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Motto: 

„Naše nová cesta je cestou do našeho nitra a tam je třeba udělat pěkný 

generální úklid. Je však dlouhodobý, ale velmi prospěšný.“                                                                                                     

 

                                                                                                  Tattatuo 

 

 

ZIMA 2018-19 
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I. Úvod: 

Tak nám končí náš osmičkový rok, který byl náročný na vztahy a postoj k sobě. O roku 2019 se říká, 

že to bude rok, kdy budeme muset „projít údolím stínů.“Důležité je slovo projít. Ne zůstat stát a 

stagnovat. Energie TA k nám proudí a nezapomeňte, že je zapotřebí s touto energií rezonovat, 

protože v našem nitru je magnet, který si ji přitáhne. To je velká pomoc pro každodenní život – mít 

dostatek energie a mít informace, které nás vedou. 

Téma Já a můj stín je opravdu mocné. Jedna skupina studentů tímto tématem prochází, na ty 

ostatní to teprve čeká. Co na vás čeká? Poznávání, pojmenování a řešení svých stínů. Vy je ale 

znáte a to velmi důvěrně, protože je žijete. Jen jste se na ně třeba takto nedívali nebo je raději 

popírali. A jak nic není náhoda, naše kolegyně mi poslala fotografii, která má stejný název. Najdete 

ji za tímto textem. 

 

II. Já a můj stín 

Zpráva Vyššího Já 

 

Postoj k sobě a k životu to je u mnohých z vás ještě velkou výzvou a vaším stínem. 

 

Mnoho lidí se zamýšlí nad svým životem, nad nezdary v osobním nebo profesním životě, ale 

nenapadne je, že za vším je skrytý postoj k sobě. Uvnitř vás je ten magnet, kterým přitahujete vše, 

co se vám děje. Studentům systému Tattatuo tato myšlenka není cizí, protože prochází vším, co se 

učíte. 

Kdo v životě pochopí, že má uvnitř ve svém nitru vše, co je ve Vesmíru, ten to má jednodušší. Máte 

v sobě všechny nutné informace, pozitivní i negativní. Záleží jen na vás, se kterými budete 

rezonovat – ty budete přitahovat podle zákona magnetizmu. Tak je to jednoduché, ale současně to 

nejtěžší, protože mnohá přesvědčení a způsob myšlení je geneticky zděděn, ten je ve vás tak 

zakořeněn, že ho berete za pravdivý. 
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Pravda – stejně jako láska – je jen jedna. Jen lidé trvají na svých pravdách a na své lásce, která má 

určitá pravidla. Jak jinak – než pravidla vaše. Hádky, to jsou souboje ega a vítězí vždy to největší 

ego. A těmito pravidly se řídí také společenský život. 

 

Toto je moc široké téma a vy v poslední době řešíte hlavně to, že poznáváte sami sebe a hlavně 

svůj popřený stín.  

 

 Přišli jste na to, že vaše ego je součástí vás samotných. 

 

 Přišli jste na to, že jste světlo a stín. 

 

 Přišli jste na to, že popřený stín se nutně musí projevit v nějaké formě, protože žádná 

energie se neztratí, jen se přemění. A jelikož hledáte příčiny svých bolestí, je třeba také 

hledat svoje popřené stíny, které se prezentují ve formě bolesti. 

 

 Přišli jste na to, že vše má být v rovnováze – duchovní a fyzický život, světlo a stín, braní a 

dávání. Zkrátka jdeme cestou vyvážení samotné polarity. Je-li jakákoliv nerovnováha, 

dostavuje se nemoc a bolest. To je měřítkem, zda je váš život pravdivý a zda žijete v lásce. 

Láska se projevuje vztahem k sobě a následně potom stejné rozdáváte. Mnozí se hodně 

snažíte, častokrát na sebe vytváříte nátlak. A tak vlastně zdánlivě pozitivní chování je ve 

skutečnosti nepravdivé a způsobuje zmatek a chaos ve vašem životě. Z pohledu 3 dimenze 

je to neřešitelný problém a lidé uvíznou ve svých slepých uličkách. Nevidí svou cestu, nevidí 

řešení, proto tento zmatek prožijí přes bolest. Často stačí jen náznak něčeho, co si mozek 

pamatuje jako trauma a vy začnete prociťovat nespokojenost, zmatek, smutek a dokonce i 

bolest. 

 

 Přišli jste na to, že je nutné najít počátek – příčinu vašich emocí, pocitů a bolestí. Pro váš 

mozek je důležité pochopení toho, co vás v minulosti potkalo a vytvořilo stopu, která vás 

potom vede cestou nezdarů a bolestí. Pojďte se tedy podívat, které bloky jsou vyřešeny 

úplně, které částečně a které vůbec. 

 

Tak tedy, jak se projevuje váš život a jak se v něm cítíte? Je ve světle nebo ve stínu?  
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1. Projevuje se jako odpor k životu, nespokojenost se sebou i životem? Tato otázka obsahuje 

naprosto všechno. Odpor je silná emoce, která ničí pozitivní prožívání života. / Najděte si % 

trvání, která tabulka s tím rezonuje. Hledejte tak ve všech částech a bodech textu. / 

 

2. Je to naprostá past, bez nalezení cesty ven. Nevyjadřování svých emocí. Potlačování pocitů 

a intuice.  

 

3. Tím vzniká velká nerovnováha mezi citem a rozumem. Pokud potlačíte svůj cit a uděláte to, 

co se  od vás očekává, tělo vám to vrátí nedobrým pocitem. Jeho dlouhodobé potlačování 

naroste a projeví se nadváhou nebo nemocí.  

 

4. Uvědomte si, že odpor je odmítání života i lásky. Jak velký je odpor, tak velký je nedostatek 

lásky. Člověk žije ve stínu a neví o tom.  

 

5. Odpor je cesta vyčerpané energie, která nikam nevede – vede pouze do záhuby. Jediné 

řešení je odhalit svůj odpor a postupovat v souladu s TA. 

 

6. S odporem jde ruku v ruce hněv. Ten patří do negativních emocí, ale pokud si uvědomíte, 

proč se zlobíte a napravíte to, potom má pozitivní dopad. 

 

7. Obvykle hněv/zloba vzniká, když musíte ustupovat ze svých pozic. Proto se učte 

s moudrostí vyjadřovat jasně, co chcete. Viz tabulka 12 aj. 

 

8.  Naučte se být pozorovatelem situace, ale také pozorovatelem sebe. Ptejte se, jestli to co 

chcete, je to nejlepší řešení pro vás. Viz T 70, 51, 37 aj. 

 

9.  Uspořádejte si svůj čas tak, abyste měli čas i na sebe a svoje aktivity. 

 

10. Váš život může být jako život ptáka v kleci, máte zdánlivě všechno, ale nejste svobodní. 

Dobře se podívejte na znění T 78 – Svoboda. Odpovědnost. Důvěra. Je třeba si odpovědět, 

co pro vás znamená svoboda a tento trojúhelník, kterému říkáme mistrovský. 

 

11. Nezapomeňte. Zdroj Univerza se vidí ve vás všech. Když se díváte v zrcadle do svých očí - 

díváte se do jeho očí. Usmívejte se, buďte pro sebe důležití, radujte se a poslouchejte svoje 

srdce.  
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Řešením je: 

1. Vyčistit, ukončit odpor k životu a uzavřít tento model. 

 

2.  Vytvořit si novou duchovní i fyzickou podstatu života. 

 

3. Vyzařovat světlo, ale vědět, že světlo má svoje stíny – v přírodě to jasně vidíte. Pokud však 

někdo chce žít jen ve světle – tak si, prosím, představte poušť, kdy žár spálil vše. Zmizely 

stromy, keře, tráva a voda. Líbil by se vám život beze stínu? Světlo a stín tvoří celek. Jedno 

přechází v druhé – třeba den a noc. 

 

4. Jak vidíte svoje světlo? Co je vaším světlem? 

 

5. Jak vidíte svoje stíny?Co je vaším stínem? 

 

6. A ego, které je spojeno s odporem / nespokojeností, hněvem, soupeřením, prosazováním 

sebe a své pravdy a jinými negacemi/, přijmout do svého života jako svůj stín a pracovat 

na těchto stínech. Možná objevíte ukryté poklady ve formě svého sebevědomí, 

sebejistoty, hodnoty, respektu, důležitosti, které jsou vězněm vašich stínů – viz tabulka 4. 

Každý z vás je světlo a to má svůj stín, ale ten nový postup je o vyváženosti – tím vlastně 

vzniká neutralita – viz T 38. 

 

7. Před problémem neutíkat, ale řešit. Nástroje TA znáte. 

 

8. Ve svém životě jste už poznali, co to je, když zhasne vaše světlo, jak obtížně se žije, 

protože je to tápání ve tmě. 

 

9. Ale nezapomeňte, že Univerzum vám celou dobu svítilo na cestu. Teď už to možná víte. 

Pokud jste zaslepeni strachem, tak toto světlo nevidíte. 

 

10. Pečujte o sebe. Buďte pro sebe důležití. Buďte novou bytostí. 

 

 Říkejte si sami sobě:  

 Dávám si životní šanci změnit svůj postoj k sobě a svému životu (konkrétní představa ) 

 Tak jak jsem s láskou pečoval/a o druhé, budu se nyní starat o sebe.  

 Dávám si sám/sama sobě prožívání své nové přítomnosti. 
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11. V současnosti je mimořádná situace a Země vyžaduje s okamžitou platností vaši bdělost a 

pomoc.  

 

12. Vzkazem od matky Země je toto:  

 

 Přestaňte si libovat ve vlastním oslabování sami sebe. Když vytváříte nátlak na sebe, 

zatěžujete i mne. 

 

 Přestaňte chodit cestami bolesti, cítím lidskou bolest, ale také zacházení se vším 

živým. Já jsem také živá bytost – změňte pohled na sebe, ale také na mne.  

 

 Posilujte svoje tělo, duši a mysl přes energii TA, ale i já tuto energii potřebuji. 

 

 Staňte se tak osvícenou bytostí, která nezapomíná na život na této planetě. 

 

 Chraňte sebe, život na planetě. Tím chráníte i mne. 

 

 Přestaňte čekat na světlo – tím se dostáváte do stínu. 

 

  Buďte světlem, které umí vyvážit svůj stín. Vše je o rovnováze. Lidská vyrovnanost 

pomáhá všemu živému. 

 

 Většina lidských postojů zatěžují přírodu, kterou vyčerpávají. A je to i moje vyčerpání a 

ničení. 

 Země potřebuje lidskou lásku, důstojnost, respekt a energii. 

 

 Co dobrého děláte pro sebe, děláte i pro mne i Univerzum. 

 

13. Dostanete do vínku – pokud budete chtít a požádáte si:  

 

 Srovnání všech těl a čaker.  

 Tím se také zvýší vaše frekvence a to se projeví ve způsobu života.  

 Ukotví se vám nový vyšší úkol – být, žít, radovat se, smát, pracovat s uspokojením pro 

svoje dobro i této planety.  

 Najednou uvidíte více i svoje světlo.  

 Univerzum k vám bude promlouvat svou  zpětnou vazbou.  

 Vaše světlo potom bude působit na stíny svého ega se soucitem a pokorou.  
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 Když to dokážete u sebe, dokážete přijímat i druhé s pochopením – bez kritiky a 

odsuzování - protože budete vědět, že i vy máte svoje stíny. Tím se stane, že s egem 

nebudete bojovat, nebudete pociťovat odpor, ale dokáže přijímat.  

 

 

Tomu se říká přijetí života i sebe. A to je i váš úkol. 

 

III. Harmonogram našich kurzů je vždy domluven osobně. 
 

 Od  roku 2019 budou na mých webových stránkách uvedeny kurzy všech učitelů TA. 

 Termín Život bohů na Zemi V. část – 9. – 10. 2. 2019 

 Dále se uskuteční: Restartování II. část – termín dohodneme - březen. 
 

IV. Různé: 

1.  Foto k tématu Já a můj stín                              2.  Jaru a Luděk na poušti.     
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3. Přání od Vlaďky Havránkové:  

                                           "S lehkostí a nadhledem do roku 2019" 
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4. Naše TA rodina a narozeniny naší Libunky  
 
 

 

 

 

                                                           

 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům, 
není nic, co se zlatem třpytí. 

 
Je to úsměv, láska a pohlazení, 
a nad takový DAR žádný není. 
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