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„Proto vám byla dána svobodná vůle,
abyste žili podle sebe a ne podle úsudků druhých.
A to je ten největší úkol.“
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Milí přátelé,
navazuji na motto, které jsem vybrala z textu TA1/1. část. Je to text Vyššího Já a
jmenuje se „Dávám přednost aktivnímu životu.“
…Už je čas skončit s apatií. Každý z vás ji má v něčem jiném. Je také nejvyšší čas
upevnit si svůj život a najít to, co pro vás má smysl. Proto jste přišli na svět a nyní
váháte? Je třeba skončit s apatií a vlastním dusícím životem. Proto vám byla dána
svobodná vůle, abyste žili podle svého a ne podle úsudků druhých. A to je ten největší
úkol, který byl člověku dán.
Vaše velká pochodeň, se kterou jste přišli rozsvítit a prozářit svět, začala u některých
pohasínat. Místo pochodně je to už jen plamínek a po každém dalším neúspěchu je
menší a menší. Časem se už ani nepokoušíte o to, abyste něco změnili, začali znovu a
jinak.
Nedovolte, aby jiskřičky ve vašem srdci vyhasly.
Je čas, aby se opět rozhořely…

Proč jsem vybrala zrovna tento úryvek?
Protože v tom vidím začátek ne - moci, jakékoliv. Okolnosti života, dědictví rodu a
mnohá informační pole nás drží v modelu, který žít nechceme, ale přesto žijeme. Proto
náš nejvěrnější přítel – naše tělo – nám říká pravdu.
Nemoc je pravda o naší nesvobodě, o vyhýbání se řešení, neodpuštění, užírání se
něčím. Proto je nutné poznat sami sebe a svůj život. Rozeznat, co do života
potřebujeme a co ne. Co nám dělá radost a na co reagujeme negativně nebo strachem
a potom je třeba to řešit.
Je třeba říkat ANO, když to opravdu chceme a NE, když nechceme. Kdykoliv v sobě
něco hromadíme, tělo zareaguje časem bolesti.
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Vy, kteří chodíte na kurzy či semináře, tuto teorii znáte a učíte se ji žít.

Je však třeba k tomu vést i své nemocné přátele, rodinu i klienty. A právě jim
jsou určeny tyto řádky.
1. Pokud nebudou ochotni udělat změnu ve svém životě, jakékoli působení
z naší strany nemusí fungovat.
2. Učme se všichni zodpovídat za své zdraví, za své tělo a šťastný život.
3. Nenosme batohy druhých na svých zádech. Naše záda nám to vrátí
bolestí.
4. Pomáhejme si navzájem, poslouchejme se, nepoučujme a nechejme, aby
si druzí na svou pravdu přišli sami.

Toto květnové číslo je věnováno tomu:
-

co se nám podařilo
co pozvedne naši energii
co se nám všem někdy může stát, že se cítíme v tom víru života sešrotovaní,
použití, vyhození bez zájmu na břeh a potom se ozve naše tělo, což každý z nás
poznal

Žádná nemoc není náhoda! Tělo se umí vyléčit samo, pokud mu dáme šanci, lásku a
čas nutný k regeneraci. Někdy stačí mít spřízněnou duši, která vás vyslechne,
povzbudí a pošle energii. Potom je nutné se postavit na vlastní nohy a opět jít svou
cestou.
Dohodli jsme se, že v časopise budeme uvádět akutní žádosti o pomoc pro sebe, naši
rodinu a přátele. Ano, pokud víme jak a hlavně, jsme –li o to požádáni.
Je však také třeba, aby oni pomáhali nám. Nestačí žádat o pomoc a čekat. Jejich
choroba je jejich, naše choroba je naše. Tělo nám svou chorobou něco sděluje a
jedině my sami si doopravdy můžeme pomoci. Terapeut je tlumočníkem těla, mysli a
duše člověka, protože komunikuje s nimi z vyšší úrovně a pohledu. Jedině spoluprací
je možné dosáhnout úspěchu.
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Bohužel, častokrát my, kteří se na život díváme netradičně, chceme pomáhat druhým,
ale oni o pomoc nestojí nebo nežádají. A právě naše úsilí narušuje danou svobodnou
vůli člověka. V dobré víře pomoci, vlastně škodíme. Tato situace stojí za přemýšlení…
Co říkáte?

Energie TATTATUO umí vyrovnávat, mimo jiné, disharmonii těla. Aby stále
nedocházelo k fyzické destrukci, je třeba odhalit, proč se tělo vychyluje z rovnováhy,
co ho ovlivňuje a co člověk nevědomě opakuje. K tomu slouží věkové regrese, kdy
jdeme svým životem zpět a hledáme příčinu toho, co nám v přítomnosti ztěžuje život a
přináší psychickou i fyzickou bolest. Odstraněním příčiny nemoci a doladěním těla
pomocí energie TA, můžeme zažít zázrak vyléčení.
Jeden z těch nádherných okamžiků, kdy jsem vám mohla oznámit vyléčení paní Věry
Hrzánové, ten jsem vám už podrobně vypsala, když jsem od její dcery dostala zprávu o
jejím propuštění z nemocnice. Nedokázala jsem totiž čekat až na vydání časopisu.
Chtěla jsem se s vámi o tu radost podělit hned.
Dnes, to je 30. 4. 2013, jsem dostala další ohromující zprávu. Týká se to dcery mé
přítelkyně Dany z Austrálie. V listopadu loňského roku mi Dana psala, že její dcera –
taky Dana – umírá a že za ní s rodinou jedou, aby se rozloučili. Byla samozřejmě
zoufalá. Nabídla jsem jí znovu pomoc a ona ji tentokrát přijala, nějaký čas před tím
prohlásila, že na léčení na dálku nevěří a léčení nechá na lékařích. Od té doby jsem
pravidelně pracovala a našla velmi důležitou životní situaci, kterou Dana ml. jako dítě
prožila a uložila si v těle velký hněv, odpor a emocionální bolest, kterou navíc
skrývala. Do měsíce jsem dostala radostnou zprávu, že její dcera začala jíst, projevila
ochotu cvičit, protože řadu měsíců jen ležela a hlavně chtěla žít. Po dalším měsíci ji
pustili domů. A v kruhu své rodiny, obklopena láskou, kterou celý život postrádala a
přitom neviděla, že ji dostává, se začala velmi rychle uzdravovat.
Takže dnes mi Dana st. napsala, že se stal zázrak, za který děkuje, že opravdu neví, co
si má myslet, ale dcera je oficiálně zdravá a dostala zpět i řidičský průkaz. Lékař jí řekl,
že ji vítá zpět do života. Nádhera, určitě se mnou souhlasíte.
Radujeme se upřímně ze všech úspěchů uzdravení, přikládáme další zprávy, které
nám děvčata poslala. Přejeme všem, kteří chtějí být zdraví, aby se jim jejich přání
splnilo a přidali se k našim meditacím s energií TATTATUO 5. 5. další 6. 6., 7. 7. atd.
vždy ve 22 hodin. Stačí se uvést do klidu, otevřít své srdce a přijímat energii, kterou
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jako skupina posíláme všem, kdo je stejně naladěn a touží se opět radovat ze života a
být zdravý.

Já osobně o zázraku vyléčení vůbec nepochybuji, protože jsem to ve své
vlastní rodině prožila. A stále za to děkuji a nikdy nepřestanu.

Vaše zpětné vazby
1. Jaruška Kappelová napsala tyto příběhy:


Můj synovec se svou přítelkyní žije a pracuje v USA. Žili si spokojeně do té
doby, než přítelkyně onemocněla. Našli jí nádor na mozku. Nádor byl
neoperovatelný, chodila na chemoterapii, ke změně však nedošlo, ba naopak.
Synovec věděl, co dělám, a proto mě oba požádali o pomoc. Dohodli jsme se na
určité době, kdy budu pracovat. Z počátku se přítelkyni přitížilo, ale po 6ti
týdnech přišla úžasná zpráva. Na kontrole v nemocnici žádný nádor nenašli.
Další kontrola byla po půl roce a stav se nezměnil. Po nádoru ani stopa.



Další pozitivní výsledky jsem měla se svou dcerou, která měla cystu. Byla
objednaná na operaci, která se uskutečnila. Lékař jí po operaci oznámil, že byla
zcela zbytečná. Cysta tam totiž nebyla.



TA dokonce pomohlo malé holčičce, která měla ruce plné bradavic. Stačilo 2x
posílat energii k tomu, aby bradavice zmizely.



Podobných příběhů bych mohla napsat více, ale nechávám prostor také pro
druhé.

2. Zorka Kvasňová děkuje za svou přítelkyni Helenku Kneslovou,
která ležela se žloutenkou typu B v Třebíčské nemocnici. Naše působení vnímala a
cítila teplo kolem jater a její stav se zlepšil. V této době by už měla být z nemocnice
doma.

3. Za pomoc pro svého tchána i tchýni také děkuje Vlaďka Havránková.
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4. Od Wendy:
Ahoj všichni kdo mě znáte i kdo zatím ne :-)
Jmenuji se Anna Vendula a jsem Tattatuový nováček, mám za sebou TA 1/1 a vlastně
teprve začínám trochu chápat souvislosti. Těším se, až budu moct využít celý pro nás
zatím dostupný potenciál TA. V tuto chvíli se dokážu spojit se svým VJ, napojit se na
zdroj TA a poprosit o vedení a pomoc, kdykoli si na to vzpomenu. Nepotřebuji k tomu
ani symbol, stačí mi, když si ho představím a jsem tam. Většinu věcí kolem TA zatím
plně nechápu, přesto s ním mohu už teď pracovat pro sebe i pro okolí.
Dneska jsem si uvědomila, že už týden nemám bolesti – křeče v žaludku a že jsem si
asi pomocí TA vyléčila těžký zánět žaludku. Vůbec mi to v tu chvíli nedošlo. Měla jsem
velké bolesti skoro po každém jídle, trpívala jsem dříve na záněty žaludku a končívala
na kapačkách se žlučníkovými záněty. A proto se chci podělit o moji konkrétní
zkušenost a povzbudit i ty, kteří jsou stejně jako já na začátku cesty s TA, že už teď
můžeme pomocí TA řešit konkrétní věci v našem životě a třeba i zdravotní problémy.
Vždy, když jsem dostala křeče, které mě až paralyzovaly, přiložila jsem symbol, nebo
jeho představu, když jsem ho neměla po ruce, na žaludek (třeba i v práci mezi lidmi,
kdekoli… a udělala základní kroky k propojení s TA a poprosila o léčení. „Prosím o
spojení se svým VJ, prosím o napojení na Zdroj TA a prosím o povolení vstoupit do
Chrámu TA. (Vždy mám představu, jako že jsem uprostřed symbolu, vidím ho
plasticky veliký kolem mne, jako kdybych byla někde mezi pyramidami na poušti nebo
tak něco :-) Pošlete mi prosím léčivou energii TA, aby bolest ustoupila a pošlete
léčivou energii pro všechny mé orgány v mém těle a celému mému tělu. Prosím o
vedení celý dnešní den.“ Velmi často potom pošlu TA všem na světě, kteří ji v tuto
chvíli zrovna potřebují a třeba i někomu konkrétnímu, když mi to tak přijde…Cítím, jak
mnou energie proudí… To je celé, v malé chvíli vždy bolest přestala a po dvou týdnech
ustala zcela.
Prostě to začněte používat v praxi, v každodenním normálním životě. To je celé. Těším
se na další setkání s TA. Děkuji TA, děkuji Vesmíru, děkuji Libušce a děkuji Olince, že
mě k těmto novým věcem přivedla.
Mám vás ráda a přeji všem krásnou neděli.
Wendy
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5. Od Svaťky

Wendy, moc děkuji za to, že jsi napsala i ty svoji zkušenost s TA. Moc krásně a
výstižně napsaný email, děkuji Ti za něj. Připadá mi to, jako kdybych jej měla dostat k
přečtení právě já, jako kdybys jej, Wendy, měla napsat pro mne, k povzbuzení k mé
práci s TA. Úplně jsem oněměla, když jsem jej začala číst. Já jsem také začátečník,
mám za sebou kurz TA1/2.část, a jak jsem napsala Libušce, myslím si, že já zatím
zkušenosti nemám, nebo je neumím vnímat. I když se nad tím zamyslím, snad jen pár
střípků. Ale své dlouholeté migrény jsem se prozatím nezbavila, i přesto, že symbol
přikládám a nosím u sebe.
Je úžasné číst tyto povzbuzující informace a zprávy o tom, že TA funguje a pomáhá!
Po přečtení zprávy mnou projela vlna obrovské radosti a štěstí.I já, úplný začátečník,
se
potřebuji
dozvědět
o
těchto
zprávách,
o
tom
že
to
funguje, protože mě to povzbuzuje v mé práci na sobě a při mé další práci
s energiemi. Úplně nejlepší by bylo, kdybych mohla přispět nějakým svým konkrétním
zážitkem a úspěchem, ale já jej prozatím nemám. Jsem oproti vám fakt začátečník.
Ale nevzdávám se! Svaťka
6. Od Lenky Lamešové:
Dala jsem si s odpovědí načas, protože jsem si nejdříve chtěla v klidu přečíst texty
v časopise. Dostala jsem se k tomu včera a část o zpětné vazbě je opravdu velmi
zajímavá.
Často pracuji se zpětnou vazbou vlastní i u druhých lidí. Také je učím zpětnou
vazbu přijímat nebo dávat, protože je to důležitá součást vedení lidí a jejich kontroly a
rozvoje. Ale její souvislost s Univerzem mě šokovala – je to opravdu tak, co vysíláme,
to se nějak vrací a to je naše zpětná vazba/ ZV/.
Jen jde o to, dobře ji rozpoznat a nenechat se eventuálně rozhodit tím, že její obsah
mnohdy není, jak jsme čekali. To ostatně není ani ZV, kterou nám dávají ostatní lidé….
Jako u všeho, co souvisí s lidmi, i o ZV je třeba žádat a neočekávat, že se na její
potřebnost dívají stejně jako já a hlavně, že s ní umějí pracovat, nikdy se to vědomě
většinou neučili. Spíše ji nedávají, nemají s ní zkušenosti a když, tak spíše s negativní
ZV, tedy kritikou.
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Méně často se dává pozitivní ZV a ta je přitom potřebnější.
Měj se krásně.

Lenka

7. Od Stáni Staškové z Austrálie
Jste úžasní, jsem s vámi i na druhém konci světa a moc zdravím a posílám TA
s časovým posunem. Pa. Stáňa
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8. Od Libušky Pánkové

Obrázek z 27. 4.2013 – Mohoucnost, který patří k TA1/3.část.
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Meditace:
5. 5., 6. 6., 7. 7., 8. 8. atd.vždy ve 22 hodin

Žádosti o pomoc:
1.

Daniela Krausová – viz časopis duben

2.

Katka Muzikářová – viz časopis duben

3.

Eva Červená – serkoidosa, autoimunitní onemocnění – prosba přišla od Hanky
Jahnové.

4.

Eliška Králová 5. 3. 2003 – od 2 let kulhá, jedná se o juvenilní revmatickou
artritidu. Je to autoimunitní onemocnění, kdy vlastní tělo napadá vlastní buňky.
U Elišky je to kloub v nártu levé nohy. Prosba přes J. Kappelovou.

5. Helena Sochorová 24. 6. 1947, rakovina tlustého střeva, chodí k léčiteli panu
Havelkovi, lékařsky už není léčena. Prosba přes Janu Polákovou.

Energie měsíce května
V sobotu 20. 4. došlo opět k dalšímu střídání měsíčních vládců. K vládci roku Hadovi
se připojí vládce měsíce května a tím je další Had.
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Přestože květen je lásky čas, nebude nastávající období asi procházkou růžovou
zahradou. Neboť vládce roku nám už nyní vše zpomalil, nutí nás hodně přemýšlet a
vytvářet vše dokonale. A v tomto období budeme mít tuto energii dvojnásobnou. Proto
budeme čekat na měsíc Koně, abychom se opět dali do pohybu. K tomuto zpomalení
přispělo i mezidobí Země, které 5. 5. vystřídá léto, se svou ohnivou energií.
Oheň, kromě velkého množství energie, také znamená mít jasno, např. v tom, jak má
vypadat výsledek naší práce, co pro úspěch mohu ještě udělat, jak se mohu postarat,
aby vše dopadlo podle mých přání. Kombinace energie dvou Hadů a od 5. 5. silné
energii Ohně, přináší předpoklad, že opravdu budeme tlačeni k velkému přemýšlení a
půjdeme hodně do sebe. Myslím, že hlavně kvůli tomu, abychom tam uvnitř sebe
objevili vášeň. Nejen fyzickou vášeň, ale vášeň pro všechno, co děláme. Vášeň je
velmi tvořivá energie. Kdo dělá věci s touto silnou energií, tak tvoří velmi lehce a
vše na co sáhne, to se mu daří. Myslím si, že jsme za poslední léta dost vyhořelí a
navíc nás všechny vyčerpala také letošní dlouhá zima bez sluníčka.
Květen má v sobě velký potenciál. Pojďme se tedy svézt na vlně energie. Využijme
zpomalení k tomu, abychom se podívali do svého srdce.
-

Je to, co děláme opravdu to, co chceme dělat? Něco, čemu se klidně
odevzdáme?
Je partner, se kterým žijeme ten, se kterým si přejeme zestárnout?
Je v našem vztahu ještě nějaká vášeň? Dá se znovu probudit nebo je ohniště
již úplně vyhaslé.
Užívám si s přáteli radost života? Nebo se s nimi potkávám jen ze zvyku, abych
nezůstal sám?

Všechny tyto otázky a samozřejmě i mnohé další si můžeme v tomto období lépe
zodpovědět a uvědomit si, co chceme dál. Had je velmi inteligentní, proto nás mohou
napadat odpovědi, které ani nebudeme vědět, odkud se berou. Ale opravdu než s
něčím vyjdete ven, přemýšlejte o tom důkladně. Had totiž nesnáší hloupost a blbce. A
pokud vyhrkneme něco, co nemáme ještě zpracováno do detailu, ty dva Hadi nám to
určitě neodpustí.
Had je ale také společenské zvíře. Nezůstávejme tedy stále doma se svými
myšlenkami. Pojďme ven, pěstujme společenské aktivity, užívejme si teplo. Kultura,
hudba nám bude dělat dobře. Ale vše, co budeme dělat tento měsíc, by mělo být na
úrovni. Alespoň té naší, nemusí být světová.
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Had má osobité kouzlo, tak jeho energii využijme k získání jiných lidí. Buďme milí a
kouzelní!
Ale nezapomínejme také na negativní vlastnosti Hada.
Je např. velký introvert a proto my někdy můžeme mít pocit, že si vůbec nechceme
povídat. Můžeme mít i větší sklon k depresím. Kdo na deprese trpí, měl by si dát větší
pozor. Zejména pokud se nepovede počasí a bude třeba více deštivo. Lidé, kteří znají
svůj Astrotyp a mají v něm nějakého toho Hada jako své zvíře, ti by měli být obezřetní
a nezapomenout vyrovnávat přemýšlení společenskou zábavou. A samotu, zase
veselou společností.
Toto období také s sebou přináší energii ulpívání, takže pozor na různé závislosti jako
je třeba alkohol, drogy, sex, hazard. I když budeme třeba v depresi, žádná z těchto věcí
nám nepomůže. Její efekt bude přesně opačný.
A ještě jedna dobrá zpráva. Končí období větru a začíná období tepla. Oheň také
znamená„vidím“, takže by se nám zase měl trošku zlepšit zrak. Jinak zátěže by se
mohly projevit na srdci, tenkém střevu, krevním oběhu, krevním tlaku, na psychice. Při
letošním dvojitém Hadovi by to však hlavně mohla být psychika a srdce.
Tyto informace budou nyní platné po celé období ohně, tj. od 5. 5. do 7. 7.2013.
Ale rozhodně našemu zdraví a pohodě napomůže meditace, vizualizace, chození do
společnosti, užívání si tepla, chození na večírky, užívání radosti a její oslava s našimi
přáteli atd. Naopak nás může velmi vyčerpat láska, pokud se převrátí v závislost, dále
pak bouřlivé emoce jako vztek, žárlivost, slepá vášeň nebo touha po slávě.
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Kurzy a semináře:
Datum
konání
18. až 19. 5.
25. až 26. 5.
15. až 16. 6.
29. 6.

Čas
konání
10 - 17
10 - 17
9 - 17
10 - 17

Druh kurzu

Cena

Místo konání

TA 1 / 2. část
TA 2 / 3. část
TA 2 / 1. část
Seminář Zpětná vazba

2 500 Kč
2 500 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč

Praha 10
Praha 10
Mankovice
Mankovice

Důležité dny měsíce května :
10. 5. ve 2.29 hodin LČ Novoluní
25. 5. v 6.26 hodin LČ Úplněk ve Střelci

© tattatuo
Vydává : Centrum DuHa
Kontakt: www.tattatuo.cz , liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz
Stránka 13

