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Motto:  

„TA je určeno těm, 

kteří kladou otázky Vesmíru, 

chtějí rozumět svému životu 

      a hledají vlastní cestu.“   

                                                                               TA1/1.část str. 35                

 

Září  2013 
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  I. Úvod 

Milí přátelé, 

prázdniny nám utekly jako voda, pro někoho byly náročné, pro jiné pohodové. Je báječné, že se 
vždy můžeme podpořit a setkávat se společně aspoň na duchovní úrovni pomocí tohoto časopisu a 
meditací, které byly 7. 7. a 8. 8. V tomto měsíci se setkáme 9. 9. 

Pokud máte zážitky, se kterými se s námi chcete podělit, prosím, napište je a v příštím měsíci 
vyjdou.  

Když jsem řešila svoje záležitosti, ptala jsem se, zda najdu někde odpověď nebo pomoc. Několikrát 
za sebou mi vyšel jeden text, který je ve skriptech TA1. Po celé prázdniny jsem ho měla při ruce a 
moc mi pomáhal. Určitě nebude na škodu, když vám ho připomenu. Nazvala jsem ho Prohlášení ve 
stresu nebo-li přepínač na vyšší energii a jeho text je v následující části. 

 

II.  

Prohlášení ve stresu nebo-li přepínač na vyšší energii 

Ve skriptech TA1/3 na straně 41 je v odblokování text, je to něco jako naše volání SOS.  
 
 

 Vřele doporučuji všem a hlavně mít ho po ruce, protože ve stresu nás nenapadne text 
hledat ve skriptech, protože s vypnutým mozkem se daná situace nedá řešit. 

 My už však víme, že ve stresu máme uchopit symbol, který nás zpřítomní. Potom víme, že 
máme žádat energii TA o pomoc a navíc si nemusíme nic vymýšlet, dostali jsme návod 
žádosti o pomoc.  

 

Přeji vám, aby vám vždy pomohlo. A nezapomeňte to naučit i druhé. 

Udělejte toto prohlášení:  
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1. Stvořiteli mého života, dej mi možnost společně s tebou uzavřít a opustit lež mého 
života. 

  

2. Prosím, požehnej mi, abych nastoupil/a na tu správnou cestu, po které nyní mohu jít 
bez pocitu viny, strachu, bolesti, utrpení, nemoci a všech dalších negací.  

 

3. Buď, prosím, stále se mnou, tak jako chci být já s tebou.  
 

4. Děkuji ti za pomoc pro mne i naši Zemi. 
  

5. Cesta poznání pro mne začíná a končí stará cesta strachu se vším, co je s ním spojeno.  
 

6. Pouze s tebou jsem schopen/a  ožít, znovu vidět, slyšet, opustit model přežívání a 
zapomnění. 

 

7. Stačí jen vztáhnout ruku a dotknout se tvé ruky.  
 

8. Cítím bezpodmínečnou lásku, která vychází z mého srdce a také do mého srdce 
vstupuje. 

 

9. Duše, která cítí přítomnost Boha, se opět probouzí z dlouhého, předlouhého spánku. 
 

10. Uvědomuje si vznešenost této chvíle a děkuje, že konečně mohla překročit svůj vlastní 
stín strachu, který spočíval v nekonečné myšlence oddělenosti a strachu z budoucnosti.  

 

11. Tímto poznáním duše postupuje do vyššího vědomí a má opět svůj původní záměr.  
 

12. Být v harmonii a jednotě s Bohem, se sebou i svým životem. Duše také žehná svému 
tělu a je ochotna postoupit do období změn. 
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III. 

Zpráva, kterou jsem zapsala koncem července 2013 

 

Přátelé, nezapomeňte, že TA žije prostřednictvím vás, lidí. Na kolik žijete TA, na tolik žije i energie 

na této Zemi. Vaše víra se naštěstí upevňuje, protože cítíte její sílu duchovně, ale také fyzicky.  

Pozor však na její oslabování.  

Energii si nemáte k sobě přitahovat pouze ve chvílích, kdy se vám něco děje nebo něčemu 

nerozumíte. Případná pasivita, střídaná s žádostmi o řešení či radu, je příliš málo. 

TA proudí stále. To znamená, že i vy máte být stále na příjmu i vysílání. Máte být průchozím 

kanálem a tak se naučíte mistrovsky zacházet se svým tělem i životními událostmi. Potom nejenže 

jste TA, ale také ho žijete. Je to stav páté dimenze, kdy je každý tvořivý, zodpovědný za svůj život a 

tato slova nebere jako frázi, ale jako fakt. 

Stále ještě raději zavíráte oči před nefunkčními vztahy a jinými záležitostmi. Z našeho pohledu jsou 

to vaše silné vazby na své okolí, rodinu, přátele, zaměstnání apod., které je připoutané k 3. 

dimenzi. Vaše touha jít dále je silná, ale dochází k přetahování sil a vy potom přestanete vidět a 

vnímat pravdu. Nechali jste se vyčerpat. 

Naším úkolem je vás vyburcovat, ukázat vám vaše možnosti a pomáhat vám plnit vaše sny. Jste 

však součástí nejen fyzické rodiny, ale také naší Univerzální, která vás vždy a bezpodmínečně 

podporuje. Nejste-li na ni naladěni, nejste naladěni na sebe a tu fyzickou zvládáte těžce. 

Žít bez naladěné rodiny a navíc ve stresu, to je ten nejtěžší úděl, který vede k bezmoci. 

Přesto jste ušli velký kus cesty. Duše se zklidnila, protože našla to, co hledala. Spojení se Zdrojem. 

Jste-li spojeni se Zdrojem, jste TA a naopak. Toto spojení má být trvalé ne jen situační. Chápete? 
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To, co nyní budete řešit je očista stresových záznamů. Stres byl a je součástí vašeho života, zabydlel 

se u vás jako nezvaný host. Narušuje sjednocování duše s tělem a myslí, narušuje celou obrodu 

lidstva. Zničil program, který uměl vše harmonizovat. 

Naučíme vás stres neutralizovat, naučíme vás být mistry TATTATUO i vašeho 

života. 

 

IV. Rok 2013 – rok Nula 

Proč rok nula?  Podle Mayského kalendáře, který skončil na přelomu roku 2012 a 2013, jsme jako 

lidstvo i  planeta Země, prošli galaktickou branou. Rok 2013 je tedy začátkem nebo také startovací 

pozicí pro každého z nás.   

 A co to tedy znamená? Jedná se o naše rozhodnutí, zda se dokážeme postavit každý sám za sebe a 

jestli dokážeme začít jinak. Je to rok, kdy je pro nás nutné opustit „vyjeté koleje“ a pustit se na 

novou, nevyšlapanou a někdy i neznámou cestu. Ale zato cestu, která nás povede dál za Světlem 

do 5D. Rozhodně je to rok změn a pro každého z nás změn zásadních. A ruku na srdce, do konce 

roku zbývá už jen pár měsíců, jak moc jste toho pro sebe udělali?  Jaký kus cesty jste v  tomto roce 

ušli?  Jak moc jste se na své cestě posunuli?  Proto nepodceňujte tuto informaci. Vy všichni, kteří 

čtete tyto řádky, umíte pracovat s energiemi různým způsobem, umíte provádět odblokování, 

proto pracujete na sobě i svých výzvách.  

Rok 2014 bude vibračně úplně jiný.   

My všichni v životě neustále řešíme a zabýváme se otázkou „Kdo jsem?“. A čísla toto přesně vědí a 

umí nám napovědět, protože jsou pevně daná pro každého z nás, naším datem narození.  Kdo by 

chtěl vědět o sobě více, ozvěte se, mohu vám pomoci.  

Pro ukázku uvádím jednoduchý příklad:    
Dnes je 30. 8. 2013. Je to  den s velmi jemnou a citlivou energií planety Venuše, kdy se   bude dařit 
těm z nás, kteří jsou ve svém středu, dokáží spolupracovat  a přesně vědí, co chtějí. Ba naopak ti, 
kteří stále tápou a nevědí přesně,  co chtějí, se dobře cítit nebudou a ke všemu mohou mít docela 
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velké zdravotní problémy v podobě bolesti hlavy, migrény nebo bolesti trojklanného nervu. A na 
mne osobně v tento den působí velmi silně energie 9, která mi říká, že není  vhodný den  pro 
začátek čehokoliv. Ba naopak, v tento den se mám zaměřit na své resty a vše dotáhnout do konce. 

Proto pokud máte před sebou nějaké konkrétní rozhodnutí nebo chcete vědět více o příznivých či 

méně příznivých energiích, které by mohly vstoupit do vašich rozhodnutí, nabízím novou službu.  

Numerologický rozbor vašich životních situací, karmické vazby, partnerské, zdravotní apod. 

písemně nebo přes skype pro ty, kteří mne nemohou navštívit osobně. 

 

V. Důležité dny v měsíci září  

5.9. ve 13.36 hodin LČ                      Novoluní  (velmi důležité pro zrozence  Panny 
9.9. ve 22 hodin LČ                           Společná meditace 
19.9. ve 13.13 hodin LČ                   Úplněk v Rybách  
22.9. ve 22.43 hodin LČ                   Podzimní rovnodennost (začátek astrologického podzimu) 
                                                              Slunce vstupuje do znamení Vah 
28.9.                                                     Svátek sv. Václava  
 

 

VI.  Kurzy a semináře: 

                       

                  
Datum konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

31. 8.-1. 9. 10 - 17 TA 2 / 2. část  2 500 Kč Mankovice 02 

7. 9. 10 - 17 Zpětná vazba – 1denní seminář 1 000 Kč Mankovice 02 

21. – 22. 9. 10 - 17 TA 1 / 3. část 2 500 Kč Praha 10 

28. – 29. 9. 10 - 17 TA 3 / 1. část 2 500 Kč Praha 10 

12. – 13. 10. 10 - 17 TA 2 / 3. část 2 500 Kč Mankovice 02 
26. – 27. 10. 10 - 17 TA 1 / 1. část 2 500 Kč Praha 10 

 



 
 
 

 Most do páté dimenze 

Tattatuo  
 

© tattatuo  
 
 Vydává : Centrum DuHa                                                                                                                                                                                                                        
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz                                                                               
 Stránka 7 
 

VII. Další informace 

Naše kolegyně Libuše Pánková připravila úžasný kalendář pro rok 
2014. Kalendář  obsahuje na každý měsíc jeden léčivý obrázek. Po 
pověšení kalendáře do místnosti se celý prostor naplní léčivou 
energii  a tato působí na všechny přítomné. Po uplynutí měsíce 
můžete obrázek vystřihnout a dále ho používat pro svou práci. Na 
konci roku budete mít 13 velkých obrázků (12 + 1) pro svou vlastní 
práci nebo si kalendář necháte viset, přestože již nebude aktuální, 
ale obrázky budou energii vyzařovat  tak dlouho, jak bude třeba. 

 Ukázky jejích léčivých obrázků najdete na www. terapiepankova.cz  

 Cena kalendáře je   250,- Kč 

Objednat si ho  můžete na : terapiepankova@seznam.cz,  tel. 605 240 742,  

 

 

 

 

 

 


