
 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

© tattatuo 
 
Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                      Stránka 1 
 

 

 
 
Motto: 
 

„To, v jakém jste životním postavení, není nic jiného, než  

v jakém stavu je vaše mysl." 

                                                               Dr. Wayne W. Dyer 

 
 
 

 

Září 2012 
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Milí přátelé, 

Tak už máme skoro po létě a věříme, že jste si letos, stejně jako my, opravdu užili nejen sluníčka a 
koupání, ale i pohody letních dnů a načerpali energii do dalších dnů.  Každé období má své vlastní 
kouzlo a při hledání obrázku k nastávajícímu období se mi podařilo najít krásný obrázek slunečnic, 
o který se chci nyní s vámi podělit. Přidávám i text, který tento obrázek doprovázel a věřím, že na 
mě autorka paní Iva Adamcová nebude zlobit.  No uznejte sami, nejsou nádherné? 
 

 

 
„Lidstvo se podobá slunečnici, na které si každé zrníčko myslí, 
že je samostatnou částečkou, ale ve své podstatě zapomnělo, 

že je součástí jediného nádherného stvoření." 
                                                                                          Iva Adamcová 
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Mít pro sebe prostor 

 Zpráva Vyššího Já 

 Pro vás je stále těžké opustit to, co jste celý život budovali. Pracujete-li s energií TATTATUO, jste 
v páté dimenzi a zde se cítíte, že máte křídla, že vše je lehké a řešitelné. Váš návrat do reality je pád 
z výšky, proto máte mnozí pocit, že stagnujete, nerozumíte dění okolo sebe, ba dokonce sami sebe 
obviňujete, zlobíte se na svá těla, že dostatečně rychle nedělají změny.  

1. Věřte, že vše je připraveno.  
2. Vše má řád.  
3. Jen se pusťte všeho, co vás zatěžuje.  

Důležité sdělení pro vás je to, že úspěch TATTATUO a váš, je jedno a totéž.  

Komu z vás se zdá, že nemá úspěch, že se mu neplní sen, je to zpráva o tom, že to není ta správná 
cesta a vysněné přání, protože nedává dostatečný prostor.  

Zkontrolujte si svá přání a přemýšlejte, zda si tím, co chcete, neomezujete svůj život a rozlet.  

1. Nové sny mají mít vysoké vibrace. 
2. Mají přinášet kvalitu. 
3. Potom dávají svobodu a prostor vaší tvořivosti.   

Velmi rádi vám pomůžeme, ale na prvním místě je zapotřebí, abyste změnili svoje životní postoje, 
priority i záměry. Vše jde kupředu a mění se. Co bylo pro vás dobré před časem, nemusí mít dnes 
stejnou vibraci. Častokrát i nenápadnou změnou, může to být záblesk pochopení, a dá se do 
pohybu lavina. 

 Připomínáme vám:  

1. Máte moc změnit svůj život, přání a sny. 
2. Vše už máte. 
3. Zdroj je ve vás.  
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Jen si najděte nános nutících příkazů. Jsou v buněčné paměti, a pokud dostatečně nepracujete 
s energií TA, pracujete pouze na povrchu. Máte množství sabotujících programů, které popírají 
vaše dobro.  

1. Pusťte se zátěží, které odebírají vaši energii. 
2. Žádejte si o život na našich vibracích. 
3. Pečujte o sebe s láskou a nikomu nedovolte, aby tomu tak nebylo – ani sobě. 
4. Učte se správnému odpočinku.  
5. Ne pasivitě a stagnaci nebo přehnanému úsilí. Vaše tělo vám řekne, co je správně. 
6. Jste součástí Řeky Univerza a její energie přináší a odnáší. Tak jako pozemské řeky. Přináší 

možnosti a odnáší nepotřebnosti.  

 

K odblokování nebo zamyšlení:  

1. Ztotožňuji se s tím, že úspěch TA je i můj úspěch? 
2. Co mě v přítomnosti zatěžuje? 
3. Jaký je můj další záměr/ přání / sen / priorita? Dává mi dostatečný prostor? Jaké jsou jejich 

vibrace, kvalita? Uplatní se zde moje tvořivost a svoboda? 
4. To, co chci, je progresivní a nebo brzdící? 
5. Jaké jsou moje nutící příkazy, které mám v buněčné paměti?  
6. Čím si sabotuji svůj vlastní život? 
7. Vidím možnosti, které mi nabízí Univerzum? Umím vypouštět nepotřebnosti. Plyne vše, 

tak, jak má? 

 

Aktuální energie na září 

Ve středu 22. 8. začala na nás působit energie Kohouta, kterou lze charakterizovat pouze dvěma 
slovy: detail a pořádek. Ano, energie tohoto znamení nás nabádá, abychom dělali věci 
s rozvahou, velkou pečlivostí, se zaměřením na detaily a hlavně na dokončení věcí.  

A co nám tedy toto období přinese? Představte si opravdového krásně zbarveného kohouta na 
smetišti nebo na dvorku, jak je ješitný, jak se před ostatními předvádí a jak si zakládá na svém 
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krásně zbarveném peří. Na druhé straně je kohout nesmírně pracovitý a vytrvalý, dělá důkladné 
pořádky ve všem a všude a nenechá nikoho ve svém okolí zahálet. A tak podobně to bude i s námi.  

Proto, pokud se bude někdo ve vašem okolí chlubit svými výsledky, tím, že se mu něco povedlo 
nebo svými zážitky z dovolené, nemějte mu to za zlé a pochvalte ho také.  Kohout totiž bytostně 
potřebuje ocenění a chválu. Proto doporučuji při každé příležitosti chválit a to nejen své partnery a 
děti, ale i přátelé a kamarády. Všem to dělá v tomto období nesmírně dobře. A na druhé straně, 
pokud oceníte dobré výsledky druhých a pochválíte je za jejích úsilí, budou to chtít pro nás udělat 
znovu.  

Kohout chce dokončovat vše započaté a tady se dostává do konfliktu s energií ročního vládce 
Draka, který chce stále jít dál.  Proto je dobré nenechat se strhnout od dokončování věcí silným 
Drakem, protože o co se nyní nepostaráme, o to přijdeme a to už zkrátka nebudeme mít.  Je to jako 
v přírodě, pokud nesklidíme úrodu (výsledky své předchozí činnosti) nyní, nebudeme zabezpečeni 
na další období. 

Z hlediska zdraví si dávejte pozor na kašel, nachlazení a tlusté střevo. Snažte se ze svého života 
eliminovat vše, co už vám neslouží a co vám nedělá dobře. Harmonizujte v tomto období svůj 
domov, své zázemí.  Omezujícím prvkem tohoto období by mohla být naše minulost, přílišné lpění 
na tradicích a také nadměrná svázanost s rodinou. Spousta z vás bude mít také pocit, že už se vám 
nikam nechce, že chcete být doma a sami. Poslechněte se, zrealizujte to a udělá vám to dobře.  

 

 

Akce na září: 
 

Datum konání Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 
15. - 16. 9. 10 - 17 TATTATUO 1 – 2. část 2 500 Kč Praha 10 

22. – 23. 9. 10 - 17 TATTATUO 2 -  2. část 2 500 Kč Mankovice 02 

29. – 30. 9. 10 - 17 TATTATUO 3 – rozšiřující  2 500 Kč Mankovice 02 

 
  

 
 

   

Přejeme všem krásné babí léto a těšíme se na setkání.   

 


