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Motto: 
 

 

„Zdá se vám, že ze všech stran na vás doléhá nátlak? Že se na vás 

hrnou samé povinnosti? Ano, je to tak. Souvisí to s přicházejícími 

změnami. Je to jako přelaďování kanálů u rádia. Na starých 

frekvencích už nic nenajdete, je třeba hledat nové kanály i 

frekvence.“                                      
                                                                                        Kniha Tattatuo str. 71 

 

 

 

Jaro 2015 

 

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


 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

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

 

I. Úvodní text 

 

 

Dovolte mi, abych citovala z knihy Dopisy andělům, je to pro ty, kteří knihu nemají. 

Ptala jsem se, co máme vědět pro tuto dobu a vyšel mi právě text, který jsem část 

dala jako motto. 

 

„Zdá se vám, že ze všech stran na vás doléhá nátlak? Že se na vás hrnou samé 

povinnosti a vaše energie skomírá? Že se kumuluje napětí a stres? Nestíháte? 

 

Ano, je to tak. Toto vše souvisí s přicházejícími změnami. Je to jako přelaďování 

kanálů u rádia či televize. Na starých frekvencích už nic nenajdete, je třeba hledat 

nové kanály i frekvence. Tomuto v praktickém životě rozumíte, ale podivujete se, 

když se najedou nedokáží mezi sebou domluvit ani nejbližší lidé. Jako by mluvili cizí 

řečí, jako by neslyšeli, co jim říkáte. Začali jste totiž mluvit každý na jiné vlnové 

délce. 

 

Těm, kteří cítí naléhavost této doby, a přesto chtějí jít dále cestou porozumění, těm 

pomůžeme objasňovat situaci. Také dostanete šanci něco ve svém životě změnit a to 

vám vrátí chuť do života. 

 

Dnes by mělo proběhnout vaše velké pochopení. 

 

Uvědomte si, že si mnoho věcí nalháváte sami sobě. 

Uvědomte si, že taháte břemena druhých lidí na svých zádech. 

Uvědomte si, že pokud se soustřeďujete na řešení záležitostí druhých lidí, vyhýbáte 

se vlastním problémům. 

 

Vaše generace prožily mnoho trápení a zklamání. Jejich život byl často prázdný, 

pustý a šedý. Jejich prožitky žijí ve vás dále. Proto někdy nerozumíte sami sobě. 

Proto někdy cítíte bezvýchodnost, beznaděj i bezmocnost. 

 

 

Je několik možností řešení. 
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1. Hledat proč se to děje. Pochopit a řešit. 

2. Urvat si co nejvíce pro sebe. Naplňovat se zvenčí. 

3. Rezignovat, mít depresi, bolest, nemoc... 

 

Co si vyberete? / Konec citátu. /  

 

Vždy mě velmi potěší, když mi vyjde trojúhelník, který určí téma pro odblokování a 

v textu najdu souvislosti, které jsou tak jasné a srozumitelné, že je okamžitě 

pochopím. Posuďte sami. 
 
 
 

II. Odblokování: 

 
„Téma pro tuto dobu určí trojúhelník 65 Rezignace a 45 Být ve svém středu.“ 

 

 

1. Informace trojúhelníku 65: 

 

Možná si neuvědomujeme, že jsme lidé s andělským vyzařováním.  

Možná si sami sobě říkáme, že jsme v životě nějakým nedopatřením. 

Možná také hledáme smysl svého života. Máme dobré úmysly, ale svět je jiný, plný 

zloby a my si s tím nevíme rady. Necítíme lehkost života, ale tíhu. Výsledkem je 

rezignace. Tento trojúhelník nám říká, že máme změnit úhel pohledu na sebe i svůj 

život. Můžeme změnit sebe a tím měníme i naše okolí. 

 

2. Informace trojúhelníku 45: 

 

Být ve svém středu, to je stav, kdy nedáváme přednost ani dobru ani zlu. 

Nehodnotíme, vše je takové, jaké má být. Umíme přijímat i dávat, odpouštět, 

odevzdávat, neočekávat, neubližovat. Uvnitř cítíme klid a mír, radost i štěstí. Mění se 

nitro a zákonitě se mění i naše okolí. Člověk udrží dualitu v rovnováze. Kdo pozná 

ten vnitřní klid a mír, onu blaženost uvnitř sebe, nebude chtít žít jinak. Ale je si 

vědom toho, že tento stav mu nikdo nedaruje, tento stav je pro člověka vlastní, pouze 

jsme na něj zapomněli. Získáváme zpět postoj – Já jsem... 
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3. Souvislosti: 

 

Stav Být ve svém středu je jinými slovy stav tattatuo, protože vyváženost je součástí 

energie TA. Proto v paměti duše tento stav je základní a zásadní. Pokud tento stav 

nežijeme, nastoupili jsme cestu nerovnováhy a ta vede k negacím, zapomínáme na 

svůj směr i cíl a zrezignujeme. Plníme povinnosti, ženeme se za něčím a nevidíme, že 

ztrácíme radost ze života. 

Podle textu z knihy jsem zjistila, že jsme zdědili z generaci mnoho modelů a silných 

otisků, jak se v určitých situacích chovat, cítit, být zraněni, nevidět východisko, 

unikat nebo jít do boje... 

 

Věk příčiny tedy hledat nemusím, jsou to generace. Ti, kteří umíte testovat, najděte 

si model svého chování a pocitů – z které generace je to zděděno – z linie mužské, 

ženské?  

 

Kdo to neumí, prostě požádá energii TA, aby prošla vaší životní linií od této chvíle 

zpět k vašemu početí a do té generace, která vás nejvíce zatížila tím, co vás trápí.  

 

Na závěr si udělejte kontrolu celého postupu. Začněte tím, že si znovu přečtete celý 

text i s odblokováním, prociťte to, co vás trápí a propouštějte do energie TA, která 

udělá to, co má být uděláno. 

 

 

 

III. Zpráva Vyššího vědomí: 

 
 

Pro lidi je velmi těžké být stále ve svém středu. Ne každému se to podaří a ne 

každému tento stav vydrží. To je však ta vaše výzva, zvláště pro ty, kteří si svou 

životní cestu chcete udržet za každou cenu čistou. 

Čistotu a štěstí můžete poznat jen skrze sebe. To jak se cítíte v daných situacích a 

také, zda se spoléháte na své pocity nebo je umlčíte, zda vás situace posilují nebo 

oslabují. Bohužel, ještě stále ztrácíte svou sílu, protože jste citliví a vnímáte negativní 

energie svého okolí. Ale i tento stav je pro vás důležitý, jste-li vnímaví a uvědomíte si, 
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že ztrácíte sílu, znáte prostředky k jejímu okamžitému návratu. To znamená, že jste 

v přítomnosti a dokonce i poznáte, kdo nebo co vás o energii připravilo. Lépe řečeno, 

komu nebo čemu jste odevzdali svou moc. 

Řeka Univerza je domovem vaší duše a pokud požádáte, tyto úrovně o pomoc, dojde 

k vyváženosti sil. Vše je o rovnováze mezi duchovním a fyzickým světem, mezi mocí 

a bezmocí, rezignací i aktivitou. 

Stará cesta je rezignace, to je opuštění svého vnitřního já a právě to vás odvedlo z 

vašeho srdce. Co to znamená být odveden z vašeho srdce? Necitlivost k sobě a svým 

potřebám, nelaskavé zacházení s vlastním tělem, negativní myšlení, strach.  

Strach je omezení života, uzavírání se do ulity, je to živoření. 

Vše je připraveno pro váš vzestup. Zásadní je připomenout si, že na světě nejste 

nedopatřením, že nehledáte smysl svého života a vaše dobré úmysly napravit svět 

poopravíme tím, že vás povedeme k vlastní nápravě. 

Každá současná změna bude vycházet z vás samotných směrem k vám samotným. Je 

to dosti široké téma, proto je vaším úkolem si zde dosadit sami sebe. Dosadit si to, co 

opravdu chcete a postavit se pevně za to, kdo jste. 

Čistá duše včerejška nemusí být čistou duší dneška. Ve vyšších vibracích jsou jiné 

podmínky. Jak to poznáte? Prostě tak, že vám život začne ukazovat něco naprosto 

jiného, co neznáte, co vás bude překvapovat, ale budete to přijímat a zvládat. 

Vaše budoucnost se bude odvíjet od současného pochopení sebe. 

Nezapomněli jste na naši dávnou radu?  

     „Vždy se ptejte, je-li váš záměr výrazem lásky k sobě!“  

Pozor! Pokud jste si jisti, že dobře vnímáte sami sebe a své potřeby, ptejte se sebe. 

Pokud si nejste jisti, testujete, co na to říká Zdroj pravdy. Jak se k záměru staví vaše 

duše, tělo a mysl. Pokud vaše trojjedinost není v souladu, nikdy to nebude výrazem 

lásky k sobě.  
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A to je to, na co pořád zapomínáte. Záměr určují programy duše a naprogramovaná 

mysl. Tělo to ve fyzickém světě má za úkol vykonat. Má vaše tělo dostatek síly k 

výkonu? Duše jí má většinou nadbytek a mysl koná jako robot. 

Co se tedy máte naučit?  

Aby duše konala v souladu s tělem a takto má být naprogramovaná mysl. O tuto 

spolupráci žádejte Řeku Univerza. K lepšímu pochopení vás přivede trojúhelník 69 – 

což je čistá komunikace s Univerzem a to vás povede k životu podle Univerzální 

pravdy – ne pravdy ega. A přidáte-li k tomu trojúhelník 75 – je jen jedno řešení 

problému, změnit svůj postoj k tomu, co vám vadí a zaměřit svou pozornost na to, co 

doopravdy chcete. A to naplno s emocionálním prožitkem i obrazotvorností. Prostě z 

celého srdce už cítíte, že se vám váš sen splnil. 

 
 

IV. Co nám přináší rok 2015? 

     
Rok 2015 je podle východních kalendářů rokem Dřevěné Kozy nebo také se někde 

uvádí Ovce. Koza se své vlády ujala  19. února 2015 a její vláda bude trvat až do   

 7. února  2016. Tento rok vystřídá rychlý běh cválajícího roku Koně a nás čeká 

poněkud klidnější období. Koza je totiž v čínské mytologii  symbolem mateřství, dětí, 

rodiny,  klidu, pokoje a harmonie. Proto je rok  Dřevěné Kozy nejpříznivějším 

obdobím pro početí a porod dítěte. A děti narozené v tomto období jsou většinou  

obdařeny uměleckými schopnostmi. 

Rok Kozy je ve znamení mírumilovnosti a klidu. Není proto třeba tvrdě a namáhavě 

pracovat, spíše je potřeba nechat věci plynout v bezpečném sepětí s časem. Na druhou 

stranu Koza je dosti tvrdohlavá a to nám ukazuje, že konflikty dříve vzniklé se 

pravděpodobně jen tak rychle neskončí. Koza totiž symbolizuje také určitou 

zatvrzelost a neochotu ke kompromisům. 
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A prvek dřeva? Dřevo je symbolem růstu, vytrvalosti, rozvoje, síly a rozvoje. Symbol 

stromu symbolizuje zakořeněnost, ctění tradic a také úctu k hodnotám. 

S příchodem roku Kozy dojde k mnohým pozitivním změnám. Z Kozy totiž  vyzařuje 

vždy spokojenost a pohoda. Bez ohledu na možná nebezpečí je Koza ve svém nitru 

šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý rok. Nastávající doba slibuje mnohá 

překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Dřevěná 

Koza přinese mnoho nápadů v podnikání, bude ideálním pomyslným můstkem 

k pohybu vpřed a k vítězství. Ti, kteří budou schopni v tomto roce pracovat tvrdě, 

dostanou velkou možnost se rozvíjet a šplhat nahoru po kariérním žebříčku a změnit 

svůj život výrazně k lepšímu. Rok Kozy je skvělým obdobím pro výtvarníky, literární 

tvůrce a skladatele. 

V roce Kozy bude pozornost hodně zaměřena i na mezilidské vztahy. Je to rok plný 

nadějí i nových možností. Tento rok je vhodný k seznamování a navazování nových 

milostných vztahů, i na románky bude tento rok pravděpodobně hojný.  

Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Dřevěné Kozy poplyne 

v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, nervových 

poruch, depresivních stavů a všem s nimi spojených nemocí. Co se týká zdraví, měl 

by být rok Kozy spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet a tak je 

možné, že si jim vylepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití 

alkoholických nápojů.  

Protože rok 2015 začal ve čtvrtek, tak tomuto roku vládne planeta Jupiter. A Jupiter 

je náš velký ochránce a do 16.června bude pobývat ve znamení Lva. Proto lidé 

narození ve znamení Lva a Střelce, stejně jako lidé s ascendentem  v těchto znamení 

budou velmi úspěšní při řešení svých rodinných a majetkových poměrů.  
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V. Různé 

 
      Dvě krásné mandalky 
 

        Od Hanky Jahnové ml., mail -  hanula.j@seznam.cz 
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Orgonity  
 
Od  Míši Duchkové, na které se můžete podívat na  
                                                                          http://orgonit-dekorativni.webnode.cz/ 
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