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Motto: 
 

         „ Láska je energie, která posouvá hranice. 
            Láska je energie, která posouvá vše, co je pro člověka  
            prospěšné. 
            Láska je energie, která lidské štěstí posune na úroveň    
           Univerzálního porozumění a uvědomění, protože Láska je 
           Zdrojem celého Univerza.“ 
 
                                                                                                    Tattatuo 
 

                        Léto   2016 
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I. Úvodní text 
 
 

Milí přátelé, 

myslím si, že tyto informace vám aspoň částečně odpoví na vaše dotazy. Možná, že by bylo 
vhodné si je vytisknout a vložit do skript Restartování. Podle situace je můžeme použít i na 
Mistrovském kurzu.  
  

 
 

II. Co nám přináší současnost 
 
Tato doba je velmi důležitá pro všechny lidi i pro tuto planetu. Od roku 2013 probíhá  

„Vzestup planety do 5D.“ Střetávají se síly duality. Část sil je pro a ta druhá proti tomuto 

dění. I náš vlastní postoj k sobě a k životu na této Zemi může pomáhat, ale také  brzdit celý 

proces. Jiné řešení není. A proto se děje to, co vnímáme jako velký nárůst negativity včetně 

agresivity na mnoha úrovních společnosti. Otázkou je, jestli se necháme zastavit. 

Dostala jsem krásný příměr. Představte si velkou propast. Abychom se dostali na druhou 

stranu, je zde připravený provazový most. Nad propastí je směsice různých energií, často 

protichůdných, které ztěžují postup vpřed. Samotný most je v neustálém pohybu a my po 

něm jdeme opatrně, abychom nešlápli vedle. Je to most ze 3D do 5D. Procházíme tedy 

prostorem 4D. Je to prostor našich výzev, příležitostí k překonání všeho, čím nás 3D pevně 

držela v pasti. Častokrát máme chuť se vrátit k tomu, co sice nevyhovuje, ale známe to. 

Půjdeme dále? 

Já sama za sebe říkám ANO, protože už mám kus cesty za sebou a cítím, že moje 

rozhodnutí je správné. Na nějakou dobu jsem se nechala sice přibrzdit, možná jsem se i na 

chvíli zastavila, abych si spoustu věcí ujasnila a také abych překonala ten vichr událostí, 

který se objevil během 1/3 cesty na tomto vratkém mostě. Celý proces má vrcholit v roce 

2022. Znamená to, že ještě máme před sebou 2/3 cesty. 
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Je možné, že prožijeme ztrátu něčeho / někoho. Je to více než pravděpodobné, protože 

existuje Univerzální zákon svobodné vůle a každý má právo se svobodně rozhodnout. Jít 

dále nebo zůstat. Pokud vydržíme, bude jedna ztráta moc důležitá a to je ztráta strachu být 

tím, kým máme i chceme být. 

Proto se nyní jasněji a rychleji zviditelňují problémy společnosti, tím i nás samotných. 

Jakékoliv. Celý systém života zablokovala energie, která rozbíjí paměť lidstva formou 

zablokovaného systému samotné podstaty života. Podrobněji se tímto problémem 

budeme zabývat v kurzu Osobní tvořivý kód. Tento článek spíše objasňuje současné dění. 

Mnoho z nás vnímá a nerozumí tomu, co se to opět děje, když tak hodně na sobě 

pracujeme.  

Přiznám se, že ten příměr s provazovým mostem mi hodně pomohl. Lidstvo mělo šanci se 

mnohokrát ve svém vývoji vrátit zpět do 5D. Kdykoliv se k tomu přiblížilo, došlo 

k zásadnímu narušení energií Země a Vzestup musel být odložen. Totéž se děje i nyní – viz 

imigrační vlna, ohrožení tradic zemí, nenávist a nepochopení. 

Mějte na paměti, že ztráta kolektivního vědomí lidstva proběhla už velmi dávno, jsou to 

tisíciletí. Patří zde také ztráta schopností, které jsou uloženy ve spícím stavu v našem DNA. 

Naše probuzení úzce souvisí s probuzením našeho DNA. Celá tato doba je přípravou, proto 

jsou důležité informace, které dostáváme formou naší komunikace přes energii TA. 

 
 
 

III.   Restartování jako proces poznání 

Restartování je možnost dobře ukotvit ve svém životě nové cesty, ale za předpokladu, že 

se odstraní to odžité a nepotřebné. Je to známý proces, který pravidelně probíhá ve vašem 

počítači. Tím je myšlen ten neživý počítač, protože v našem těle je dokonalý a živý počítač 

– mozek. Ale i buňky, které se dále dělí až na ty nejmenší částečky našeho těla – kvarky - 

světlo. Tím máme důkaz, že i naše hmotné tělo je energií a světlem. Proto je možné naše 

hmotné tělo také očišťovat a léčit světlem. 

http://www.tattatuo.cz/
mailto:liba@tattatuo.cz
mailto:maya@tattatuo.cz


 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

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

 

Největší světelná síla je Láska. Na uvolněné místo po restartování našeho počítače 

dosaďme Lásku. 

1. Láska je energie, která posouvá hranice. 

2. Láska je energie, která posouvá vše, co je pro člověka prospěšné. 

3. Láska je energie, která lidské štěstí posune na úroveň Univerzálního porozumění a 

uvědomění, protože Láska je Zdrojem celého Univerza. Uzavírá starý model života a 

posouvá lidstvo do 5D. 

Restartování znamená pochopit, co je to péče o sebe, o svůj život a za co vlastně 

zodpovídáme. 

Všichni vnímaví lidé cítí, jak se situace ve společnosti stupňuje a hrotí až do krajností. Co 

tedy dále, jaké je řešení? Současnost ukazuje, do jaké míry zasahují manipulující síly do 

života lidí a jak se snaží omezovat lidskou volbu a svobodu. Podstata života lidí je opět 

ohrožena – místo toho, aby se rozvíjela. 

Záleží na každém z nás, co je jeho životní prioritou. Co udělá, aby se na Zemi cítil dobře a 

rozvíjel svůj duchovní i fyzický úkol. 

Prozatím kurz Restartování proběhl 4x, vždy byl jiný a rozhodně nám pomohl ujasnit a 

vytáhnout mnoho zasunutých záležitostí v hlubokém podvědomí. Ale to nestačí. Vše je 

třeba dát do pohybu, protože Restartování je nástroj změn. Patří k tomu dění na 

provazovém mostě, o kterém je zmínka v předchozím textu. 

Naše cesta do 5D je nyní ve fázi restartování. Určitě nás posune i Mistrovský kurz a Osobní 

tvořivý kód. Až vše proběhne, sami poznáme, co je definitivně pryč a na čem je třeba ještě 

pracovat. Ale co bychom měli rozhodně poznat, to je rozvoj našich zájmů, vzroste naše 

aktivita, činorodost a chuť do života.  
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1. Snaha pomáhat je u nás velmi silná, často překrývá snahu pomoci sobě. 

Pozor! Tento čin může být klasifikován jako nezájem o sebe a svůj vývoj. Přehlížení 

sebe sama. 

2. Tento postoj platí i neplatí.  

3. Platí tehdy, když naše uvědomění si svého spojení se Zdrojem je nahodilé, občasné 

a účelové. 

4. Neplatí tehdy, když o síle Zdroje nepřemýšlíme, ale jsme jeho součástí. Potom práce 

a pomoc pro druhé je i pomocí pro sebe a celek. 

5. Moc síly TA, je moc Zdroje. 

6. Síla TA je naší součástí, je v našich buňkách, je světlem našeho těla, je esencí 

Zdroje, jsme součástí Zdroje. 

7. Potom jsme jeden celek, potom jsme dostali Lásku do úrovně pomoci, do úrovně 

života a sami se staneme Láskou. 

8. Možná právě vzniká další trojúhelník – uvidíme. 

Proto Restartování má být pro nás totéž jako globální očista Země, života, společnosti. 

Proto váhání o smyslu života je pro nás naprosto zbytečné zdržování a nesmírná zátěž. 

1. Vše, co žijeme, má smysl.  

2. Má i důvod proč to žijeme – toto uvědomění má být na 1. místě, protože se máme 

naučit, co to znamená být člověkem. 

3. Pokud jsme se to naučili a víme, kdo je člověk – buďme člověkem! Pokud jsme 

člověkem, potom je nám jasné, že používáme vše, co je od Zdroje Univerza. Pokud 

tomu tak není, nepoužíváme Lásku. 

Pokud jsme přesvědčeni, že jsme vedeni a vše se děje v Universálním Řádu, potom se 

dokážeme jako součást Univerza rychleji orientovat v tom, co nám život přináší. Výzvu? 

Překážku? Přijetí? Odmítnutí? 

Hlavně nám přináší různorodost, bohatství zkušeností a výzev. Přináší dualitu, ale také 

znalost, jak s dualitou zacházet. Přináší úspěch všeho, protože život je úspěch. Přináší také  
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převahu rozumu a ten se životem bojuje i toto je přijetí života, dokud nepoznáme 

rovnováhu rozumu a srdce. Nespokojenost je také důležitá, ale nesmíme v ní zůstat, je to 

upozornění na to, že v našem životě není něco v pořádku.  

Mějte na paměti, že hlavním a současným úkolem je pomoc Vzestupu planety a nás 

samotných do 5D. Žít podle sebe je možné, pokud překročíme svůj vlastní stín strachu. 

Příčinou je stále nedostatek víry v to, že vše v životě je dobré, má tam svoje místo, které 

nás někam směřuje. Pokud to pochopíme, rozpustí se hranice dobra a zla, dualita splyne 

v celek. 

A tomuto všemu se říká přechod do páté dimenze. Toto vše je smyslem 

Restartování, Mistrovského kurzu a Osobního tvořivého kódu. 

 
 

IV. Různé 
 
Ráda bych vás seznámila s přírodním doplňkem  Penoxal, který stimuluje imunitu takovým 

způsobem, že dokáže i zpomalit a někdy i zastavit růst nádorů. Vyrábí jej česká 

farmaceutická firma, která je držitelem patentu na výrobu této účinné  přírodní látky - 

Biocol. Získává se náročným způsobem z mikroskopické houby  Penicillium oxalicum var. 

Armeniaca. 

Délka života buněk je předem přesně naprogramovaná. Pokud dojde k narušení rovnováhy 

buněčného dělení, stárnutí a smrti, může dojít k přeměně zdravé buňky v buňku 

poškozenou, popř. nádorovou (tzv. onkogeneze). Pro správné fungování organismu je 

důležité zpomalovat oxidační procesy (stárnutí buněk) a aktivovat apoptózu, neboť její 

nedostatečnost může vést k nádorovému bujení. Látka Biocol vyniká schopností nežádoucí 

oxidační procesy blokovat a apoptózu, řízené usmrcení nemocných nebo poškozených 

buněk, normalizovat, a tím se významně podílí na snížení rizika vzniku nádorového 

http://www.tattatuo.cz/
mailto:liba@tattatuo.cz
mailto:maya@tattatuo.cz


 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

© tattatuo 
 
Vydává : Centrum Tattatuo                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      Stránka 7 
 

bujení.   

Nejvýznamnější schopností látky Biocol je ovlivnění činnosti B a T-lymfocytů (specifických 

skupin bílých krvinek), které se podílí na správném fungování imunitního systému. 

Leukocyty (bílé krvinky) jsou pro organismus velmi důležitými buňkami, jejich 

nedostatečná nebo nesprávná činnost může vést k tzv. imunodeficienci (oslabení 

imunitního systému) nebo ke vzniku autoimunitních onemocnění. 

Úkolem B-lymfocytů je především tzv. protilátková imunita. Po rozpoznání cizího 

mikroorganismu (antigenu) v lidském těle vytváří protilátky (tzv. imunoglobuliny = 

specifické bílkoviny), které jsou schopny proti cizím látkám bojovat. 

T-lymfocyty jsou hlavní složkou tzv. buněčné imunity, která přímo likviduje cizí buňky, 

buňky poškozené, nakažené virem či nádorové buňky. Některé z T-lymfocytů stimulují 

rychlost produkce a dělení obranných buněk tvorbou cytokinů, specifických proteinů, čím 

se podílí na imunitní odpovědi. 

Účinná látka Biocol podporuje detoxikační procesy v organismu a svým antioxidačním 

působením se podílí na neutralizaci nežádoucích účinků při onkologické a antibiotické 

léčbě onemocnění. Další využití účinné látky je oblasti léčby gynekologických a 

gastroenterologických onemocnění (záněty, bakterie, viry). Harmonizací jednotlivých 

orgánových systémů se látka Biocol podílí na správném fungování organismu a celkové 

pohodě. 

 

Koupit Penoxal lze na:  https://www.penoxal.cz/e-shop/  Zde je přehled o cenách. Můžete 

využít i vaši klienti slevu 10% pro případné nákupy v budoucnu,  když do své objednávky 

zadáte slevový kód PX1502004, o kterou se vám automaticky sníží prodejní cena. 

Tato firma nabízí i Penoxal na vyzkoušení zdarma. Pokud byste měli zájem stát se 

prodejcem Penoxalu, podám další informace. 

                                                                                                                                          Olga Bufková 
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VI. Harmonogram: 

 

 

 
                   

Datum 

konání 

 

Čas 

konání 

 

Druh kurzu 

 

Cena 

 

Místo konání 

 

23. -26.6. 

*)      

10 - 17 

 

Mistrovský kurz – 1.skupina 

 

6 500 Kč 

 

Mankovice 02 

 

23. -24.7. 

 

10 - 17 

 

Restartování I. 

 

2 500 Kč 

 

Mankovice 02 

 

18. -21.8. 

**) 

10 - 17 

 

Mistrovský kurz – II. slupina 

 

6 500 Kč 

 

Mankovice 02 

Září dle 

dohody  

  

Restartování II.  

 

2 500 Kč 

 

Mankovice 02 

                 

Listopad –  

  

Osobní tvořivý kód I 

 

2 500 Kč 

 

Leden 2017   

Osobní tvořivý kód II 

 

2 500 Kč 

 

 

*)   23.6. začátek ve 12 hodin                      

**) 18.8. začátek ve 12 hodin 
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