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Motto: 
 

„Člověk, který tvrdí, že to nejde, 
by  neměl rušit člověka, který to dělá." 

 

                                              čínské přísloví 

 
 

 

Červenec – srpen 2012 
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Milí přátelé, 

je čas léta, sluníčka, koupání, dovolených a my věříme, že i vy si tyto letní dny pěkně užíváte. Naše 
mnohaleté zkušenosti práce s lidmi nám ukázaly, že v prázdninovém období se lidé spíše zaměřují 
na letní radovánky, než na duchovní hloubání. Proto jsme si udělily i my dovolenou. 
Jenže Vyšší Já nás laskavě upozornilo, že je čas odpočinku, radosti, ale také duchovního růstu. To 
vše patří k životu v jakémkoliv ročním období. Proto jsme obě uposlechly a předkládáme letní číslo 
časopisu.    

 

Idea 

Zpráva Vyššího Já 

Idea vzniku člověka byla, je a bude ta, že člověk je tvořivý, úspěšný, dělá smysluplnou práci, je 
fyzicky, duchovně i duševně zdravý. 

Co mám k tomuto tématu vědět? 

Odkaz je na tabulku 20, bod 30 = Vím, že jednám podle svých nejlepších vědomostí a schopností 
pro své nejlepší dobro. Odpověď však je – nejednám. Protože je to u každého na jiné procento, 
proto si to sami vytestujte, jak na tom jste. 

1. Narušuje to myšlenka: „V tuto chvíli nemám čas na sebe, mám spoustu jiných povinností.“ 
2. Opět pomůže jediné. Být co nejvíce času napojeni a vnímaví na vše, co se děje kolem.  
3. Vědomě transformovat své negativní postoje a myšlenky.  
4. Uvědomovat si, že stres je dokonalým vypínačem vašeho imunitního systému. Proto lidé, 

kteří jsou stále pod tlakem, začnou dělat chyby a dostávají se do trvalého stresu, který 
vede k bolesti, nemocem a vyhoření energie. 

5. Hlídejte si, do jaké míry je vaše tělo nádoba, která je naplněna stresem. 
6. Zjistěte si, jakou míru stresu unese vaše tělo, aniž by uniklo do nemoci. To znamená, že tělo 

umí stres vyvážit. 
7. Mějte přehled o tom, co už vaše tělo nezvládne a nezvládá.  
8. Abyste to viděli na číslech, vytestujte si, jak se tělo umí vyrovnat se stresem:  

 Pokud nejste napojeni. A jak nejčastěji reagujete nebo jak se cítíte? 
 Pokud si stres uvědomíte a požádáte TA o pomoc. A jak se potom cítíte? 
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Přijetí stresu do svého života: 

Věky: početí, 1 rok, 4 roky a další / nemusí být u každého, zde si vytestujte věky. Jakou stopu 
zanechaly? 

Přijetí stresu jako součást života.  

Postoj: Štěstí a úspěch je, když to přežiji. 

Toto je jen naťuknutí problému. Kdo chce a má na sebe čas, tak si odblokování udělá podle 
postupu. 

 Různé informace: 

1. S probíhajícími změnami na planetě, je třeba posilovat své magnetické pole. 
2. Když jsem se ptala, jak to máme dělat, dostala jsem tuto odpověď. Nejsnadnějším 

způsobem je magnetizovat si pitnou vodu – aspoň 2 litry. Potom je také vhodné mít u sebe 
magnety, které stimulují oslabení těla. / K této části se vyjádří Maya, která nám vysvětlí, 
jak se dá napravit magnetické pole člověka/. 

3. Magnety je třeba pročistit přes TA. 
4. Dalším řešením je to, být na stupnici vyššího vědomí na 10. Tato vibrace dokáže vyrovnat 

elektrické a magnetické pole člověka. 

5. Srovnání těchto energií dokáže zkvalitnit spaní. Také je dobré mít v bytě / domě magnety 
v ose sever – jih. Je možné to nahradit symboly TA. Toto vše jsou pouze informace a proto 
je dobré si vše ověřit a přetestovat. 

6. Jelikož nemám informace o tom, jak testovat míru elektrické a magnetické energie 
v energetickém poli člověka, proto prosím o vyvážení všech energií, které přinesou člověku 
jeho fyzické, duchovní i duševní zdraví. A to dělám přes své Vyšší Já a energii TA. 

 

Tak tedy něco k problematice magnetizace pitné vody.  

Začnu trochou teorie. V současné době je magnetismus nejméně stabilní za posledních 13000 let. 
Vědecká pozorování dokázala, že před 2000 lety začalo magnetické pole Země postupně slábnout, 
asi před 500 lety se oslabování začalo urychlovat.  Před 35 až 40 lety začalo zemské pole vykazovat 
anomálie, což se odrazilo v migračních tazích ptáků a zvířat, kteří jsou na magnetickém poli závislí a 
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řídí se jimi. Migrující zvířata se najednou nedokázala zorientovat a zabloudila, protože magnetické 
pole buď změnilo svůj směr, anebo nebylo přítomno vůbec.  

Okolo roku 1997 vzrostla nestabilita magnetického pole do té míry, že to začalo ohrožovat 
přistávání letadel naváděných autopilotem. Vyskytlo se mnoho odchylek od správného směru 
severního pólu. Proto musely být změněny nebo aktualizovány všechny letecké magnetické mapy 
světa (to si lze ověřit). V roce 2005 začali uznávaní světoví vědci zabývající se geologií hovořit o 
neuvěřitelných anomáliích, které byly zaznamenány po celém světě. Naznačili, že někdy v blízké 
budoucnosti možná nastane přepólování magnetických pólů, kdy severní pól se stane jižním a 
naopak.   

A co my s tím?  

Existuje magnetoterapie. Já jsem se s ní poprvé osobně setkala někdy v roce 2007. Hledala jsem 
vhodný dárek pro svou nemocnou maminku. „Objevila“ jsem firmu, která na náš trh dodává věci 
s permanentními magnety. A protože jsem zvědavá, začala jsem se o tuto problematiku více 
zajímat. Ráda bych vás informovala, co se mi osvědčilo.     

Jako první jsem začala upravovat veškeré tekutiny, hlavně však vodu pomocí magnetické tyčinky. 
Stačilo vložit tyčinku se stacionálním neodymiovým 
magnetem o síle 2000 gaustů (magnety o síle 800 
gaustů již jsou prokazatelně léčivé) do džbánku s vodou 
na 10 až 15minut, nebo jen cca 2 minuty míchat a voda 
byla dokonale zmagnetizována. Tuto změnu jsem ihned 
zaznamenala v podobě chuti, voda byla daleko 
lahodnější. Ale nejednalo se pouze o chuťový vjem, 
změnu zaznamenalo i moje tělíčko, hlavně ledviny. A 
jak by ne, když jsem se následně dověděla, že: „ 
Magnetismus je vlastně živá energie a je to spouštěč 
pro samouzdravovací procesy. Při jeho nedostatku 
dochází k pocitům extrémní únavy (vždyť i únavový 
syndrom je popisován jako deficit magnetického pole), 
bolesti hlavy, snížená imunita, porucha motoriky, 
krvetvorby, nervové podráždění, vznik nádorů a další. 

Pod vlivem magnetického pole se zlepšuje cirkulace krve a jednotlivé buňky se lépe zásobují 
kyslíkem a dochází také k rychlejšímu vyplavování škodlivých látek.“  
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Rozdíl mezi zmagnetizovanou a normální vodou mi potvrdila i moje fenka. Pokud mohla, tak si vždy 
vybrala zmagnetizovanou vodu. Dalším signálem byly moje pokojové květiny, které s takto 
upravenou vodou lépe rostly.  

Jako další jsem používala tzv. Srdíčko první pomoci, které mi pomáhalo při tlumení 
bolesti hlavy, kloubů nebo různě náramky, které mě zdobily, protože jsou nádherné, 
ale také mi velmi pomáhaly.  

 Pokud by vás tyto informace oslovily, ráda se s vámi o ně podělím, pokud se ozvete. 
Také vám mohu zprostředkovat získání těchto magnetů. Maya 

 
Máte správný směr 
 
Zpráva Vyššího Já 
 
Vaše těla citlivě reagují na staré životní modely, myšlenky a systémy přesvědčení. Kdo pracuje 
s energií TATTATUO / zkráceně TA/, jeho tělo zareaguje daleko rychleji, než kdy dříve. Opakují se 
výrazněji a naléhavěji nevyřešené situace, stejně tak i odpovědi ve formě bolesti nebo nesouladu. 
  

 Odpověď je jasná, ale vy ji stále nerozumíte. 

 Vnitřně jste se rozhodli změnit svůj život. 

 Váš úmysl je vědomý a opravdový. 

 Co je však stálým problémem? Vaše tělo stále trčí na vedlejší koleji, na hlavní trati jsou 
povinnosti. 

 Poslední rok jste na sobě hodně pracovali, dostávali signály v různých formách a s vašimi 
znalostmi jste se už mohli dokonce i lehce orientovat. Mohli…Někdo ano, někdo ne. 

 Vše ukazuje k jednomu. Jít vlastní cestou. A to se zdá stále nemožné. 

 Již rok přicházejí energie, o kterých jste si mysleli, že vás chtějí zastavit. Ale tyto neznámé 
energie pochází z nových cest a vyšších úkolů. Jakmile jste jednali postaru, projevily se právě 
tyto energie, které upozorňovaly svými vibracemi na to, že tudy vaše cesta nevede.  

 Cítili jste nelibost a považovali danou situaci jako překážku, která vás má zastavit. 
  
TA mění vaše programy na buněčné paměti, srovnává energie života, řídí samotné uspořádání 
nového přicházejícího úkolu, kterým přispíváte k vzestupu planety. 
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Máte správný směr, ale ještě je na této cestě řada překážek. Máte je vyřešit a postupovat dále. 
Mnozí z vás je však překonáváte se stresem, což vás vrací zpět jako odliv v moři. 
  

1. Řešili jste tíhu života. U mnoha z vás má vaše duše k tomuto tématu zvláštní vztah. Jste 
ochotni opustit tíhu života, ale osobní úkol duše je ten, že nepotřebujete pomoc a svůj úkol 
zvládnete sami. 

2. I tento postoj vaší duše jsme už řešili: „Zvládnu to sama.“  
3. Z toho vyplynul těžký životní postoj: „Být dokonalou ženou/mužem, matkou/otcem, 

přítelkyní/přítelem, pracovnicí/pracovníkem… 
4. Je to velmi zničující postoj, který vás nutí opustit sebe. Zde je právě příčina, která se stává 

výhybkou na cestě životem a odstaví vás samotné od vlastních snů. A tak jste přestali být 
dobrou sestrou či bratrem sami sobě. 

5. Naše laskavá rada zní: „Sami sobě jste nastolili tento přetěžký řád. Pořádek, povinnosti, 
práce, peníze, starosti. A to zničilo vaše právo říkat to, co opravdu chcete. Není to poprvé, 
co vás na to upozorňujeme.“  

6. Přejte si pro sebe to nejlepší. 
7. Energie půjde přesně tam, kam ji pošlete. 
8. Neustále se opomíjíte, není to náhodou přímá cesta k nemoci, bolesti a disharmonii? 
9. Pokud půjdete touto cestou, rušíte své vibrace a opouštíte cestu TA. 
10. Nezapomeňte! Pomůžeme vám tolik, kolik to jen bude možné, žádejte o přímou pomoc a 

opravu svých mylných postojů k sobě. 
11. My vám přejeme TATTATUO tělo, duši i mysl. 
12. Láska vám pomůže odstartovat nový život i pohled na sebe. 

 

Láska k vám přijde v okamžiku, kdy budete laskaví k sobě. 
 
 
 

Akce na srpen a září: 
 

Datum konání Čas konání Druh kurzu Cena Místo konání 
25. - 26. 8.  10 -17 TATTATUO 1 – 1. část          2 500 Kčs Mankovice 02 

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 
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Přejeme všem krásný zbytek léta a těšíme se na setkání.  

 

 

   

 

 

 


