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 „Srovnat si život znamená,  

srovnat si víru v sebe.“ 

                                          TATTATUO 

                                                                     

 

Červen  2013 
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I. Úvod 

Milí přátelé, 
 

je třeba, abych se vrátila k tématu, kdy se společně setkáváme v meditacích a posíláme energii 

sobě a všem potřebným, kteří o pomoc stojí a řekli si o ni. 

1. Musím se nejdříve omluvit všem.  
2. Poslala jsem vaše adresy, bez vašeho svolení.  
3. Materiály, časopisy, odblokování jsem většinou posílala podle skupin, kde jste se znali a 

dávali jste si na sebe kontakty.  
4. Ne všichni chtějí takto pracovat. Mnoho z vás se chce věnovat sobě a své rodině, což je 

naprosto v pořádku.  
 

Uvažovala jsem, jak to udělat, abychom si nenarušovali svobodnou vůli vzájemně. A napadlo mě 

toto: 

1. Na mých webových stránkách budou uvedeni ti z vás, kteří chcete, abyste tam byli jako 
absolventi, studenti, terapeuti TA i jiných metod. 

2. Také jako nastávající učitelé TA1, tím si už můžete připravovat svoje skupiny. 
3. Totéž může být pravidelně uváděno i v časopise. 
4. Tím pádem budete vědět, s kým je možné komunikovat. 
5. Proto, prosím, nyní nerozesílejte žádosti všem o pomoc, ale počkejte si na to, co bude 

uvedeno. 
 

Z toho vyplývá jediné.  

1. Nyní budu čekat na vaše odezvy.  
2. Nemusíte mi psát žádné litanie, protože vím, že někdo na to máte blok.  
3. Stačí mi jen poslat – souhlasím s uvedením mé emailové adresy, telefonního čísla a místa 

působení / a napíšete mi je, abych je nemusela vyhledávat. / 
4. Prosím, můžete-li, udělejte to do konce června. 
5. Nechci být uveden/a v seznamu na webu, ale chci dostávat informace. /Tím není myšlen 

časopis. Ten je na webových stránkách/. Informacemi myslím novinky, opravy, doplnění 
apod. 
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6. Pro bod 5 - tady mi dovolte napsat svůj názor. Kdo chce dostávat informace a bude jen 
konzumentem, to je prostě jednostranné a nefunguje to. Já budu psát všem, kdo bude mít 
zájem touto formou – společnou a dobře víte, že je-li to nutné, vždy se ozvu i jednotlivě. 
Odezva by však měla být i od vás. 

  
7. Také není problém tento seznam obměňovat. 

 
 

Ti, kteří se neozvou, budu vědět, že o další komunikaci nemají zájem. Sama pro sebe si takto 

vytvořím aktuální adresář a budu vědět, komu posílat nové zprávy, upozornění či odblokování.  

Jak nyní postupovat, chceme-li dlouhodobě pomáhat druhým? 

1. Ti, kteří už měli TA2 i TA3 vědí, že je možné dlouhodobě žádat o pomoc, aniž všichni znají 
jména lidí, kteří pomoc potřebují. A také není třeba hodiny sedět a posílat energii, ale vše 
zvládne symbol jako vysílač, na který položíte svou prosbu, s konkrétním jménem, adresou, 
narozením a záležitostí. Je třeba ale vytestovat, jak dlouho je to pro člověka nutné a je-li to 
pro jeho dobro. Na vše se ptáme, hlavně – je-li symbol funkční jako vysílač. 

2. Vše bylo vysvětleno na kurzu TA2 a je to ve skriptech TA2 str. 8 – III. Další možnosti 
symbolu.  

3. Pokud jste zapomněli, tak se ozvěte.  
4. Potom není ani nutné zapisovat do časopisu jména žádajících o pomoc. Stačí, když jméno 

znáte vy, a přesto se dostane do informačního pole TA. 
5. Možná bude vhodné na kurzech zopakovat. 
6. Kdo však chce být v časopise uveden, je možné v tom pokračovat jako doposud.  
7. Chtěla jsem jen vysvětlit, že pokud někdo včas nenapíše svou žádost do časopisu, nic se 

neděje, protože skrze vás se informace dostane tam, kam se dostat má.  
 

II. Odblokování,  

které vytvořila Ing.Lenka Lamešová  (dává k dispozici všem ). 

Téma: Duše jako savý papír 

Posílám pro informaci práci, kterou jsem pro sebe dělala 21. 4. 2013. Důvodem bylo, že se mi stále 

vrací akutní a silná bolest zad v hrudní části na pravé straně, ačkoli záda v poslední době posiluji, 

ošetřuji a poslouchám jejich potřeby. 
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Protože se však bolest objevuje zvláště, když s někým pracuji na dálku, např. i na výzvu od tebe 

nebo kolegyň z TA, napadlo mě se zeptat na souvislost s pomocí druhým. Protože mi vyšlo, že mám 

nalezené informace zprostředkovat i ostatním lidem, posílám to tobě, jestli nechceš něco z toho 

použít. Beru to také jako zpětnou vazbu mého těla…… 

Otázky:  

1. Co způsobuje návrat bolesti?  
2. Na čem závisí?  
3. Je bolest závislá na pomoci druhým? Blízkým? Vzdáleným? Konkrétně. 

Odpovědi podle tabulek a textů (někde je uvádím, jinde ne): 

1. Bolestivé lidské události zvyšují moji citlivost a současně odvádějí moji pozornost od toho, 
co opravdu chci.  

2. Jsou / nejsou důležitější, než jsem já? Vytestovat. 
3. Bolest upozorňuje na popírání hojnosti, zdraví a lásky.  
4. Nechovám se podle trojúhelníku 23 – Prosperita.  
5. Pomoc druhým pak u mě spouští otisk zranění. 
6. Jakého? Vyjadřuje ho trojúhelník 41 – alergie mužů a žen na lásku, která zraňuje. 

 

Vysvětlení:  

V tisících minulých životech muži i ženy, kteří pomáhali lidem z lásky k lidem, byli odsuzováni, 

zraňováni, trpěli a byli zabíjeni – křižováni, natahováni na skřipec, věšeni. Tak dlouho a tak často, 

až před pomocí druhým začali hledat výmluvy a důvody – chci opravdu pomáhat, je to moje 

priorita? Raději se budu zabývat jen sama sebou, než znovu zažívat kruté bolesti (zad aj.).  

V současnosti opět dovedu pomáhat, ale otisk minulých zranění mi nedovoluje izolovat tělo (tedy 

fyzické) od zlých zkušeností, uložených v hologramu éterického těla. 

 Mám povolení toto následující uvolnění od otisku provést pro všechny, kteří mají v sobě otisk 
stejného hologramu 
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 Uvolnění: Řeka života nyní přináší šťastnou změnu. Je možno kdykoli podle potřeby vstoupit 
do jejího energetického toku, zanechat v něm staré a nefunkční bolestné zkušenosti. Podle 
potřeby je pak možno z Řeky nabrat pomocí Symbolu všechny energie, které posilují pozitivní 
silové pole.  

 

 Tedy – před každou prací, i myšlenkou, i jen letmým soustředěním se na pomoc lidem, včetně 
pomoci sobě, nejprve vědomě propusť veškerá zranění, bolest, strach a obavu z pomoci 
přímo přes Symbol do Řeky života. Teprve potom žádej a pracuj na pomoci nebo nápravě 
prostřednictvím TA. 

Toto bylo pouze 90% informací, ptala jsem se tedy dále a zde je zbytek: 

Tímto postupem umožníte spustit očistné procesy, které začnou čistit území střední Evropy od 

ničících archetypů, zanechaných ve 20. století. Je třeba toto oznámit více lidem, aby spojení očistné 

práce urychlilo co nejvíce lidem možnost vystoupit z pozice oběti. 

Ukončení od Lenky. 

Moje doplnění: 

 Toto působí téměř na všechny terapeuty, protože naše duše je jako savý papír a natahuje 
si problémy druhých i situace života a čistí je přes sebe / každý, kdo testuje, zjistí si, zda je 
to i jeho případ a na kolik %/. 

 Také je třeba stejným způsobem, jako popisuje Lenka, udělat i budoucnost tohoto života i 
budoucí životy, abychom v přítomnosti nevyčistili minulost tohoto problému a budoucnost 
by je „restartovala.“ 

 Lenka působila na minulost tohoto problému přes TA a já zase touto částí na budoucnost, 
ale je nutné si sami zjistit, do jaké míry nám tento problém ještě ovlivňuje život. 

 Pokud ovlivňuje, nemusíme se při terapii s lidmi i se sebou cítit dobře. 

 Je také možné, že to poznáme podle toho, že se třeba svému problému vyhýbáme a 
odsouváme ho a raději se věnujeme úplně něčemu jinému. 

 

Děkujeme Lence za báječný příspěvek, tohle je krásná spolupráce i zpětná vazba pro nás všechny. 

 



 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

© tattatuo 
 
Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      Stránka 6 
 

III. Meditace: 

6. 6., 7. 7., 8. 8., 9. 9. atd. vždy ve 22 hodin 

 

IV.   Žádosti o pomoc: 

 1.    Katka Muzikářová – viz časopis duben 

2.    Eva Červená – serkoidosa, autoimunitní onemocnění – prosba přišla od Hanky Jahnové. 

3.    Eliška Králová 5. 3. 2003 – od 2 let kulhá, jedná se o juvenilní revmatickou artritidu. Je to 
autoimunitní onemocnění, kdy vlastní tělo napadá vlastní buňky. U Elišky je to kloub v nártu 
levé nohy. Prosba přes J. Kappelovou. 

 

V.   Léto bude vhodné pro osobní vývoj 

V květnu se na obloze objevil tzv.malý šíp (hlava Draka) se základním trigonem mezi Neptunem v 
Rybách a Saturnem ve Štíru a se sextilovými rameny směřujícími k Plutu v Kozorohu, což 
signalizovalo období vážných společenských změn, plných ideologických zmatků. Neptun v Rybách 
je totiž přirozenou energií pro mystiku a meditace.  

V poslední červnové dekádě, přesněji 26. června, se k malému šípu ještě  přidává Jupiter, který 
vstoupí do znamení Raka a s Neptunem v Rybách a Saturnem ve Štíru vytvoří velký Trigon (Boží 
oko) ve vodních znameních. Tato zdánlivě příznivá konstelace zdůrazňuje emoce a citovost. Je to 
období, v němž budou lidé  schopni si vzájemně pomáhat.  

A Jupiter z pohledu hledání duchovních pravd přináší zájem o vyšší, duchovní vzdělání a pravdu 
jako takovou. Rozehraje proto  velká témata, jako klasické rodinné uspořádání vztahů mezi 
rodinnými příslušníky a sounáležitost jedince s celkem. Planeta Jupiter rozvibruje téma rodiny a 
rozvine zájem o duchovní věci vyšší pravdy. Krátkodobě to přispěje k energiím, které dopomohou i 
k vylepšení ekonomicko-finanční situace. 
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Největší zisk z této konstelace mohou zaznamenat lidé narození ve znamení Raka a také ti, kteří 
mají  v čínském horoskopu Hada. Podaří se jim totiž nemožné. Navštíví je štěstí a užijí si nejlepší 
rok za posledních 12 let! Takže, Raci a Hadi máte se na co těšit a  nenechejte se připravit o 
následné štěstí! Taktéž to platí pro ty ostatní  z vás, kteří touží po rodině, toto období má  dárek v 
podobě plodnosti.  

V druhé červencové dekádě  budou stát v harmonických vazbách Jupiter, Saturn a Neptun. Na nebi 
tak zazáří velký vodní Trigon, který otevírá brány k hlubším citem, empatii, soucit a otevření srdce 
lásce a vesmíru, rozvinutější kontakt s naším podvědomím a intuicí, umělecké inspirace i bohatší 
fantazie. Proto je to skvělé období na práci na sobě. Saturn ve znamení Štíra je učitelem a zkouší 
nás, zda máme pro život vybudované pevné a stabilní základy.  

Od září  až do konce roku se pomalu napjaté konstelace rozpadnou, ale atmosféra mezi lidmi 
zůstane složitá. Je důležité si uvědomit, že za svůj život zodpovídáme v každé době my sami a jsme 
to i my samotní, kdo si tvoří vlastní realitu. Vždy je možnost volby, ať budou působit jakékoliv 
trendy. Díky rozvinuté citlivosti budeme schopni lépe pochopit skrytý význam věcí a budeme lépe 
chápat své nejbližší okolí, doma i na pracovišti. Omezení jsou sice čím dál větší, ale většinu z nich 
jsme v minulých letech zvládli. Zvládneme i letos i ty roky budoucí . 

 

VI.  Energie měsíce června 

Z pohledu čínského kalendáře se v sobotu  20.května změnila energie měsíce a  vládu převzala  
energie Koně. A co to pro nás znamená? 

 Po květnovém období vlády  dvojnásobného Hada  se můžeme těšit, že se vše trochu pohne  

dopředu. Kůň jako silné jangové zvíře, nám propůjčí svoji sílu a pro nás  to bude  období  

plné aktivit.  

 Toto nadcházející  období je i letos , i přes nepřízeň a vrtochy  počasí, obdobím  vrcholné 

aktivity  a to nejen v přírodě, ale i u nás lidí. 

 Energii  Koně  můžeme  využít pro  záležitosti, které máme již  od Hada detailně 

zpracované. Tato energie  nám může  pomoci prorazit všude tam, kde se nám to dosud 

nedařilo a tak nás  posunout zase o kus dále. Nesmíme však zapomenout, že  pokud 

chceme  sílu Koně využít, musíme MY  být nejdříve aktivní a síla Koně pomůže. V opačném 
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případě, v případě přešlapování a čekání se může  právě tato značná  síla  obrátit proti 

nám. 

 Kůň vyžaduje aktivitu. Kůň nepřemýšlí, Kůň běží. Potřebuje cítit volnost a bezstarostnost. 

Takže z toho vyplývá, že pokud v minulém období  nás Had uvedl z přemíry  přemýšlení do 

nějakých depresí, např. že to máme těžké a případně jsme na to sami, nyní  se tyto energie 

mohou změnit. Musíme se rozpohybovat a vše bude dobré. 

 Vše, co budeme v tomto období dělat, musí  být spojené s pocitem radosti.  Bez radosti 

totiž nebude mít  pocit úspěchu a Kůň se bez pocitu úspěchu utrápí. Tyto pocity pak mohou 

vést  až k vyhoření, ztrátě sebevědomí a nebo naprosté marnosti. A pro Koně, který má 

velké ego, a potřebuje obdiv, jsou to pocity velmi zraňující. Takže  snažme se radost nejen 

odhalit, ale začněme ji také prožívat naplno. Pokud nás nepotěší okolí, udělejme si ji sami, 

vždyť přeci stačí malé radosti během všedního dne. 

 Čas nás bude více svádět k volnosti a bezstarostnosti, projeví se romantické naladění a 

budeme chtít prožívat jen to hezké i ve vztahu. Bude nás to mnohem víc svádět k cestování 

a pobytu v přírodě, kde bude však opět potřeba být aktivní. Letos však nebude aktivita 

překotná, protože roční Had nás bude stále držet při zemi a v neustálém přemýšlení. Takže 

střídat aktivitu s ležením na sluníčku a přemýšlením nám udělá docela fajn. 

 Kůň je rychlý a zbrklý, proto často dělá  také chyby. Na to bychom si měli dát pozor a vše si 

kontrolovat hlavně proto, že Had vyžaduje dokonalost.  

 Tento měsíc by navíc mohl být nebezpečný a svést nás z naší cesty. Kůň totiž běží a 

najednou třeba  v půli cesty se zastaví a rozhodne se běžet jinam. Pokud se o něco snažíme 

a zatím nám to příliš nejde a my se cítíme unavení, mohli bychom se nadchnout pro něco 

jiného a třeba 5 minut před cílem se vzdát. Takže je velmi důležité si nyní hlídat cestu a 

nesejít z ní. Nechat Koně běžet naplno, ale hlídat, zda běží po té cestě, kterou jsme si 

vytyčili už s počátkem roku. A pokud budeme chtít ukončit to, co děláme, počkejme s tím 

ještě chvíli. Třeba za rohem čeká vítězství. 

 Jestli jsme si na začátku roku vytyčili správné cíle a udělali pro to vše, tak by nám to mělo 

přinést naplnění a naplno se nám to rozjet. 
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 Tento měsíc bychom se také měli nechat více vést jak naší intuicí, tak i rozumem. Kůň příliš 

nepřemýšlí, ale cítí. Had přemýšlí velmi mnoho a ví. 

 K tomuto období patří také energie vášně, lásky, sexu, zamilovanosti. Všichni asi známe 

letní lásky. Tak se jim nebraňme…přijměme tyto energie…nechme je projít a odejít…Také je 

však velmi důležité dát si pozor na závislosti všeho druhu. I na lidech. Je důležité dát si 

pozor, abychom ty letní lásky nepřeceňovali a nezaměňovali posedlost za lásku. Pozor! Kůň 

je sice romantik, ale má rád volnost. 

 Také se nám nyní může stát, že se nadchneme pro něco více méně bez důvodu a později to 

nebudeme vůbec chápat. Stejně tak můžeme být hodně lehkomyslní. Toto si však musíme 

hlídat sami. Kůň takový zkrátka je a v tomhle nám tedy nepomůže. 

Tím, že tento měsíc po nás bude neustále vyžadovat aktivitu a dodá nám na ní i energie, je 
naprosto nezbytné myslet i na odpočinek. I když nebudeme mít pocit, že potřebujeme odpočívat. 
V tomto období jsou velmi silné energie ohně a ten působí hlavně na psychiku, srdce, cévy a tenké 
střevo. Proto  jsou nutné přestávky, i když necítíme únavu. A také se vyhýbat  ohnivým aktivitám v 
ohnivých hodinách je také více než nutné. 

 

 Důležité dny měsíce června: 

 8.6. v 17,47 LČ Novoluní 
21.6.                   Letní Slunovrat 
23.6. v 13.32 LČ Úplněk ve Střelci      
23.6.                    Svatojánská noc  

 

VII.  Kurzy a semináře: 

            Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

15. až 16. 6.  10 - 17 TA2/1. část 2 500 Mankovice 

podle dohody  Seminář Zpětná vazba 1 000 Mankovice 

31. 8. až 1. 9.  10 - 17 TA2/2.část 2 500 Mankovice 
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VIII. Fotky z vernisáže mgr. Vladislavy Havránkové 
 kontakt pro zájemce -  vl.havrankova@seznam.cz  
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IX. Další časopis bude v září 2013, případné důležité informace / semináře, kurzy 

apod. pošlu mimo časopis /. 

 
 

 
 

 
Přejeme všem krásné a pohodové prožití letních dnů  

Liba a Maya 
 


