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Motto: 

 

 

„Nikdo se ještě nestal osvíceným tím, že zaměřil svou pozornost jen na 

příjemné věci. 

Osvíceným se můžeme stát jen tehdy, když do temnoty vneseme světlo 

našeho vědomí.“ 

                                                                                                          Carl Jung 

 

Jaro  2018 
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I. Úvod: 

Kladete si otázky o náročnosti tohoto období? Touto větou začínal text v časopise na podzim v roce 

2017. Doufám, že se tato věta nestává univerzální větou, protože se nějak hodí na každé poslední 

období. Podle numerologie, je toto období náročné na vztahy a komunikaci. Máme si dávat pozor, 

máme se stát pozorovateli a raději se vždy ptát, jestli jste správně porozuměli tomu, co vám někdo 

říká ve stresových, ale i nestresových situacích. Tím rozhodně předejdete situacím, ve kterých 

byste se necítili dobře a naším záměrem je brát život jako dar a svým šťastným postojem vracet 

Univerzu to, co nám neustále dává. 

Máme sledovat, co nám říká náš rozum a cit. Ale vyhodnotit, zda je to pro naše nejlepší dobro. 

Konečně, pokud to ještě neumíme vědomě, máme jiné nástroje, kterými si danou situaci umíme 

zjistit a vytáhnout ji z „archivu podvědomí.“ 

Zvláště dnes je zajímavé téma, při kterém můžete jít hluboko do svého archivu a poctivě hledejte, 

kým opravdu jste. 

 

 

II. Já a můj stín                                                                                                                              

 

Úvodem odcituji několik Univerzálních trojúhelníků, které s tématem souvisí a ještě ho rozvíjí. 

Trojúhelník 8 Sjednocené já:  

Tělo je sídlem duše a je to ta největší cennost, kterou ve fyzickém životě máme. Každý z nás má 

duši, tělo a mysl. Všechny tyto části jsou obvykle na různých úrovních a také frekvencích. Pokud 

mezi sebou nebudou v harmonii, nikdy nepoznáme vnitřní a vnější svobodu. Podstatou tělesného 

zdraví či nemoci je energie duše. Zdravá duše je smyslem lidské existence, tomu je podřízeno 

všechno ostatní. City jsou jazykem duše, chceme-li zjistit pravdu, ptejme se své duše. Nemocná 

duše se zviditelní v nemocném těle, stejně tak jako zdravá duše je ve zdravém těle - trojúhelník  

88. 

Na trojúhelník 8 a 88 navazuje trojúhelník 84 Světlo a stín:  

Úkolem světla je zářit a tím se vytváří i stín. Čím silnější je světlo, tím ostřejší je stín. Celý život 

je hra světla a stínů. Přirozeně odchází i přichází – tak jako den a noc. Plyne, nebojuje. Život je 

odrazem Univerzálního světla, to znamená, že současně vytváří i stíny. Je třeba poznat svoje 

světlo i stíny. Je třeba se naučit s tím žít. Někdy je prostě člověku dáno, že je pomalejší, je to 

třeba genetické dědictví a je vám neustále předhazováno, až se to stalo vaším trvalým životním 
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stresem. Tady je třeba o tom vědět, netrestat se za to, a přizpůsobit si svůj čas tak, abyste svou 

práci zvládli dobře. Dobře, pro vás znamená - pomalu. Vaše světlo má stín a tím je – pomalost. 

Nezapomeňte, že energie TA umí vyvažovat a harmonizovat. 

Trojúhelník 44 Osvícení:  

Osvícení není nic jiného, než mít jasno v určité záležitosti. Pokud máme tmu, nic neuvidíme. 

Pokud si prosvítíme tmu, uvidíme, co už nechceme, co nám stojí v cestě. Světlo přinese jas a čistý 

záměr. Na to, co chceme, je naše mysl, tělo i duše připravena – také mají jasno.  

Chtějí se dostat do stavu: Já jsem ve svém středu. T 45:  

To je stav, kdy nedáváme přednost ani dobru ani zlu. Nehodnotíme, nekritizujeme – vše je 

takové, jaké má být. Umíme přijímat i dávat, odpouštět, odevzdávat, neočekávat, neubližovat. 

Uvnitř cítíme klid a mír, radost i štěstí. Mění se nitro, zákonitě se mění i okolní svět. Člověk 

udrží dualitu v rovnováze. Kdo pozná ten vnitřní klid a mír, onu blaženost uvnitř sebe, nebude 

chtít žít jinak, Ale také si uvědomuje, že tento stav mu nikdo nedaruje, tento stav je pro člověka 

vlastní, pouze jsme na to zapomněli. Svým učením a touhou poznávat, opět získáváme zpět 

postoj: „Já jsem.“ 

Vypsala bych celou řadu dalších navazujících trojúhelníků, je to jako bych navlékala korálky ve 

tvaru trojúhelníků a tím už skládám souvislosti příběhu. Zkuste si někdy sami zvolit vlastní 

téma a vypište si příběh podle trojúhelníků, tak jak je to tady. Budete překvapeni.  

Chci se ale vrátit k tématu – který bude, jen tak mimochodem – obsahem nového projektu 

„Život bohů na Zemi.“Protože toto téma se prostě rozvíjí pod rukama. Zde je to jen nástin, 

který je však důležitý pro přípravu těch, kteří se budou účastnit tohoto kurzu. Ti ostatní zase 

mají možnost přemýšlet nebo i jinak hledat svoje stíny. Poznávat je, pojmenovat a podle 

okolností je zpracovávat – pokud je stínem zloba, nenávist, nespokojenost, agresivita, strach, 

jiná negace – dokonce i přílišná dobrota, kterou druzí zneužívají a brzdí to váš vývoj. 

Souvislosti: 

Uvědomili jste si, že naše - já, jako světlo - má i svůj stín? 

 Většina z nás však stín popírá, nechceme ho vidět, řešit. 

  

 Tím popíráme i sebe.  

 

 Velkým omylem je to, že člověk, který jde cestou světla, si myslí, že musí potlačit svou 

nevyváženost.  

 

 Že má projevovat jen pozitivní myšlení.  

http://www.tattatuo.cz/
mailto:liba@tattatuo.cz
mailto:majka@tattatuo.cz


Most do páté dimenze  
Tattatuo  

 

Vydává : Centrum Tattatuo                                                                                                                                    
Kontakt: www.tattatuo.cz ,  liba@tattatuo.cz, maya@tattatuo.cz     
                                                                                                                                                                        Stránka 4 
 

 

 Pokud je uvnitř nás zloba – náš stín, máme ji vzít na vědomí a pracovat s ní – ne ji 

potlačovat, protože dlouhodobé popírání vyvolá bolest a nemoc. 

Kdo četl pozorně, tak v předchozích trojúhelnících a hlavně v T 45 se mluví o tom, že sjednocené 

já nedává přednost ani dobru ani zlu.  

 Nehodnotíme, nekritizujeme, člověk drží dualitu v rovnováze, protože nemůžeme vědět 

vyšší záměr toho, co se děje a v Univerzu se nikdy nic neděje, jen tak. 

  

 Proto někdy přemíra našich dobrých úmyslů, musí být vyvážena nějakým tím stínem. 

 

  Stínům, ve smyslu šíření zla, se nemá ustupovat svým dobrem.  

 

 Proto je někdy nutné i důrazně udržet hranici cizích zlých úmyslů. A to je náš úkol 

v dualitním světě – být vyváženým člověkem, který se drží Univerzálních zákonů i 

trojúhelníků. 

 

 Abychom poznali sami sebe a své světlo, přišel čas na to, podívat se také na svoje stíny.  

 

 Důležité je představit si sami sebe jako neutrální bytost, která stojí uprostřed – na jedné 

straně je naše světlo a z druhé strany stojí náš stín. Neutrální já udrží v rovnováze světlo 

a stín, dobro a zlo, pozitivum a negaci, dualitu světa. 

 

 Určitě si umíte představit sochu Spravedlnosti, která drží v každé ruce misku. Tvoří 

vlastně váhu – vyvažuje pravdu a lež… 

 

 

K řešení: 

Co je moje světlo a můj stín?  

Co je moje pravda a lež – nebo sebeklam?   

Co je třeba řešit a co je třeba vyvážit?  
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III. Harmonogram našich kurzů: 
 
Datum 
konání 

Čas 
konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

30. - 31. 3. 10 - 17 Mistrovský kurz I. část 3 000 Kč Greenpoint 

14. – 15. 4. 10 - 17 Život bohů na Zemi II. část 3 000 Kč Greenpiont 

Dle dohody 10 - 17 Život bohů na Zemi III. část 3 000 Kč Greenpiont 
Mankovice 

Dle dohody  10 - 17  Život bohů na Zemi I. II. III. 
opakování 

   Mankovice 

Dle dohody 10 - 17 Učitelský – mistrovský- 3 dny 4 500 Kč Mankovice 

Individuální 
kurzy dle 
dohody 

  Atlantida, Řeč mojí duše - text 

Vyšší úkol a záměr duše – text 

Konzultace k textům 

1 600 Kč 

 

1 600 Kč 

 

Dle dohody 10 – 17 1 den učitelský / mistrovský – 
napojování na energii TA 

1 500 Kč Mankovice 

Dle dohody  Různé konzultace k osobním 
problémům nebo ujasnění 
postupu TA – cena jako 1 den 
kurzu 

1 500 Kč Jílové 

Mankovice 

 

  IV. Různé: 

 

A na závěr přejeme  všem 

krásné a pohodové prožití Velikonoc jako svátků Jara a těšíme se na osobní setkání 

Liba a Maya 
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