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„V hloubi duše se neobáváme toho, že bychom byli snad 
neschopní. V hloubi duše se nejvíc obáváme toho, že jsme 

nezměrně mocní. To, čeho se nejvíce bojíme, je naše světlo, nikoliv 
naše temnota." 

                                                                Nelson Mandela 

 
Únor  2013 
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PRAVDA 2. část 
 
Zpráva Vyššího Já 
 
 
TATTATUO přijalo přechodem do roku 2013 vyšší vibrace, abyste si je udrželi, 
vyžaduje to od vás upřímnost a opravdovost.  
 
Je to vlastně životní krédo, které byste měli přijmout za své. 
 
 
Přijetí vyššího cíle jde automaticky ruku v ruce se zvyšováním vibrací. 
 

1. Proto vás chceme upozornit na to, že vaše těla budou zvyšování vibrací přijímat 
pomaleji a je možné, že se u vás budou projevovat příznaky různých nemocí, 
nespokojenosti, únavy, nespavosti či naopak ospalosti. Zůstávejte naladěni a 
vše bude probíhat mírněji. 

 
2. Mnozí z vás jste se naučili a jiní se učíte pracovat s energií TA. Stále jste na 

nové cestě a potřebujete správné informace a naši pomoc.  
 

3. Vědomě jste naladěni na celý systém TA, jste připraveni na energetický skok, 
přesto na podvědomé úrovni je to spíše příprava na další rány.  

 
4. Je to záznam životních zkušeností vás i vašich generací, který je uložen ve 

vašich buňkách. Z paměti vašeho těla musí zmizet programy, které tvrdí, že tělo 
musí onemocnět, pokud je v disharmonii.  

 
5. Tělo je však moudřejší, než si myslíte nebo si umíte představit. Jediným 

problémem je dát vlastnímu tělu čas a šanci, aby disharmonii zvládlo.  
 

6. Proto došlo k závažnému genetickému narušení celého systému fungování těla. 
Již v minulosti jsme vás upozornili na vaši ztrátu genetického instinktu, možná 
přišel čas se k tomuto tématu vrátit.  

 
7. Tělo se už samo neumí vrátit do stavu harmonie a vyváženosti, je nutno najít 

ten kód, kterým se tělo opět naučí to, co mu bylo přirozené. Pomalu a jistě vás 
k tomu přivedeme. 
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8. Doposud lidem stačilo vyznávat teorii, že na všechno jsou léky, které bolest a 
nemoc napraví. Lidé se zbavili vlastní zodpovědnosti za své tělo, zdraví i život. 
Nemoc byla brána jako náhoda a člověk byl donucen poslouchat autority, které 
určovaly, jak se má žít. Člověku byla odebrána moc rozhodovat o sobě a za 
sebe. 
 

 
A to je zásadní téma.  
 

 Nemůžete se vyčlenit ze života daného společenství, ale můžete si zvolit, jak 
v takovém světě chcete žít.  

 
 Buď ve spěchu, stálém napětí a honbě za majetkem. Což tělo dlouho nevydrží, 

protože i ti nejvíce mocní se stávají bezmocní a snaží se penězi zachránit své 
zdraví.  

 
 Nebo si vytvoříte vlastní svět podle sebe. Nebudete mít třeba drahé domy, auta 

a bazény, ale budete se smát, povídat si a mít čas na sebe i své děti. Budete 
spokojeni a šťastni, přestože kolem vás bude život plný chaosu a zmatku. 

 
Většina z vás ví, že život je cesta a na ní máte možnost prožít mnohé příběhy.  
 

 Potkáte toho, koho potkat máte, prožijete takový vztah, který vám ukazuje vaše 
hodnoty.  
 

 Nyní potřebujete ke svému vývoji najít a přijmout pravdu o sobě. 
 

 Máte v sobě stále ještě velké množství časově naprogramovaných příběhů. 
V současnosti se vám může zdát, že jste konečně pochopili a změnili svůj život 
natolik, že prožíváte ty tolik vzácné okamžiky štěstí. A najednou rána, 
překvapení nehody, nemoci a jiné bezmoci. Nechápete, vždyť už jste pro sebe 
tolik udělali!  

 
 Vaše příběhy jsou nastaveny a po řadě je prožíváte.  

 
 Právě jeden z nich v tuto chvíli žijete. Podle prožitku a pochopení těchto 

příběhů, můžete ovlivnit ty další, přestože jejich program je nastaven. 
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Milí přátelé, váš další vývojový krok je směrován k tomu, abyste přijali svá těla.  
 

1. Máte úspěchy na cestě TA.  
 

2. Říkáte, že vás povznáší, ale pravda je pro mnohé z vás, že vám tělo stále 
překáží.  
 

3. Chcete více, máte své cíle, ale tělo je unavené. Donutíte ho k akci. Dokonce 
víte, co vám škodí, ale nedbáte. 
 

4. Stále je posilovaná lež o tom, že se musíte překonávat, abyste něco dosáhli. 
Pravda je ta, že tělo a duše potřebují koordinaci, vzájemný respekt a úctu. 
 

5. Teorii znáte. Možná, že se vám ani nechce tyto řádky číst či poslouchat a 
vnitřně se zlobíte. Jste to vy sami, kdo vám nejvíce ubližuje. Ne druzí. Vy sami! 

 
6. A to je v rozporu s vašimi laskavými činy k druhým. Je to stále stejné opakující 

se téma a pro mnohé to ani nemůže být jinak.  
 

7. Dnes se dozvíte příčinu i nápravu. 
 
Váš další vývoj nastane teprve tehdy, když budete své tělo ctít stejně jako svou 
duši. 
 

1. Připravované léčení formou neutralizace škodlivých frekvencí je vaše 
budoucnost, která ovlivní vaše těla natolik, že únava ustoupí aktivitě, nemoc 
ustoupí zdraví a hlavně se změní vaše životní příběhy. 
 

2. Příčinou vašeho postoje k sobě je odpojení těla od Zdroje. Nikdo z vás se 
nediví, že vám nesvítí světlo, pokud máte vybité pojistky a přetíženou síť. Vaše 
tělo má téměř stále přetíženou síť a přesto žijete. Uvědomujete si vlastně, jaký 
zázrak jste dostali do vínku hned na počátku vašeho života? 
 

3. Doposud jste řešili odpojení duše od Zdroje a všichni jste to pochopili. Nyní je 
na řadě tělo. 

 
4. TATTATUO dostává tu moc napravit dosavadní lži a tělo získá zpět svou 

schopnost se samo vyléčit. 
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5. Většinou jste dokázali pomáhat druhým, ale sobě už méně nebo vůbec, protože 
jste svůj problém ze svého místa neviděli.  

 
6. I toto se změní, protože pokud bude tělo spojeno se Zdrojem, tak jako duše, 

potom i tělo bude napojeno na Pravdu. 
 

7. Tento rok se má změnit to, že sami sobě budete dávat tolik, co druhým. Zdravý 
člověk půjde zdravou cestou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vše, o čem je dnes řeč, záleží na jediném. Napravit tok Řeky Univerza. 
 

 
1. Pro vás je to úkol, který nejdříve proběhne u vás samotných a to je – dostat se 

do svého středu.  
 

2. Být Pravdou a žít Pravdu.  
 

3. Tím vznikne dostředivá energie, která posílí Pravdu o životě lidí na Zemi. 
 

Prosíme, pracujte na tom. Posilujte v meditacích. Pracujete pro své 
nejlepší dobro a dobro této planety. Děkujeme vám 
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Jaký bude tento rok? 

V sobotu 9. února 2013 ve 23 hodin vstupujeme do roku vodního Hada.   

Vodní Had nám přináší zcela nové energie. Jejich potenciál můžeme na své cestě buď 
plně využít pro své dobro, nebo je můžeme ignorovat a můžeme jít také proti nim. 
Záleží jen a jen na nás.  Tyto energie však tady budou, ať už se rozhodneme jakkoliv. 
  
Předchozímu roku vládl Drak, který si létal vysoko nahoře a vše nafukoval. Byl velmi 
rychlý a vůbec mu nezáleželo na detailech. Had nelétá, ani neoplývá velkou rychlostí, 
ale zato má rád vše dokonalé. Takže určitě velikou změnou, která nastane v tomto 
roce, bude zpomalení všeho kolem nás. 
 
Had je velmi hloubavý a tak bude chtít vše, co jsme začali prozkoumat ze všech stran 
a hodně o tom přemýšlet. Vše, co jsme tedy rozdělali a nedokončili v roce Draka,  
budeme muset detailně propracovat a přivést k dokonalosti. 
 
Had je velmi inteligentní. Ví, vyzná se a chce si být jistý. Radí nám to tedy letos hodně 
využívat rozum a náš intelekt, chytrost a životní zkušenost. Pokud sami nevíme a 
neznáme, je lepší se poradit nebo spojit s někým, kdo ví, zná a pomůže. 
 
Had je velmi učenlivý a potřebuje stále něco studovat. Určitě to bude vhodný rok na 
to, abychom si rozšiřovali naše obzory, doplňovali vzdělání a prohlubovali naše 
znalosti. 
 
Had je nejnáročnější zvíře zvěrokruhu. Hadi jsou velmi přitažliví. Mají cit na příležitosti, 
vkusně a příhodně se oblékají a charakteristickými rysy utkví v paměti. Zdá se, že hadi 
mají šestý smysl, který rozvíjejí k dokonalosti.  Pokud tuto dokonalost budeme 
vyžadovat i my, bude nám také přinášet naplnění. Ale pozor, bude vyžadována i od 
nás!  
 

Had nás povede i k většímu přemýšlení a přemítání o dalších krocích, což 
může znamenat naše zpomalení v čemkoliv, co děláme. Kdo zná svůj 
astrotyp a ví, že je Had, měl by si dát pozor, aby ho to přemýšlení příliš 
nepohltilo a nestalo se jen přemýšlením pro přemýšlení. 
 
Had má sklon k depresím. Na to si dejme pozor všichni. Je trochu 
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složitější doba, spousta lidí tvrdí, že nemá dobrou náladu, a když se k tomu přidají 
negativní vlastnosti Hada, může být na depresi zaděláno. 
 
Had nesnáší prohry. Takže pokud se nám letos něco nepovede, může to mít velké 
následky. Je proto lepší se na vše opravdu detailně připravit, abychom případné 
prohry minimalizovali. 
Stejně tak konflikty. Raději se jim vyhýbejme a řešme vše komunikací v hezkém 
prostředí. 
 
Had nesnáší hloupost, takže když si nejsme jisti odpovědí, je lepší mlčet než plácnout 
hloupost. Pro Hada je setkání s blbcem opravdu velmi vyčerpávající. 
 
Had, i když to na první pohled tak vůbec nevypadá, je veliký introvert. Povede nás to k 
tomu, že si budeme hodně věcí řešit sami v sobě. Koneckonců všechny odpovědi 
stejně máme sami v sobě, tak nám tento rok může pomoci se napojit na naši vnitřní 
moudrost. 
 
Elementem roku 2013 bude voda, stejně jako v roce 2012. Rozdíl bude pouze v její 
kvalitě. Tento rok se jedná o hlubokou jinovou vodu. Tato kvalita vody je spjata s 
moudrostí, což ve spojení s kvalitou Hada, který vše ví, nám může hodně pomoci. 
Dojde sice ke zpomalení věcí, ale vše by se mělo pomalu pohybovat kupředu. 
 
Dále k vodě patří informace. Jedná se hlavně o informace hluboké. Energie přejí tomu, 
aby se lidé odvraceli od rychlých povrchních informací, ale žádali hloubku, moudrost 
a pravdivost.  
Komunikace by měla probíhat na vysoké úrovni. 
 
K hluboké vodě patří také strach. Proto se opět na vše dobře připravujme, ať 
eliminujeme co nejvíce vlastní nejistotu. Tento strach související s energií vody a 
Hadova nesnášenlivost jakékoliv prohry by nás mohla i zastavit v nějakém našem 
konání a nemuselo by to pro nás být právě dobré. 
  
Z pohledu zdraví bude letos větší zátěž zejména na psychiku. Toto se týká zejména 
období května, června, kdy dochází ke kumulaci energií ohně. Pokud jde o energii 
vody, tak náchylné budou opět ledviny, močový měchýř, kosti, klouby, páteř a to opět 
v období listopadu, prosince, kdy dochází ke kumulaci energie vody. 
 
Obecně se dá říct, že hodně přemýšlení jde na psychiku a přidají-li se oslabené 
ledviny, mohlo by docházet k velkému vyčerpání organismu. Proto při jakémkoliv 
náznaku únavy, je vhodné nezapomenout na odpočinek. Samozřejmě velký pozor na 
již zmíněné deprese. 
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Akce na únor – březen  2013 

Meditace:   2. 2. ve 22 hodin 
                  
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

23. – 24. 2. 10 - 17 TATTATUO 1 – 2. část 2 500 Kč Mankovice 02 
2. 3.  10 - 17 Seminář: Vnitřní prázdnota a 

postoj vlastní nedůležitosti 
1 000 Kč Mankovice 02 

16. – 17. 3. 10 - 17 TATTATUO 2 – 2. část 2 500 Kč Praha 10 
23. – 24. 3. 10 - 17 TATTATUO 1 – 1. část 2 500 Kč Praha 10 

 
 
A jedna prosba nakonec 
 
Pracujete s energiií TA a máte s ní již dobré výsledky? Pevně věříme, že ano. 
 
Prosíme, napište nám je a podělte se touto cestou o své zkušenosti také s ostatními. 
Je to i váš časopis. Děkujeme. 
 
 
  
 
 

 

 
 


