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Milí přátelé,
Ten čas tak neuvěřitelně rychle letí a my jsme tady opět s našimi informacemi. Jako první bychom
vás rády informovaly o výsledku naší společné meditace 5. 5. 2012 a dalších úspěších při používání
energie TATTATUO. Potom zde naleznete krásnou zprávu Vyššího Já, včetně odblokování a námětů
na odblokování. Také něco málo o energiích měsíce června a informace, jak se účinně bránit proti
chemtrails. Tak tedy, pojďme na to!

Úspěch meditace z 5. 5. 2012
1. Metoda TATTATUO dostala certifikát a
ochrannou známku od Úřadu
průmyslového vlastnictví.
2. Ministr životního prostředí Mgr. Tomáš
Chalupa v televizi i v rozhlasovém
vysílání F1 prohlásil, že zkušební vrty a
následně těžba břidlicového plynu
neprobíhá, že jsou si vědomi ohrožení
spodní vody. Myslím si však, že tento
bod si stále ponecháme ve svých
meditacích.
3. A ještě jeden z dalších úspěchů: „Jak jsem pomohl své mamince.“
Maminka měla zánět horních cest dýchacích a pak se zánět přesunul do pravého ucha a přestala na
něj slyšet. Doktor jí po vyšetření řekl, že mezi vnitřním uchem a mozkem je něco, co zpomaluje
přenos signálu z ucha do mozku a sluch je funkční na 20%. Poslal ji na magnetickou rezonanci s tím,
že potom se uvidí. Po dvou čištěních a čtyřech dnech posílání TA do ucha, maminka slyší jako dřív a
co víc, přestalo jí asi po dvou letech v uších šumět a tikat, což ji někdy budilo i v noci. Když mi to
říkala, tak celá slzela nad tím, jakého má šikovného syna.
Martin G. Brno
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Vám všem je přáno i dáno
Zpráva Vyššího Já z 20. 5. 2012
Tento text navazuje na předchozí zprávu
z 20. 4. 2012, která vyšla v květnovém
čísle pod názvem:“ Věřte, že je vše
připraveno.“ V textu je psáno: „Vám všem
je přáno i dáno.“ Když jsem chtěla vědět,
co je pro nás aktuální, testováním jsem
byla vrácena právě k této větě.
1. Všem vám bylo přáno i dáno. Bůh
vám přál získat zkušenosti, a proto
jste dostali jako dar život, tvořivost a
moudrost. A život rovnou uspořádal
tak, abyste ve všem, co si přejete,
uspěli. Každá činnost s pozitivním
záměrem je úspěšná.
2. Tvořivost je dána všem, ale ne každý ji používá. Jakoby tvořivost byla uzavřena ve skříňce
zapomnění. Otevřít svou skříňku tvořivosti, můžete kdykoliv. Život je na to připraven.
3. Ptáte se, proč je uzavřena? V určitě době jste ji uzamkli a zapomněli na své schopnosti.
TATTATUO zkušenost je klíčem, který otevře dveře vaší tvořivé energii. Vše odcházející nemusí
probíhat bolestně, s TATTATUO prostě odejde.
4. Nemůžete žít šťastně, pokud staré záležitosti neukončíte a neuzavřete. Pustíte-li do
nevyřešeného proud energie, vytrhnete staré a nefunkční záležitosti i s kořeny. Negace a
strach nemá šanci, aby se držela šťastných lidí. Jakmile jste napojeni na tuto energii, vše nabírá
na obrátkách, že vám někdy připadá, že se všechno zhoršuje místo zlepšení. Jen se
vystupňovalo něco, co musí pryč. A jelikož to nevidíte, nechcete vidět nebo nechcete řešit, tlak
se zvyšuje natolik, že jste nuceni své záležitosti řešit.
5. Vaše změna je připravena. Někdy se cítíte vnitřně osamoceni, a pokud v této situaci zůstáváte,
budete odtrženi od života. Život je uvnitř i venku. Jste-li uvnitř, jste s námi. Ale venku jsou lidé,
výzvy a bez nich nebude váš vývoj. Pomůžeme vám vyjít ven.
6. Obklopte se těmi, kteří vás mají rádi a váží si vás.
7. Čekejte lásku, štěstí a hojnost – to je dáno.
8. Ponechali jste si však bolest a na radost jste zapomněli.
9. Kapky prapůvodní energie duše však mají svou paměť, a pokud se rozezní její melodie, budete
schopni změnit bolest za radost.
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10. Vše, co žijete je váš úkol, který jste si vzali pro tento život. Pokud poznáte Řád TATTATUO,
budete se vědět rady.
11. Pokud neznáte sami sebe, budete mít partnerské problémy. Stále se jedná o tolik probíranou
lidskou hodnotu. Až ji poznáte a uznáte sami sebe, uzavřete všechny neplodné vztahy.
12. Dáme vám šanci se poznat a to často i v náročných situacích.
13. Poznáte, co vás není hodno?
14. Jste úspěšní a vzácní lidé, splňte svůj životní úkol a postavte se za sebe. Buďte už konečně
k sobě upřímní a odpovězte si:
 Mám se rád/a?
 Chci takto žít? Na co se zaměřuji?
 Chci stále překonávat nesoulad ve vztazích? Chci to řešit jinak? Jak?
 Chci být přítelem sám/a sobě? A jsem jím?
Vaše cesta už dávno není cestou nedostatku. Nesete naše učení k lidem a to je hodnotné.
Rozšiřujete Univerzální hodnotu, proto je správné, abyste ji měli i vy. A to je první, co ve svém
životě poznáte.
Odblokování:
Informace:




přinese trojúhelník 54 – Stagnace – stagnuji v tom, že nevidím na 100% svou hodnotu
trojúhelník 13 Přijetí sebe – vytestovat si %
trojúhelník 28 Postoj duše – jsem zaměřena na druhé

Souvislosti:




vše, co se týká mé hodnoty, vychází z přesvědčení duše
duše je stále přesvědčena, že hodnotu má pouze duchovní život a to na 100%
fyzický život je smrtelný, proto nemůže mít hodnotu srovnatelnou s duchovnem a Bohem

Východisko:
požádat 1. trojúhelník o transformaci tohoto přesvědčení duše – viz body v souvislostech
Kontrola celého postupu, zjištění svého nového postoje a úrovně vědomí.
V předchozích bodech naleznete další řadu individuálních odblokování.
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Modlitba vnitřního míru
Bože, dej mi VNITŘNÍ MÍR,
abych dokázal/a přijmout to, co změnit nemohu.
Dej mi ODVAHU a SÍLU,
abych dokázal/a změnit to, co změnit mohu.
A dej mi MOUDROST,
abych ty dvě věci od sebe dokázal/a rozeznat.

Domluvme se na octování
Upozorňujeme na zajímavý článek, který vysvětluje, jak působí ocet při rozptylování umělých
mraků. Že octování funguje, o tom my zde nepochybujeme, mnozí to máme vyzkoušeno prakticky,
a trocha teorie nám jenom prospěje.
Celý článek s názvem : Jak působí ocet při rozpouštění umělé oblačnosti? Najdete na adrese:
http://orgo-net.blogspot.cz/2012/05/domluvme-se-na-octovani.html
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Meditace 6. 6. 2012 ve 22 hodin
1. Prosba o ochranu našeho životního prostředí. V jedovatém prostředí nepřežijeme.
2. Posíláme TATTATUO energii všem, kteří chtějí zastavit energii přinášející lidem štěstí.
3. U Mladé Boleslavi u Převázky je v plánu výstavba cyklostezky. Prosíme o pročištění
projektu a výstavby, aby nedošlo k žádnému zneužívání majetkových a jiných práv lidí
v této lokalitě.
4. Vidět sami sebe ve světle TATTATUO.

Aktuální energie na červen
20. 5. opět došlo ke střídání vládců měsíce. Tomuto
měsíci vládne znamení Koně a přináší s sebou hodně
různých aktivit. Sám Kůň je jangově aktivní. Další energie,
které působí tento měsíc s ním, jsou: jangová voda a
jangový oheň. Proto se připravte na velké věci. Vždyť i
v přírodě má toto období své vrcholné aktivity.
Energii, která se znamením Koně přichází, nám může
pomoci prorazit tam, kde se nám to dosud nedařilo a
posunout nás o kus dále. Jedinou podmínkou je, že si
máme uvědomit, že nejdříve my musíme být aktivní a
potom nám teprve tato síla pomůže. V opačném případě se může tato síla obrátit i proti nám.


V minulém měsíci po nás chtěl Had větší zamyšlení a promyšlení věcí, nyní Kůň vyžaduje
aktivitu.




Kůň opravdu nepřemýšlí, ale běží.
Kůň potřebuje cítit volnost a bezstarostnost. Proto vše, co budeme tento měsíc dělat, by
mělo být spojené s pocitem radosti. Bez radosti totiž nemáme pocit úspěchu.



Kůň se bez pocitu úspěchu utrápí.
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Kůň má také rád všechno rychle hotové a vyřízené. Proto, když budeme něco dělat, měli
bychom se ohlídat před zbrklostí a chybami.
Kůň navíc běží a najednou se v půli cesty zastaví a rozhodne se běžet jinam. Takže je velmi
důležité si nyní hlídat cestu a nesejít z ní. Nechat Koně běžet naplno, ale hlídat, zda běží po
té cestě, kterou jsme si vytyčili už s počátkem roku.

Tento měsíc bychom se také měli nechat více vést naší intuicí než rozumem, protože Kůň příliš
nepřemýšlí. Ale to neznamená rezignovat na rozum. Jen používat tu někdy opomíjenou intuici.

*******************************************

A pro úplnost uvádím ještě důležité dny v červnu:


6. 6. 2012 – příliv velmi silné energie přijetí



4. 6. 2012 ve 12,14 hodin úplněk ve znamení Střelce



19. 6. 2012 v 16,04 hodin novoluní ve znamení Blíženců



19. 6. 2012 v 18.36 hodin opustí Slunce znamení Blíženců a vstoupí do znamení Raka



21. 6. 2012 letní slunovrat. Jedná se o velký svátek matky Země. V pravé poledne bude
slunce stát nejvýše nad obzorem za celý rok a na obloze vykoná nejdelší dráhu. V tento den
je nejdelší den a nejkratší noc – pouze 6,5 hodiny.



24. 6. 2012 Svatojánská noc – je nejkouzelnější nocí z celého roku. Je oslavou slunovratu,
která má tradici už v keltské mytologii. V tuto noc se Země otevírá a vydává své poklady,
rozkvétá zlaté kapradí, bylinky mají zázračnou sílu a tajemné bytosti největší moc. V tuto
noc planou ohně, dívky pletou věnečky z devatera kvítí, házejí je do vody a těší se, že
doplují k jejich vyvoleným. Tyto lidové slavnosti předcházejí církevnímu svátku Jana
Křtitele.
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Harmonogram kurzů :
Datum
konání
9. - 10. 6.
23.- 24. 6.

Čas
konání
10 - 17
10 - 17

Druh kurzu

Cena

Místo konání

TATTATUO 1
TATTATUO 2

2 500 Kč
2 500 Kč

Praha
Mankovice 02

Kurzy TATTA TUO 1 - 3:




TATTATUO 1: Učení Vyššího Já – Očista duše.
TATTATUO 2: TATTATUO – Návrat k sobě.
TATTATUO 3: Učení Univerzálních Trojúhelníků – Sjednocení

Centrum DUHA přeje vám všem krásný, úspěšný a pohodový měsíc červen.
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