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Motto: 
 

 

 

 

„Uvědomte si, že všechno už ve svém nitru máte. 

A žijte podle toho.“ 

 
                                                                                  

                                                                                       Tattatuo 

 

 

Zima 2014 
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I. Úvodní text 
 

 

Milí přátelé, 

 

blíží se konec tohoto náročného roku. Naším úkolem bylo, co nejvíce poznat sami sebe, 

svoje emoce, systémy přesvědčení a postoje. Pokud jsme nacházeli různá zranění, snažili 

jsme se na nich pracovat. Velkým tématem tohoto roku byla zpětná vazba, která nám 

přicházela od našeho nejbližšího okolí, ale také od zcela cizích lidí, kteří se tak stali 

prodlouženou rukou Univerza. 

 

Proto mi dovolte, abych tento rok ukončila zprávou Univerzálního vědomí, která je 

opravdu krásnou a povznášející zpětnou vazbou pro nás všechny a současně i 

povzbuzením do roku 2015. 
 

 

 

 

II.   Zpráva Univerzálního vědomí 
 

Hlavní nerovnováha vašeho života je v tom, že funguje mnoho systému přesvědčení o tom, jak 

má život vypadat a jak máte žít. Mnoho z nich je už zastaralých a patří do 3tí dimenze, přesto se 

jich držíte a neumíte pustit. Proto cítíte únavu, jste rozladění, jste zaskočení, zranění a bolaví.   

Předně je to pohled na sebe. Dávat zpětnou vazbu sami sobě, to znamená respektovat řeč svého 

těla, dávat pozornost svým myšlenkám a emocím. Žít přítomnou chvílí, být bdělí a uvědomělí.  

 

Každé z těchto slov je naprosto zásadní.  

1. Většina z vás má již velké množství znalostí a teoreticky tomu všemu rozumíte. Nastal 

nejvyšší čas je i žít. 

2. Přátelé, vy už jste v takové situaci byli, kdy jste měli velké množství znalostí, vědomostí a 

potřebovali jste získat dovednosti.  

3. Opět stojíte před velkým rozhodnutím. Jít do velkých změn? Počkat ještě? Nastal už ten 

správný čas? Jak to vše poznám? Co mám udělat?  
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4. Víme, že se vám honí spousta podobných myšlenek v hlavě, nezapomeňte, že jsme s vámi 

neustále v kontaktu a jsme na příjmu. Poznáte to tím, že vám život dává zpětnou vazbu, 

je to naše řeč o tom, zda jste zvládli či nezvládli daný krok života. Zda jdete přímo nebo 

cestou neoranou. Nám neunikne žádná vaše myšlenka. Pomoci vám můžeme tehdy, když 

budeme společně rezonovat.  

5. Mnoho slov již bylo vysloveno o tom, jak smysluplný by mohl být váš život, kdybyste 

pochopili, že jste vedeni stále, ne jen chvilkově.  

 

6. Trvalé a nezničitelné je naše spojení. To, co kdy bylo vytvořeno a spojeno, se už nikdy 

nezruší. Patříte k lidskému společenství, ale také duchovnímu. Co uděláte pro sebe, 

děláte i pro nás a druhé. Co uděláte pro nás i pro druhé, uděláte i pro sebe. Tak to prostě 

je a nikdy to nebude jinak. 

 

Jelikož se vyvíjíte a přecházíte z třetí dimenze, ještě s sebou nesete nánosy mnohých přesvědčení, 

posuzování, kritiky sebe, druhých, života, vztahů, práce… 

Také jste věřili a řešili situace, že pokud dáváte pozornost druhým a nedáváte totéž sobě, že je to 

ta největší zrada na sobě.  

 

Tohle si musíme vysvětlit.  

1. Ať děláte, přátelé, cokoliv. Pro sebe, pro druhé, pro svět, pro Univerzum, důležité je, jak 

se u toho cítíte. Pokud pomáháte z povinnosti, s nechutí, s výčitkami, s bolestí či 

strachem a obavou, vždy přijdete o svou energii, i když jste vykonali dobro.  

 

2. Pokud pomáháte s radostí, platí to, co již bylo řečeno. Je jedno komu pomáháte a co 

děláte, ale radost to je naše frekvence a rezonance, proto ji mnohanásobně vrátíme tomu, 

kdo ji vyslal. 

 

3. Pokud budete mít ode dneška tuto informaci a budete-li na příjmu, není možný nezdar.  

 

4. Tomuto říkáme uvědomění, je to nekonečná nádoba, ze které můžete nekonečně čerpat, 

máte naše svolení. Zásada je, mít informaci, mít naladění, naplňující emoce a vaše 

možnosti potom nemají hranice. Je to jednoduché a prosté. Pro lidi přetížené stresem, 

s vypnutým mozkem, je to však nepřekonatelná překážka. A vy máte volbu si vybrat. 

 

Drazí, dáváme vám vše, co potřebujete k životu.  
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1. Nerozebírejte už své nedokonalosti, nedávejte sílu negacím. Vždyť každý z vás je Bohem 

svému životu. Byli jste stvořeni jako dokonalý člověk. Jste odrazem Světla, a proto také 

musíte mít stín.  

 

2. To je přece vaše různorodost, to je to lidské rozlišení, mnohotvárnost a 

neopakovatelnost. Jste jedineční, originální, světlo a stín k vám prostě patří. Každý 

obraz je stvořen ze světla a stínu, je to hra barev a bez nich by obraz nevznikl. Tomuto 

se říká život a žít s chutí a radostí je naprosto jiná kvalita, než ta bolavá s pozicí oběti. 

 

3. Pokud ukročíte, jsme tady my se svou zpětnou vazbou a tím vás vracíme na správnou 

cestu. Záleží na vás, zda toto Univerzální zrcadlo pochopíte a nebo slepě půjdete dále. 

Potom vás musí zastavit větší a těžší výzva. 

 

Že si dáváte laťku příliš vysoko?  

 

Ale to je přece správné, naše cíle a úkoly jsou vysoké. Jen máte vědět, že je třeba jít krok za 

krokem, jít daným vývojem pomalu a jistě vpřed. A vy takto postupujete, máte vysoké životní 

plány, jen si je někteří sami sobě blokujete svou nevírou v sebe, potom vám musíme dávat 

překážky v tom směru, ve kterém tvrdošíjně chcete pokračovat. Proč tlučete hlavou do zdi, když 

je to slepá ulice. Proč zakopáváte na cestě, když už tudy nemáte chodit? Chápete, co vám 

říkáme?  

Jste v nové dimenzi, s novými vztahy, s regenerovaným tělem, jiným naladěním a frekvencí. Jen 

strach způsobený egem vám brání projít branou změn. Ale my si o vás neděláme starosti, vy 

máte velkou vnitřní sílu, máte snahu o dorozumění, nerovnováhu berete jako výzvu k řešení a 

prostředek ke svému růstu. Neočerňujete druhé a snažíte se o nadhled, milujete svou rodinu i 

přátele. 

Ano, stále se posouváte vpřed, i když si někdy nevíte rady a zastavíte se. To prostě k životu patří. 

Přestaňte už být na sebe tak tvrdí, odpouštějte si nezdary, dopřejte si pohodu, přestaňte se štvát 

nesmyslně za něčím nestálým. Nezapomeňte, že tělo potřebuje čas na regeneraci a někdy si o ni 

důrazně řekne. Pečujte o sebe a nezůstávejte v negacích. Vedeme vás přes energii TA, tím vás 

posilujeme a navazujeme s vámi spojení. 

Dávejte si pozor, jakou pozornost věnujete druhým, ale i sobě. Jakou má vaše pozornost kvalitu. 

Stresová pozornost zvyšuje stres a laskavá se násobí. 
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Právě tyto informace, budou-li správně pochopeny, mohou změnit váš život a budou vás stále 

posilovat.  

 

Dnes máte pochopit: 

1. Zpětná vazba je něco jako Boží zákon. Má vždy pravdu a bude existovat stále. 

2. Od Zdroje jste dostali život, vy jste ho dobrovolně přijali a vaše zpětná vazba pro nás je 

ta, že život přijímáte, učíte se a jdete vpřed. My vás v tomto podporujeme a vedeme, to je 

naše řeč. 

3. Přání rozumět zákonitostem života a využívat je i pro své dobro je opravdu správné. 

Znamená to pro vás životní kvalitu. 

4. Vše chcete dělat správně, ale nevidíte už, že to děláte. Máte stále sílu jít vpřed, i když jste 

stagnovali a byli bezmocní. Tím si sami sobě dáváte kousek nebe na Zemi. 

5. Poznáváte a vytváříte nová přátelství a my vám za to děkujeme z celého srdce. 

6. Ukazujeme vám, jak se na sebe máte dívat. Jste už skvělí, i když se někdy cítíte mizerně 

a zlobíte se.  

7. Nepotřebujete se odpoutávat od svých vyšších cílů, přestože si ještě nejste zcela jisti, co a 

jak má vypadat. Častokrát si myslíte, že jste byli vyhozeni na jiný břeh, než jste chtěli. 

Bůh ví, proč tam jste. On je tím, kdo vás tam poslat. Život nemusí být vždy putování 

přímou cestou, někdy jsou právě zajímavé ty malé uličky, kde se můžete potkat s Bohem, 

který vás dále provede vaším životem, který vás ocení a povznese. 

8. Cenná informace pro vás je ta, že právě skrze vás Bůh poznává, proč a čím se trápíte či 

radujete, o co usilujete a jaká jsou vaše přání. 

 

Toto je naše zpětná vazba pro vás. Vaše cestování v začarovaných kruzích a oklikami může 

končit. Byla to pro vás nesmírně významná životní cesta. Seznámili jste se s energií Tattatuo a 

přímou Boží pomocí. Žádejte a neostýchejte se chtít více. Tím splynete s Řekou Univerza a 

poznáte to podle toho, že život bude tím, kým jste vy. 

Naše zpětná vazba vám říká, že je nejvyšší čas uvidět svou vlastní hodnotu, důstojnost života a 

přijmout štěstí do svého života formou energie Tattatuo. 

Stále si uvědomujte, že už ve svém nitru vše máte.  

A žijte podle toho.  

Žehnáme vašemu uvědomění i tomuto rozhodnutí. 
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III. Různé 

 

Meditace:   12.12.2014 ,  1.1.  a  2.2.2015  ve 22 hodin 

 
Libuška Pánková ( www. terapiepankova.cz ) posílá pozdrav formou obrázku Svatá rodina. 
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IV. Kurzy a semináře 2015 

 

                  

Datum 

konání 

Čas 

konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

17. 1. 2015 10 - 17 Časově nastavené choroby, 

nehody aj. - II. část 

1 000 Kč Greenpoint 

Praha 10 

7. – 8. 2. 15 10 - 17 Učitelský kurz TA2 3 000 Kč Greenpoint 

Praha 10 

Další 

termíny 

budou 

upřesněny 

 Opakování TA1, TA2, TA3  

Mistrovský kurz 

Učitelský TA3 

 Mankovice 02 
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Vánoce plné pohody, klidu, míru a lásky,  

 a správné vykročení do roku 2015  

vám všem přejí  

Liba a Maya 
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Vám všem ze srdce přejí  
Liba a Maya 
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