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Motto:
„Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla,
která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se
obrátila dovnitř místo ven.“
Anita Moorjani
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I. Úvod
Milí přátelé,
slíbila jsem, že v podzimním čísle bude informace, která vyplynula na semináři „Co mi říká můj
život.“ Když jsem ji zpracovávala, zjistila jsem, že je s ní třeba dále pracovat, že nestačí si ji jen
přečíst a proto je součástí dalšího semináře „Restartování.“ Vlastně i tyto informace se vztahují k
budoucím změnám i restartování energií. Především budeme pracovat s ničivými archetypy, jejich
hlavním zástupcem je strach, který nám nedovolí vidět sebe, svůj život a nové možnosti.

II. Zpráva Univerzálního vědomí
V této době čelíte mnohým zátěžovým situacím různého druhu a to v osobním i pracovním životě.
Dostáváte takto zpětné vazby od svého okolí, nejbližších osob i od těch, od kterých jste to nečekali.
Dalo by se říci, že váš život je jedna velká zátěž. Je to kupodivu, pro mnohé z vás, váš vyšší úkol,
který jste si vzali pro tento život, ale je zapotřebí to upřesnit.
1. K tomuto úkolu patří zátěžové a krizové situace prožít a skrze ně se naučit uvědomělému
konání. Rozhodně to neznamená v těch situacích uvíznout.
2. K tomu patří umět se postavit sami za sebe. To předpokládá člověka, který našel
sebevědomí, sebejistotu, sebehodnotu, sebeúctu, seberespekt ... a mnoho podobných slov,
které svědčí o tom, že člověk ví, kdo je a co od života chce.
3. Je to vlastně ověření, zda jste již na tolik silní, abyste se dokázali postavit nejen za sebe, ale
také energii Tattatuo.
4. Negativní tlaky sílí v souvislostí se změnami, které probíhají na všech úrovních Univerza.
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5. Uzavírají se touto formou nefunkční cesty pro ty, kdo na sobě pracují, ale uzavírají se také
nové možnosti pro ty, kteří se v očistném procesu nedokázali probudit a rozžehnout vnitřní
sílu uvnitř sebe. Takoví lidé se potom stávají závislými na vědění druhých. Nechávají se
sebou manipulovat a neumí obhájit cestu, po které by rádi kráčeli.


Vězte, že máte příležitost ukázat , kdo jste.



Vězte, že budete konfrontováni s těmi, kdo ve vás budou chtít vzbudit nejistotu.



Vězte, že tímto budete muset projít všichni, kteří jste vkročili do procesu Tattatuo.

Čistota duše, to je nastávající téma změn. Čistá energie potřebuje uvědomělého člověka, který má
projít očistou své trojjedinosti.


Žádáme vás proto, abyste zvolnili svoje kroky a stali se vidoucími pozorovateli svého
života.



Žádáme vás, abyste hledali a pojmenovali svůj strach.



Žádáme vás, abyste konečně zavřeli dveře neplodnému životu a otevřeli se své tvořivosti a
lásce. Nedovolte, aby někdo parazitoval na vaší lásce..

Naučíme vás znovuobnovenému, nekonečnému, něžnému, láskyplnému, nezničitelnému
milujícímu spojení. Abyste už nemuseli prožít odmítnutí a bolest lásky. Toto odmítnutí je jako
osten ve vaši duši. Připravte se na tento okamžik. Je s vámi mnoho bytostí Univerza.



Pokud jste svým vývojem dospěli až sem, je pro vás vhodný každý den k uvolnění
emocionálního a následně fyzického napětí, zklamání, nespokojenosti a negativních
myšlenek. Netrapte se tím, ale uvědomte si je a pusťte. Jedná se o proces propouštění.



Každý den je vhodný k poznání duše, že pravá láska vás může povznášet. Protože Bůh žije
ve vás a vy máte nyní šanci otevřít se konečně jeho velké Lásce.
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Každý den je významný nejen tímto poznáním, ale také vaším přijetím nových impulzů
lásky celého Univerza, kdy jeho bytosti pro vás mohou aktivovat programy uzavřené v
DNA.

Nejsilnější otisk pro duši, který v sobě nesete do této chvíle, je otisk opuštění svého domova.
Z lásky jste šli do života. Láska vás zradila, zklamala, ponížila a zašlápla jako člověka. Toto je váš
největší destrukční cyklus. Zraněná láska je váš největší destrukční cyklus a z ní vyplynul strach.
Řeka Univerza, která je tolik blízká duším, je připravena vám pomáhat s vaším strachem, zraněním,
obavami, ale také s vaším uvědoměním. Otevřela se stavidla pomoci pro všechny potřebné.
Nemusíte nic hledat, stačí být k sobě upřímní, pojmenovat svoji situaci a požádat o pomoc. A to je
další důležitý krok na naší společné cestě - je to obnovení plynulé komunikace se sebou i námi.

III. Zpětný pohled na léto
Ráda bych se vrátila k letošnímu horkému létu a k jeho významným událostem.
Prvním a z pohledu energií snad nejvýznamnějším dnem letního období byl 21.červen - letní
slunovrat, jeden z nejvýznamnějších svátků matky Země. Tento den je na celém světě oslavován,
protože dochází k otevření a propojení lidských srdcí a to nejen mezi sebou, ale i s matkou Zemí a
celým Vesmírem.
A čím byl tento svátek letos tak významný?
O letním slunovratu 2015 bylo aktivováno obrovské srdce naší planety a tato aktivace společně
s esencí lidských srdcí byla ukotvena v energetické mřížce naší Země. Zároveň o letním slunovratu
se změnil úhel dopadu energií do sektoru naší Země. A právě změna úhlu dopadu způsobila
značnou změnu chování u lidí, jak ve vztahu k sobě samým , tak i k druhým, ale i k přírodě.
Změnou úhlu dopadu fotonového světla se totiž zvýšila intenzita dopadajícího světla na Zemi až
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10x, což se projevilo obrovskou touhu po Světle a Lásce pro všechny hledající. U bytostí duchovně
probuzených se to projevilo intenzivnější práci na sobě a touhou po čistotě. Proces čistění probíhal
s daleko menší námahou, což byla určitá odměna za práci, která byla již dříve vykonána. A u lidí,
kteří se doposud topí v materialismu nastaly po letním slunovratu komplikované časy a budou
trvat tak dlouho, dokud si sami sobě dovolí vnímat život srdcem a ne egem. Tato změna má velký
dopad na lidskou populaci a zasáhla celou naší planetu.

A jaké nástroje můžeme používat ke své vlastní očistě?
1. Vše přijímejte, neposuzujte, neodsuzujete. Vše je totiž součástí kosmického řádu.
2. Děkujte za veškerá poznání, kterého se vám dostalo, ať bylo jakkoliv negativní a žehnejte
mu.
3. Žehnejte. Požehnání je mocným nástrojem nejen této doby. Žehnejte všem – každému
ránu, sobě, přátelům a všem lidem, životu, zvířatům…
4. Snažte se stále vědomě uvědomovat své postoje a sami se naplňujte.
5. Přijměte vědomě veškeré své nelásky a transformujte je.
Vím, nic z toho není pro vás nové, ale pokuste se k celé etapě svého vývoje nově postavit. Vše, co
děláte, dělejte s pochopením a láskou. Nic víc totiž nepotřebujete.

Dalším velmi významným letním datem pro nás lidi bylo otevření hvězdného portálu tzv. “Lví
Brány“ 8.8.2015, Brána 8-8-8. Lví Brána nebo také brána probuzení Bohyně v nás – viz článek na
http://www.kliceksrdci.cz/news/mari-magdalena-brana-8-8-8/ je důležitým harmonickým
vyrovnáním, které aktivuje světelné kódy a přenosy stimulující spirituální energii v nás. Slunce se
v tomto období nachází v astrologickém znamení Lva, kde se během této energetické brány
shoduje s astrologickým vyrovnáním Slunce. Portál brány 8-8-8 aktivuje extrémně silnou posvátnou
geometrii a propojuje nás s naším pradávným napojením na Egypt a Sírius. To je také spojeno s
aktivací sjednocení dvojplamenů. Naslouchejte svému vnitřnímu vedení.

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

Stránka 5

Most do páté dimenze

Tattatuo
A čeká nás další významný svátek matky Země - 23. Září Podzimní rovnodennost je vstupní branou
k nadcházejícímu dalšímu období - zimě. Léto končí, je za námi a nová fáze začíná. Síla Slunce
rychle slábne, další dny budou nápadně kratší a chladnější, noci bude přibývat. Rok se přesunuje do
své temné části. Je to čas dozrávání plodů a sklizně. Je čas oslavit letošní úrodu a poděkovat za ni.
Bohyně je v této době nejštědřejší, proto se symbolizuje rohem hojnosti. Ten bývá někdy
přirovnávaný ke svatému Grálu. Roh hojnosti může být po materiální stránce chápán jako nádoba,
ze které, když se dotyčný napije nebo je do ní ponořen, dostává novou sílu. Oslava podzimní
rovnodennosti je časem sklizní, mystérií, rovnosti a rovnováhy.

IV. Kurzy a semináře
/ případné změny včas oznámím/:
Datum
konání
12. – 13.9.
25. - 26.9.
27. - 28.9
31.10. -1.11.

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

Druh kurzu
TA1 – 3. část
TA2 - opakování
TA3 – opakování
Seminář Restartování

Cena
2500 Kč
3750 Kč
3750 Kč
2500 Kč

Místo konání
Odry
Mankovice
Mankovice
Praha

V. Různé
Meditace: 9. 9. , 10.10., 11.11 a 12.12.
/ kdo si však navykl na energetické spojení denně ve 22 hodin, můžeme v tom
pokračovat. /
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Prosíme, máte-li zpětné vazby, pošlete je a my je dáme do zimního časopisu.
Děkujeme.

A na závěr ještě malá ukázka našeho odpočinku na opakovacím kurzu TA 1, konaném
20.6.2015 v Mankovicích
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