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„Štěstí bez smíchu,  
 

je jako déšť bez vody.“ 
 

 

                                                                             TATTATUO 

 

Březen  2013 
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Milí přátelé, 
 
v době, kdy jsem chtěla přepsat hotový text do březnového časopisu, jsem se také připravovala na 
kurz TA 1/2. část. Několikrát za sebou jsem otevřela stejnou stranu, na které byl text Vyššího Já 
s názvem:  „Smích je hudba Vesmíru.“ Proto jsem se zeptala, zda je tento text do časopisu pro tuto 
dobu vhodnější. A samozřejmě byla odpověď – ano. 
 
Teprve, až jsem začala tuto zprávu rozebírat, pochopila jsem, že ač to pro mnohé z vás není novým 
článkem, přesto je nutné se hodně zamyslet nad tím, jak tyto dny bez slunce působí na naši 
psychiku, a proto jsme povzbuzování Světem alespoň tímto způsobem… 
 
 
 
 

Smích je hudba Vesmíru 
 
 
Je celkem logické, že komunikace mezi lidmi vázne. Každý člověk je naladěný na něco jiného, každý 
vidí i slyší něco jiného. I když se dívají na stejnou věc nebo slyší stejnou hudbu. Každý má jiné 
zkušenosti, postoje a prožitky. Přesto existuje něco, co boří bariéry negace.  
 

Je to smích, který zaplaví planetu zářivými vibracemi. 
 
 
Vaším úkolem je se smát a opět věřit ve štěstí. Smích a víra je most, který vás převede do nové 
dimenze. 
 

 Uvolněte se, nadechněte se a smějte se z plných plic.  

 Je to hudba Bohů a nese se celým Vesmírem. 

 Ústa byla stvořena nejen k příjmu potravy, ale také pro slova lásky, porozumění a 
pochopení. Ústa jsou hudební nástroj, ze kterého zní překrásné a povznášející melodie.  

 Ústa jsou stvořena pro smích. 
 

Smích je velký mudrc. Dává mužům sílu a lehkost, ženám vrací krásu a mladost, dětem hravost a 
spontánnost.  Tam, kde jsou ústa zamčena pro smích, tam je otevřeno pro bolest. 
 



 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

© tattatuo  
 
 Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz                                                                               
 Stránka 3 
 

 
Moji milí,  
naučte se zase smát. Smějte se pro zdraví. Ano, tak je to jednoduché. Řeč lidí je nemocná. Ústa se 
častěji stahují k hněvu a pláči než ke smíchu. 
 

A štěstí bez smíchu je jako déšť bez vody. Život má být plný, vášnivý a šťavnatý, proložený 
smíchem. A takové chování vede k Univerzální hojnosti. 
 

K takovému životu vás chceme probudit a prosím, nezaspěte náš budíček.  
 

 Buďte připraveni. Stále se dějí věci, které vás vyvádějí z míry. Budete-li připraveni, vaše 
reakce nemusí být podvědomá a stahující vás do vašich ulit, ve kterých si ošetřujete své 
rány.  
 

 Nová doba má nové chování, naplněné optimismem a vaší vyspělostí. Otevřete-li se těmto 
energiím, s naší pomocí postupně vyměníte bázeň za odvahu, nemoc za mocný život, 
smutek za humor. Teprve potom může vstoupit nová budoucnost, která uzavřela dveře tíze 
života. 
 

 Dění kolem vás ukazuje, kdo jste vy. Necháte se zastrašit? Odevzdáte svou dobrou energii 
negativní reakci, skleslosti a únavě? 
 

 Berte už na vědomí svou přítomnost a dávejte jí pozitivní energie. Sněte. Řekněte nám, co 
chcete. Vše je možné, dáte-li tomu lehkost, humor a víru, že jsme s vámi. Že vás vedeme, 
utíráme vám slzy a zvedáme vám hlavu. 
 

 Zvedněte ji už konečně sami. Dívejte se vidoucím zrakem, slyšícím sluchem a otevřenou 
intuicí. Vnímejte náš něžný dotek. Jsme s vámi celým svým srdcem. 
 

 Srdce Vesmíru vám nabízí svou Lásku. Chcete-li otevřít svá srdce a podat nám svou 
ruku, jsme zde a můžeme jít… 

 
Jste na nové cestě, za sebou necháváte vaše nefunkční vztahy, starý způsob života, chaos, potřebu 
unikat a neřešit, vyhýbat se a plýtvat svou drahocennou energií. 
Muži i ženy pochopí, že šťastnými vás neučiní ten druhý, ale vy sami. Samotná touha po štěstí 
nestačí. Je nutné, abyste šli svému štěstí vstříc. 
 

Budoucnost má pro vás připravené dary a je nutné si je vyzvednout. 
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Téma na odblokování: 
 
Řeč lidí je nemocná. Ústa se častěji stahují k hněvu a pláči než ke smíchu.  
Tato věta, která je zhruba uprostřed textu, určila téma odblokování. / 
 
Informace: 
 

1. K čemu se nejčastěji stahují moje ústa? 
2. Když hovořím k sobě, co si říkám? 
3. Co říkají moje ústa mé rodině – jednotlivě – partnerovi, dětem, rodičům, přátelům? 
4. Co říkají moje ústa v práci, 
5. Je moje řeč nemocná? Kolik % 
6. Přijímám nemocnou řeč od druhých? Kolik % 
7. Ovlivňuje mě nemocná řeč? Na kolik % 
8. Na kolik % je moje řeč optimistická? 
9. Na co si mám dávat pozor? 
10. Uvědomuji si, že tyto texty jsou řečí Univerza? 
11. Na kolik % využívám řeč Univerza pro svůj prospěch? 
12. Co mi říká – duše, tělo a mysl? 
13. Komunikuje moje trojjedinost mezi sebou? 
14. Co mi blokuje činy? / Testováním mi vyšlo toto: Nevím přesně, co je pro mne dobré! / 
15. Největší slovní zranění? Od koho a kdy vzniklo? 
16. Kdy vznikl můj prioritní blok z bodu  1. – 15.?  

 
Pokud umíte, udělejte si odblokování. Pokud ne, vraťte se k tomuto článku, až se testovat naučíte, 
protože jak vidíte, toto téma je opravdu moc důležité. 
Trochu vám ještě pomohu. 
 

Pochopení: 
 

1. Žijete to, co jste si vybrali.  
2. Těžký život vám vzal nejmocnější slovo.  
3. Lásku. A proto si dávejte lásku.  
4. Buďte laskaví k sobě i druhým.  
5. Tím napravíte svou nemocnou řeč. 
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Akce na březen a duben 2013 

 
Meditace:   3. 3. ve 22 hodin 
                     4. 4. ve 22 hodin     
  
                       

                  
Datum konání 

Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 

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 

27. – 28. 4. 10 - 17 TATTATUO 1 – 3. část 2 500 Kč Mankovice 02 

 
 
 

Důležité dny měsíce března  
 
 
11. 3. v 20.51 hodin                 Novoluní 
20. 3. ve 12.01 hodin              Jarní Slunovrat, kdy slunce vstupuje do znamení Berana 
                                                    Jarní rovnodennost 
27. 3. v 10.28  hodin               Úplněk ve Vahách 
 
24. 3.                                         Květná neděle 
25. – 30.3.                                Svatý týden 
31. 3.                                         Boží hod Velikonoční 
  1. 4.                                         Velikonoční pondělí 
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A ještě pár slov k  Velikonocům 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Podle křesťanské víry k tomu došlo třetího dne po jeho ukřižování. Velikonoce se podle 
tradic slaví vždy po jarní rovnodennosti a to v neděli po prvním jarním úplňku.  

Velikonocím předchází čtyřicetidenní půst, v jehož rámci je šest postních nedělí. Poslední, šestá 
neděle, se nazývá Květnou nedělí a je dnem připomínajícím vjezd Ježíše Krista na oslu do 
Jeruzaléma. Svůj název získala od květů, protože přijíždějící Ježíš Kristus byl jeruzalémským lidem 
vítán palmovými ratolestmi. Na památku této události si nechávají lidé světit v jižních krajích 
palmové listy a v naší zemi větvičky jívy, nám dobře známé kočičky.  

Oslavu Květné neděle doprovází různé lidové pověry, např. v tento den by se nemělo nic péci a to 
proto, aby se nezapekl květ na stromech, protože potom by se neurodilo žádné ovoce. Také by si 
lidé měli obléci nové šaty, aby v nich člověk kvetl.  

Po Květné neděli následuje Modré pondělí, Šedivé úterý a již přichází Škaredá středa, jejíž název 
pochází od toho, že se tento den Jidáš škaredil na Ježíše Krista. Podle lidové tradice a víry, se tento 
den nesmí nikdo mračit, protože jinak by se mračil po všechny středy v roce.  

Zelený čtvrtek byl dnem, kdy lidé vstávali časně a omývali se rosou, aby se tak chránili nejen před 
kožními nemocemi, ale rosa zabraňovala i onemocnění šíje a dalším nemocem. I biskupové a opati 
na Zelený čtvrtek umývali nohy 12ti starcům nebo řeholním bratrům na paměť toho, že tak Ježíš 
Kristus stejně učinil i dvanácti apoštolům. Tento zvyk držel i rakousko-uherský císař František Josef 
I., který rovněž umýval nohy 12ti starcům. Taky kostelní zvony zněly při mši na Zelený čtvrtek 
naposledy a pak umlkly až do Bílé soboty, neboť „odletěly do Říma“. Po vesnici chodili chlapci 
s řehtačkami, které nahradily zvuk zvonů, a tvrdilo se, že chlapci honí zrádného Jidáše. Zelený 
čtvrtek to je poslední večeře Páně, je to den milosrdenství a obdarovávání. 

V tento den hospodyně vstávaly časně, aby zametly dům ještě před východem slunce. Kdo snědl 
před východem slunce pečivo namazané medem, byl po celý rok chráněný před uštknutím hadů a 
před žihadly vos. Jedla se jen zelená strava, špenát, zelí, aby byl člověk zdravý po celý rok. 
Hospodářům se radilo zasít len a hrách, protože vše co bylo o Zelený čtvrtek zaseté, dobře 
prospívalo. Dle pověry si neměl člověk o Zeleném čtvrtku nic půjčovat a s nikým se hádat. 
Odměnou za to se mu prý vyhýbaly všechny hádky a naopak si k němu prý našly cestu peníze.  
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Velký Pátek, den ukřižování Ježíše Krista. Tento den je dnem hlubokého smutku. Mše se nekoná a 
bohoslužba je složena jen z čtení textu a zpěvu. Zároveň se uctíval svatý Kříž a později k nám jezuité 
přinesli také zvyk, že věřící rozjímali u Božího hrobu se sochou nebo obrazem Ježíše Krista a 
monstrancí zakrytou rouškou. Lidé se na Velký Pátek ráno myli v potoce, aby se uchránili před 
nemocemi. Podle lidové víry se tento den otvírala země, aby vydala své poklady. Tak ke starým 
hradům a skalám chodilo mnoho hledačů pokladu, kteří se měli orientovat podle různých znamení, 
například podle rozkvetlého kapradí (to prý kvete od tří do devíti hodin), popřípadě otvor ve skále, 
ze kterého vycházela záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá i památná hora Blaník. 

 O Bílé sobotě se nesloužily žádné mše. Před kostely byly zapalovány ohně a od nich věřící zapálili 
svíce, které vnášeli do kostela a tím jej rozsvítili. Z Božího hrobu byla vyzvednuta monstrance 
s Nejsvětější svátostí a Kristova socha, popřípadě obraz. Noc ze soboty na neděli je Velkou nocí, 
která dala svátkům jméno a kterou začíná oslava Kristova vzkříšení. Na Velikonoční neděli pak 
připadá Boží hod, opět se odhalují oltáře, předtím na znamení smutku zastřené a konají se 
slavnostní bohoslužby.  

 

Velikonoční beránek – symbol Kristovy oběti. Na slavnostním stole nesměl chybět velikonoční 
beránek – symbol Kristovy oběti. Děvčata chodívala po vsi se stromkem zdobeným barevnými 
stuhami, které přinášely radost a zdraví. A následuje Velikonoční pondělí, nebo taky Červené 
pondělí, ke kterému se sice nějaké významné liturgické úkony neváží, ale je to den pomlázky a tato 
tradice se dodnes udržuje. Chlapci a muži chodí s pomlázkami, obyčejně zhotovených z vrbového 
proutí, nebo větvičkami jalovce opatřených pestrými stuhami, a šlehají jimi dívky a ženy, za což 
dostávají malovaná vajíčka, kraslice.  

 

Pověst o malovaných vajíčkách 

Je to zvyk prastarý a k jeho vzniku se váže jedna pěkná pověst:  

Když Pán Ježíš Kristus a sv. Petr chodili po světě, přišli do vsi a v jednom stavení poprosili chudou 
chalupnici o kousek chleba. Ta však v celém domě neměla ani suchou skývu, ale přece chtěla hosty 
náležitě uctít. Vzpomněla si, že má ve spíži odloženo několik vajíček, která chtěla následující den  
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prodat na trhu ve městě a zakoupit si trochu mouky. Vajíčka uvařila a nabídla je hostům. Ti pojedli, 
pěkně za jídlo poděkovali a odešli. Jaké však bylo překvapení chudé chalupnice, když zbylé 
skořápky od vajíček se proměnily v ryzí zlato. 

 A tak od těch dob ženy a dívky na Velikonoční pondělí dávají mužům i chlapcům malovaná vajíčka 
na důkaz dobré vůle, lásky a přátelství.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přejeme všem krásné  Velikonoce naplněné láskou a pohodou 
 

Liba a Maya 


