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Motto: 

„Podívejte se na to, co je jednoduchost života. Je to jeden duch. Jste 

součástí tohoto jednoho ducha, což obsahuje vše, co je Univerzum.  

Jste na cestě k jednoduchosti života?“ 

                                                                                                    Tattatuo 

 

Léto 2018 
 

 

 

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


Most do páté dimenze  
Tattatuo  

 

Vydává : Centrum Tattatuo                                                                                                                                    
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                        Stránka 2 
 

 

I. Úvod: 

23. – 24. 6. 2018 proběhl další Mistrovský kurz. Byl náročný, ale také hodně „výživný.“ Myslím si, že 

ti, kteří jste absolvovali tento kurz už před léty, mohli byste si zjistit, jak na tom jste nyní. 

Na příklad z části textu Jednoduchost života, ze kterého je také motto.  

Jste na cestě k jednoduchosti života. Odpovědí je dokončující proces vývoje lidstva, což je vlastně 

osvobození se od manipulujících sil, jejichž síla slábne s lidskou vyspělostí. Tím je myšleno, že 

člověk jde soustředěně a vytrvale za tím, co je pro jeho duchovní a fyzický vývoj prospěšné. 

Proces, který probíhá, je pro vás všechny tím možným řešením, jak se dostat z tisíciletých krizových 

situací. 

Ve vašich životech se tento proces projevuje několikerým způsobem: 

1. Nespokojeností. 

2. Duchovní stagnací. 

3. Bezmocí v určité oblasti svého života.  

4. Snahou ukončit svůj další vývoj. Vzdávám se. Možný krok zpět. 

5. Pasivním čekáním na zázrak. 

6. Touhou probudit se do nového života. Hledání, zkoumání, učení, ochota ke změně. Odvaha 

změnu udělat. 

7. Odevzdáním veškerého zápasu se životem do rukou Zdroje. / Jinými slovy – vše je tak, jak 

má být. Odevzdáním a přijetím. / 

Je třeba tímto procesem projít. Teprve potom budete schopni si otevřít cestu k vědomému 

odmítnutí toho, co už ve svém životě nechcete. Co je pro vás zbytečně složité. Pamatujte si toto. 

Kterou fází procházíte, takovou energii přijímáte, vysíláte a přitahujete. Proto dostáváte okamžitě 

zkoušky, které ověřují váš životní postoj.  

V době pochybností věřte, že procházíte určitým vývojem. Pokud jste pro sebe důležití, uděláte si 

pro sebe čas, abyste si srovnali souvislosti a řešili je. 

 Moje poznámka: 

 Pokud si opravdu uděláte čas, zjistěte si, na kolik máte vyřešeny záležitosti ze svého 

Mistrovského kurzu. Možná se budete divit. Pokuste si také zjistit, čím ještě reagujete, 

pokud se vám něco děje – viz 7 bodů nahoře. 
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 Navíc jsme opět s touto skupinou udělali nový postup odblokování, ve kterém je 

neutralizace škodlivých frekvencí a ve věku příčiny jsme dělali praktickou část Tvořivého 

kódu, kde jsou tři polohy energetického léčení přes sedmou, šestou a čtvrtou čakru.  

 Toto odblokování si ukážeme na dalším kurzu.  

 Tím vlastně tento Tvořivý kód neupadne v zapomnění.  

 Držím vám palce.  

 

 

II. Vědomí lidstva 

 

Zpráva Vyššího Já 

Zdánlivě se vám nemusí dít nic zvláštního nebo negativního, přesto je ovlivňováno vědomí lidstva a 

vaše energie k tomuto vědomí patří. Šíří se disharmonie po celé planetě. Jejím projevem je zvýšená 

únava, smutek, nechuť cokoliv měnit nebo nějak zásadně změnit. A to i v tom případě, že situace 

není pro vás prospěšná. Projevuje se existenční strach a obava z budoucnosti. Je to velmi plíživá 

energie, která tiše a nenápadně jde za svým cílem. A to je nyní ta změna, která na povrchu říká:„ 

Nic se vlastně neděje, vy přece nemusíte nic řešit, toto se vás netýká.“ 

Je to tendence útlumu, který má omezit vaši pozornost. Máte být vlastně utlumeným 

pozorovatelem a nevnímat snahy o zastavení lidské svobody. Touha po svobodě má ve skutečnosti 

vyvolat strach z neznáma a strach z neúspěchu. Proto se vyskytuje zkreslování reality a únik od 

skutečnosti. 

Jak se tento únik projevuje? Oddělováním lidí od sebe. Na jedné straně jste neustále v kontaktu  

přes mobilní telefony a počítače. Je to však naprostá ztráta toho, proč se lidé scházeli. Je to ztráta 

osobního kontaktu, sdílení radosti i smutku, osobní podpora, soucit, pocit sounáležitosti apod. 

Cožpak můžete poznat krásu lesa a jeho vůni tím, že si budete posílat fotografie? Nahradí písemné 

vzkazy pochvalu s pohlazením, radost se skutečným smíchem či dojetím? Západní svět vás zaplavil 

technikou a vzal vám čas, svobodu, soukromí a celistvost. 

Naučili jste se používat trojúhelník 102 – zde je vaše duchovní a fyzická podstata a vy jste ten střed. 

Ve skutečném životě však zůstává jen ta fyzická podstata, oddělenost, strach z budoucnosti a 

nedostatku, honba za penězi, stálý spěch, stres a z toho vyplývající nemoci. Žijete uspěchaný život 

uprostřed davu, ale s vnitřní osamělostí.  
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Učíme vás vnímat svoje emoce, pocity, myšlenky, svou energii. Vaši jedinečnost, která je vyjádřená 

trojjediností - duše, tělo, mysl - která má tvořit jednotu a celek. Zda energie má stoupající nebo 

klesající tendence. Zda máte dostatek síly na své plány a sny. Měřítkem je váš trvalý postup vpřed, 

aktivita, tvořivost, vyrovnanost, spokojenost a zdraví. Také naladění na sebe, svět i planetu. Vše je 

celek. 

Vy jste jako kapka v nekonečném oceánu, kterému se říká Vesmír a v této kapce je také vše, co 

obsahuje Vesmír. Péče o sebe, způsob myšlení a vyjadřování sami sebe – to je péče nejen o sebe, 

ale také o celek. Nemůžete se vyčleňovat z celku, nemůžete strkat hlavu do písku, všechno souvisí 

se vším. Od spokojeného já se šíří vlny spokojenosti k vaší rodině a dále. Už dávno jsme vás učili, že 

dívat se na svět očima plnýma lásky, je jediné řešení. A tuto lásku je zapotřebí dávat nejdříve sami 

sobě, tak se vaše já stane láskyplným a to je rezonance s láskou. 

Všechny Univerzální zákony k vám hovoří a je zapotřebí je nejen znát, ale také je respektovat a 

naplňovat. Každý zákon je jedinečný a všechny na sebe navazují. Pokud porušujete jeden zákon, 

narušíte tím všechny. Zákon rezonance vám ukazuje, s čím rezonujete, to dostáváte zpět. Je to také 

vyjádření řeči života, protože život s vámi mluví událostmi, které prožíváte. Líbí se vám? Nelíbí? 

Pokud nelíbí, vždy hledejte u sebe a ptejte se, s čím rezonujete. 

Síla světla významně roste, ale ne všichni to správně chápou. Mnozí to pociťují jako nepříjemný 

tlak. Tlak, to je vždy nevyváženost. Nezapomínejte, že čím více přijímáte světla a vyzařujete tuto 

energii, tím více je kolem vás stínů. Proto udržet světlo a stín v rovnováze, je váš současný úkol. Je 

to náročný úkol, pro mnohé neproveditelný. Ale pro vás přichází pomoc, která umí srovnávat 

disharmonii v životě. Je to trojúhelník 2, který patří do tabulky 2. Je samozřejmé, že tato pomoc 

nepřijde sama od sebe, je třeba uvnitř vašeho já cítit, že je to ta správná chvíle a správná pomoc. 

Pokud ano, směle si o ni říkejte a buďte konkrétní. 

Více než celková harmonie se nyní šíří energie odporu – k někomu / něčemu. Nezapomínejte, že 

nespokojenost je protipól spokojenosti. Odpor s vámi mluví zlým jazykem. Naše pomoc spočívá 

v šíření informací a energie, která vám pomůže v krizových i jiných situacích. Máte nástroje, které 

umíte používat, proto na ně nezapomínejte a pracujte pro své nejlepší dobro. Nezůstávejte 

v negacích, pokuste se situacím porozumět a propouštějte nepotřebné, odpouštějte, uzavírejte 

dveře všemu, co už nechcete mít ve svém životě – pokud to není záležitost, kterou máte projít. 

Jak máte vědět, co je třeba propustit, co vyřešit a čím projít? To přece patří do postupu, který znáte 

ze systému Tattatuo. 
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Otázky k zamyšlení: 

1. Jak se dívám na sebe a svůj život. Je to možné rozložit – jak se dívá duše, tělo a mysl. Takto 

poznáte svou celistvost. 

2. Jak vnímám dění okolo sebe – ve své rodině, práci, státě, planetě? 

3. Jaká je moje životní role? Znám ji? Plním svoje poslání? 

4. Vidím sám / sama sebe správně?  

5. Co mám udělat, změnit, propustit, odpustit, uzavřít?  

6. V čem cítím vyrovnanost / nevyrovnanost? Co mám udělat? 

7. Uvědomuji si, čím procházím? Jdu vpřed / stagnuji? 

8. Dávám si sám / sama sobě patřičnou důležitost? / Nebo jsem pro sebe důležitý/á a zasáhnu 

až tehdy, když se dostaví bolest? / 

9. Co mi říká život? Rozumím jeho řeči? 

10. Najděte si svoji prioritu v textu. 

11. Pokud nerozumíte řeči života, tak si vždy vzpomeňte, že vám odpovídá na to, co vychází 

z vašeho nitra. Je-li to negace, je třeba ji najít a pročistit. Jestli jste to správně pročistili, 

pochopili a vysíláte nové frekvence, život vám na to okamžitě odpoví a podle toho poznáte 

svou změnu. Váš život začne být jednoduchý… 

 

Nezapomeňte, že strach a útlum má omezit váš růst. Ale síla trojúhelníku 1, 2 se projevuje ve 
stálém růstu lásky a světla. To je váš energetický plášť, který vás „ochrání před nepřízní životního 
krupobití.“ 
 

 
 
III. Harmonogram našich kurzů bude upřesněn během léta. 
/ Všichni dostanete včas upozornění. Pražské termíny upřesním se Stáňou. / 
 
Plánované kurzy: 
 

1. Mistrovský kurz II. část – Praha. 
2. ŽBNZ III. část – Já a můj stín – Praha. 
3. Jednodenní kurz určený pro napojování na energii TA. 
4. Jednodenní setkání – změny ve skriptech, postupech – aktuální odblokování. Bod 3 

a 4 je možné spojit ve dvoudenní setkání. Praha / Mankovice. 
5. Mistrovský kurz pro učitele. 
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IV. Různé: 

Letní pozdrav od Hanky Jahnové ml.  

 

Foto z Mistrovského kurzu 24. 6. 2018 – nejsou zde bohužel všichni. 

 

 

Krásné léto přátelé a dovolujte si, co můžete, od toho jsou dovolené. 

                                                                                                                                        Liba, Maya  
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