. Nebude totiž kazit sám sobě své dílo. 
 

 
TATTATUO je vaše budoucnost, pokud zvládnete přítomnost… 
 
 
 
Náměty na přemýšlení a odblokování: 
 

1. Oba dubnové texty jsou nabity možnostmi na přemýšlení i odblokování.  
2. Stačí si vytestovat, který text a jeho část komunikuje přesně s vámi. 
3. Pro naše společné odblokování mi vychází téma: „Duše chce splnit své velké přání, zažít 

Boží přítomnost v sobě ještě v současném životě.“ 
4. Proto tento text i námět na odblokování nechám na naše společné setkání, kdy osobní 

přítomnost a energie, která nám pomáhá, vytváří silný očistný proces. 
 
 

 

Krátké poselství od Line z Plejád 
  
Přijala Majka Riama Rob. 18. 4. 2012, 22:20h 
 
Milovaní, dnes je významný den pro všechny na Zemi. Dnes se oddělilo Staré a Nové. Nové se 
pohybuje novým směrem a Staré zpomaluje a zůstává v původním směru. Rychlost několika 
posledních dní a prožitky v nich, jsou známkou všeho, co se děje. Zažívali jste rychlé dění, kdy vše 
šlo ráz na ráz. Míchaly se obě "reality". Byli jste zmítáni dolů a nahoru. Staré nechtělo opustit 
pozice a tak se všemožně snažilo udržet krok s Novým. Proto ten rychlý děj, proto to zrychlení 
všeho kolem vás, i vás samotných. Nyní došlo k oddělení Starého. To znamená, že se dění ustálí. Už 
nebude nikdo nic dohánět. Ti kdo jsou ve vibracích Starého, pocítí utišení nových událostí. 
Setrvačností pomalu dospějí ke klidu a zvykem opředenému životu v materiálnu. 
 
Vy, kdo jste naladěni na vyšší vibrace, pocítíte velkou úlevu. Doslova z vás spadne tíha, která byla 
jako velká a těžký stín na každém z vás. Tyto dny jste zvládli vše, co vám přinesli, ale stálo to 
mnoho sil a úsilí. Nyní je to za vámi. Staré se oddělilo od Nového nebo také Nové se oddělilo od 
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Starého. Už se tyto dva "světy" nebudou míchat jeden do druhého. Materie (Staré) jde svým 
směrem a Láska (Nové) má také svou cestu. 
 
Je možné přecházet z jednoho "světa" do druhého a to lehce a vědomě. Nebudou se však míchat a 
prolínat. Pro mnohé z vás je to velmi pozitivní zpráva, spojená s úlevou.  Prošli jste Branou poznání 
a nyní okusíte ovoce svého snažení a odhodlání. Milovaní na Zemi, dnešním dnem počínaje, Láska 
získává ještě větší sílu a vy ji můžete vnímat ještě intenzivněji, než kdy předtím. Užívejte si a 
radujte se. Žijte a těšte se na vše, co vás ještě čeká! 
 
Pro www.cestakmedusi.cz přijala poselství Majka Riama Rob.  
 

 

 

 

Společná meditace  5. 5. 2012 ve 22 hodin 

Základní informace o připravované těžbě uhlí na Mladoboleslavsku a Mělnicku: 

Zahraniční firma by chtěla na Mladoboleslavsku a Mělnicku  těžit uhlí zplynováním. Společnost 

chce provést zkušební vrty na 400km čtverečních!!! Žádá zatím jen průzkum, ale ten kdo dá tolik 

peněz do průzkumu, je bude chtít dostat zpět i s úroky. Těžba může poničit zásobárnu podzemní 

vody nebo způsobit propad půdy. Těžilo by se v oblasti české křídové pánve v blízkosti pramenné 

oblasti okolo Mělnické Vrutice. Tento zdroj zásobuje třetinu kraje. Černé uhlí chce spalovat v 

hloubce 400 až 1000m, pod povrchem při teplotě 1000stupnů Celsia, vznikne plyn. Po spáleném 

uhlí vznikne dutina, kterou zaplní voda /z našeho podzemního jezera/ nebo propad horniny. Je zde 

také riziko kontaminace spodních vod. PODOBNOU TĚŽBU ZAKÁZALA TAMNÍ VLÁDA VE VLASTNÍ 

ZEMI!!! 

 

Moc si přeji, aby se nám podařilo toto pročistit. Přemýšlím, kdo by mohl být obětí? Místní 

obyvatelé, náš stát, celá Země. 

Možná ani netušíme, jaké další následky by takováto těžba mohla mít.                                                                                                                       

Hanka J. 

 

 

http://www.cestakmedusi.cz/
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Aktuální energie na květen 

Na měsíc květen se všichni vždy velmi 
těšíme. Jednak proto, že květen je lásky 
čas, ale také proto, že bouřlivá energie 
jara už pomalinku doznívá a nastává 
očekávané období tepla. A právě toto 
teplejší období nám přináší vládce 
měsíčního znamení ohnivý Had, který 
nahradil vzdušného Draka. Had je 
považován za nejušlechtilejší zvíře 
celého zvěrokruhu.  

Podle čínské kosmologie došlo ke 
střídání vlivu měsíčních vládců 20. 
dubna. Nyní jsme stále pod ročním 
vlivem vlády Draka a měsíčním vlivem 
vlády Hada.  Oba dva mají velmi silné 

energie. Drak je silný po fyzické stránce a Had po intelektuální, takže spolu tvoří opravdu 
nepřekonatelnou dvojici. Oba dva budou uplatňovat svoji velkou moc. Drak vidí věci z výšky a má 
nadhled. Proto bychom měli spojovat nahoře a dole…uvnitř a vně. 

 Had nesnáší hloupost, proto bychom měli vše dělat velmi  důkladně a s velkou precizností. Had je 
nesmírně přemýšlivé zvíře a svou vládu nastupuje 20.4., což je  meziobdobí Země, tj. období 
přelomu určené k přemýšlení - co se povedlo, co se povedlo méně  a co je potřeba ještě vylepšit. 
Abychom mohli v klidu hodnotit a  přemýšlet, potřebujeme trochu zpomalit a polevit, což nám 
dosavadní jarní energie nedovolily.  

Období Hada je také období květu, který je  zdrojem plodu. Ale abychom měli co sklízet, musíme si 
prověřit, zda to co děláme, děláme  opravdu  dobře. A to za nás nikdo jiný nemůže udělat. Had 
s sebou přináší oheň a ohnivá energie znamená mimo jiné také  vidět a mít jasno ve věcech. Někdy 
se také může stát, že Drak nám přinesl spoustu příležitostí a my se nyní musíme rozhodnout, čemu 
se budeme věnovat a co opustíme. Pokud bychom se snažili obsáhnout  všechno, Had by  nestihl 
dokonale promyslet všechny detaily, což by se následně odrazilo v naší šanci na úspěch. 

Had je nesmírně společenské zvíře. Konečně začíná období tepla a Had vylézá ven. Vždyť i 
pranostika praví, že „na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“. Proto využijme i my toto období k pobytu 
v přírodě a pěstujme společenské aktivity. I návštěva divadla, koncertu nebo kulturní akce nám 
bude dělat dobře. Ale pozor, vše, co budeme tento měsíc dělat, by mělo být na úrovni.  
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Had je nesmírně heboučký a má velké osobité kouzlo, tak jeho energii využijme k získání jiných lidí. 
Buďme proto milí a kouzelní! 

Tak jako vše má svůj rub i líc, tak i Had má své negativní vlastnosti, na které bychom si měli dát 
pozor :  

Had je totiž velký introvert, rád mlčí a nechce si povídat. Toto může vést až ke konfliktům. 

Protože Had hodně přemýšlí  může ve svém důsledku  dojít k určitému   zpomalení a my se 
nestačíme postarat o všechny  vybrané projekty. 

Jak bylo již řečeno, Had nesnáší neúspěch, proto můžeme někdy  pocítit i strach do něčeho jít, 
protože nebudeme věřit v konečný úspěch. Také nás může brzdit přílišné lpění na dokonalosti. 

Období Hada přináší také s sebou  energii ulpívání, proto si dávejte pozor na závislosti jakéhokoliv 
druhu (alkohol, léky, drogy, jídlo…) 

Had nesmírně rád ovládá, proto pozor na ovládání a manipulaci. 

-------------------------------------------------------- 

A pro úplnost uvádím ještě důležité dny v květnu: 

5.5.2012 – příliv velmi silné energie přijetí  
6.5.2012 ve 4.37 hod  úplněk ve Štíru 
20.5.2012 v 17.37 hod. opustí  Slunce znamení Býka a vstoupí do znamení Blíženců, podle čínské   
                    kosmologie nastoupí svou  vládu Kůň 
21.5.2012 ve 0.49 hod. novoluní 

 

 Harmonogram kurzů :  

Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

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

19. 5.  9 až 17 Tarotová numerologie 2 1 000 Kč Mankovice 02 

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



 
 
 

 Most do páté dimenze 
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    Kurzy TATTATUO 1 - 3:    

 TATTATUO 1: Učení Vyššího Já – Očista duše. 

 TATTATUO 2: TATTATUO – Návrat k sobě. 

 TATTATUO 3: Učení Univerzálních Trojúhelníků – Sjednocení 

 

Přejeme vám všem krásný měsíc plný lásky. 

 

   

    

 


