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Motto: 
  

„ Život je poznávání sebe sama, svých částí, 
které při správném napojení splynou v celek.“ 

 
                                                Osobní tvořivý kód    

                                                       Tatttuo 
 

 

Podzim   2016 
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I. Úvodní text 
 

Léto neuvěřitelně uteklo a nastupuje podzim se svou barevnou krásou, ale také velmi 

zvláštními energiemi, které právě dominují v měsíci září. Vše se odvíjí jako pěkně 

zamotané klubíčko. My jsme však trpěliví a každý uzlík se snažíme poctivě rozvázat a 

zpracovat podle svých vědomostí a schopností. Jedno víme s určitostí, že s každým 

uzlíkem propouštíme nějak pojmenovatelný strach, pevně zakořeněné systémy 

přesvědčení, naučené modely chování a vzorce života, které nás brzdí, protože my 

chceme postoupit dále. 

Změny, změny, změny. Jsme stále silnější a připravenější je zvládat s lehkostí, která je 

skryta v naší duši. Častokrát se ještě zarazíme, když objevíme něco, co jsme si mysleli, že 

je zvládnuto. Pokud není, výzva se bude tak dlouho opakovat, dokud ji opravdu 

nezvládneme a právě energie měsíce září nám s tímto mohou pomoci. Jen je třeba vědět, 

na co se zaměřit. 

Předkládám vám text, který byl připraven pro kurz Osobní tvořivý kód. Bude-li to 

zapotřebí, tak se ještě k některým jeho částem vrátíme. Zatím se můžete aspoň v něčem 

připravit na další rozkrytí blokujících programů, které nemáte ve vědomí, a přitom vám 

docela hodně omezují život. 

 

Pojďme se tedy podívat na dané téma. V této části je to tento námět:“ 

1. Jaký vzorec/model mého života mne omezuje?  

2. Od koho jsem tento model přijal/a? 

3. Jak je pevný a kdy vznikl?  

4. Je uložen v paměti duše, těla nebo mysli?  

5. Jak se projevuje a jak se s ním cítím?“ 

6. Co s tím mohu udělat? 
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II. Zpráva Univerzálního vědomí 

 

Co máte pro tuto dobu vědět 

Klíčem, který vám nabízí otevření vašeho vědomí, je právě nyní trojúhelník 45 „Být ve 

svém středu.“ Tato informace je stále uložena ve vašem nadvědomí a čeká na svou chvíli, 

aby se mohla zviditelnit ve vašem životě. Není to čekání na pochopení, vy dobře chápete, o 

čem je řeč. Jen uvedení do skutečného života je ještě problémem. Samotné bytí ve svém 

středu – to je mocné téma, které souvisí s otevřením schopností, vědomostí a nekonečné 

tvořivosti, které jsou uloženy nejen v duši, ale také ve fyzickém těle, v jeho buňkách, v 

DNA.  

Je ještě hodně pastí, které vás odvádějí od toho, co skutečně máte poznat a žít. Jedna 

z nich se nazývá čekání. Často je obtížné rozeznat, zda čekat nebo konat. Ale vy jste vedeni, 

máte nástroje, kterými je intuice, jasnozřivost a telepatie. Jste vedeni zpětnými vazbami 

Univerza, které vás touto formou jemně postrkuje vpřed. Toto vedení pocítíte jedině 

tehdy, jste-li na stejných frekvencích, jdete-li stejnou cestou s námi. 

Zbytečné čekání vám může přinést různá překvapení. Jaká? Třeba že nové příležitosti 

odcházejí a staré zůstávají. 

Mnozí stále věří, že Univerzum pro vás připravilo cestu, na které nové příležitosti potkáte, 

ale je to zcela jinak. Svou cestu si svobodně volíte sami, stejně jako příležitosti, které na ní 

chcete prožít. Podle Univerzálního zákona Svobodné vůle si volíte cestu, příležitosti, 

zkušenosti, pády, bolesti, lidi, místa…atd. Na své cestě plné překážek potom žádáte Zdroj 

Univerza o pomoc v odstranění překážek. Pokud jste si je sami zvolili, potom vám jen 

můžeme pomoci je zvládnout. Dodáváme vám sílu, odvahu a chuť se výzvě postavit čelem. 

Pamatujte si, že absolutní energie vás podporuje v tom, jaký je záměr vaší duše pro život. 

Možná máte něco napravit, naučit se, projít určitou zkušeností. Vždy je nějaký důvod, proč 

se vám v životě děje to, co právě prožíváte. Čím negativnější je reakce, tím je horší 
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náprava. Způsob vašeho myšlení se zviditelňuje ve vašem těle a právě vzorec vašeho 

myšlení ukazuje na T 45 = být/nebýt ve svém středu.   

 Být, to je nové vědomí a 5D.  

 Nebýt, to je staré vědomí a 3D.  

 Věřte, že s vámi jdeme krok za krokem, častokrát vám i pomáháme nést vaše 

břemena.  

 Být – to je rozhodně nezničitelné spojení se Zdrojem.  

 Začátek bytí je pro vás připraven, je to evoluční proces, který se nedá zastavit. 

V přítomnosti se připravuje vaše budoucnost. Evoluce je cesta, která vás nemine a je to 

cesta, kvůli které jste do tohoto života šli. Tohle mějte stále na paměti. Nečekejte, 

nechejte se vést, zůstávejte na frekvencích tohoto procesu. Univerzum podává pomocnou 

ruku všem, záleží jen na vás, zda ji uchopíte a vykročíte k tomu, co bylo záměrem vaší 

duše. 

Vše kolem vás i ve vašem nitru prochází změnami. Mnohé změny probíhají automaticky, 

ale jiné je třeba udělat rázně a vědomě.  

1. Stále dostáváte lekce ženské a mužské nerovnováhy.  

2. Od vás žen/mužů – matek/otců se očekává hodně síly, kterou vložíte do udržení 

pohodových rodin, které mají určité nároky, představy, které se v současnosti 

stupňují. To je ale starý model rodiny. Udržení spokojených rodin častokrát 

ženy/muže – matky/otce nebo soužití v rodině odsouvá na poslední místo. Nový 

postoj je jiný. Šťastní lidé, kteří mají naplněný život, mají tolik síly, aby zůstali tím, 

kým mají být a umožní ostatním členům rodiny, aby se seberealizovali podle 

vlastního cítění a možností. S tím však souvisí vysoká vyspělost rodiny v postojích 

k sobě samotným i v postojích k druhým. Každý člen má své místo, práva i 

povinnosti. Pokud žena/ muž odmítne sebe a umožní své rodině pohodlný a 

pohodový život, automaticky tím vytvoří nerovnováhu v rodině. Důsledky této 

nerovnováhy jsou všeobecně známé.  

3. Rodiny i partnerství prochází změnami. Rovnost, úcta, spolupráce, podpora, důvěra, 

respekt a samozřejmě láska je to, co je lepidlem vztahů. Dříve se říkalo, že partner 
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je váš velký učitel, pokud jste s ním měli nějaké nesrovnalosti. Že vám ukazuje, kdo 

jste vy sami. Ano, toto ale platilo ve 3D. Na své cestě vzestupu potřebujete 

partnerství, které vás posouvá vpřed a ne stahuje a brzdí. Je to ještě složité a citlivé 

téma. Pouze posun do 5D jej vyřeší. 

4. Jak můžete přispět k probíhajícím změnám? Tím, že si vytvoříte nový vzorec 

partnerství, že doslova narovnáte partnerství především k sobě. 

Vyrovnaný člověk je podle T 45 ve svém středu. Vyrovnaný muž a 

vyrovnaná žena tvoří základ nové rodiny. Tam, kde je nerovnováha, 

tam je začátek konce a do 5D nepatří. 

 

Proto je čas na odvážné činy. Začíná velké třídění. 

 

 

Témata na odblokování:  

Myslím si, že zde je mnoho námětů na odblokování a že si je testem najdete a nebo si 

zjistíte svou vlastní prioritu. 

 

III. Harmonogram: 

 

 
                   

Datum 

konání 

 

Čas 

konání 

 

Druh kurzu 

 

Cena 

 

Místo konání 

                 

Listopad –  

 

10 -17 

 

Osobní tvořivý kód I 

 

3 250 Kč 

Praha 1 

Zlatnická 

Leden 2017  

10-17 

 

Osobní tvořivý kód II 

 

3 250 Kč 

Praha 1 

Zlatnická 
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IV: Různé 

Připomeňme si léto a naše mistrovské kurzy. Třeba vám udělá radost se podívat na 

fotografie. 
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