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Motto: 
 

    „Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova. 

Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky. 

Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky. 

  Pečuj o své zvyky, neboť se z nich stane charakter. 

Pečuj o svůj charakter, neboť se z něj stane osud. 

A osud – to je tvůj život.“ 
                                                                                             Dalajláma 

 

Léto 2015 
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I. Úvodní text 

 
 
Milí přátelé, 

 

vítáme vás u letního čísla časopisu TATTATUO.  

 

Ptala jsem se, co by pro nás všechny bylo vhodné jako úvod pro tuto dobu. Vyšel mi závěr knihy 

Dopisy andělům – Shrnutí na straně 114 – 115. 

Většinou mám tu zkušenost, a vaše zpětné vazby to potvrzují, že se nám dějí v určitou dobu 

podobné věci. Proto zřejmě vyšlo i toto upozornění. 

 

...“Jste zkrátka v určitém procesu, a pokud se dal cyklus změn do pohybu, vezete se s ním, ať už 

chcete nebo ne. Důležitá zpráva pro vás je ta, že případný nebo zdánlivý neúspěch nemusí být 

vaše vina, kterou na sebe dobrovolně berete. Nezapomeňte, že vše se děje v určitém řádu, že 

patříte do společnosti, která má prožít očistu. Jste prostě v dopravním prostředku života, do 

něhož jste nastoupili narozením. Pokud vám řidič nevyhovuje, časem jistě pochopíte, že máte 

svobodnou vůli vystoupit nebo uchopit volant svého života a jet svou vlastní cestou. Pokuste se 

záležitosti života řešit bez pocitu viny, udělejte si odstup a čistěte vzpomínky minulosti. 

Má-li minulost nad vámi moc, neprožijete přítomnost. Toto zjištění není pro vás nic nového, 

tomu rozumíte, jen se někdy zbytečně zdržujete tím, že chcete rozumět úplně všemu. Potom se 

začnete ztrácet v tom velkém množství vzpomínek a událostí. 

 

My jsme kompas a vždy vám ukážeme cestu i správný směr, budete-li chtít. 

I vy máte vnitřní kompas, který je naladěn na nás. 

Učte se ho vnímat, posilňujte ho a on vás ukotví. 

Potřebujeme, aby se naše kompasy sjednotily, potom vše pochopíte. 

A právě toto je smyslem celého našeho učení...“ 

 
Ze všech zpráv, které jsem v poslední době zapsala a ze kterých budou naše další semináře, už v 

tuto chvíli vím nebo tuším, že tím vnitřním kompasem je myšleno naše DNA, které má projít 

změnou, aktivací a znovuobnovením našich tvůrčích schopností. Konečně na to ukazuje i další 

zpráva. 
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II.   Zpráva Univerzálního vědomí 

 
 
Dnes se podíváme na to, co vás ještě blokuje, zastaví nebo i vyvolá bolest či nemoc. Je to zloba. V 

dnešní době je hodně otevřená a zraňující. Ale ta skrytá je plíživější, často s většími důsledky. 

Ale tak či onak, je to projevený odpor, bouřlivé či tiché projevení nesouhlasu. 

Jste-li však naladěni, potom můžete vidět, že zloba je skrytá touha po uznání a ukazuje na 

nezpracované nebo potlačené emoce. Proto jsou emoce nedílně spojeny s nemocemi. 
 
Emoce = nemoce. To je výzva, podívat se na svou nemoc přes prožitou a zapomenutou emoci. 

Tělo ani duše však nezapomínají a uchovávají naprosto vše, tak vzniknou břemena, která už 

nejste schopni unést. Snaha osvobodit se vás mohla stát mnoho sil, pokud jste se o to pokoušeli 

sami.  
 

TA je spolupráce, je to nevyčerpatelná síla, která právě v těchto situacích funguje naprosto 

spolehlivě. Napojený člověk se nezlobí, ale vidí před sebou zraněnou bytost, která se neumí 

projevit jinak, než zlobou. Zloba proti zlobě je nekonečný proces, který nemá řešení. Dokázat se 

postavit zlobě soucitem, to umí pouze vyspělá bytost, která se nenechá vykolejit a připravit o 

svou vzácnou energii. Protože střet se zlobou je velké oslabení, které způsobuje energetické 

poškození vyvolávající bolest, nespokojenost i deprese. Příliš velká cena za svou nepozornost 

nebo nepřipravenost.  
 

 Máte mnoho informací.  

 Máte napojení na energii TA.  

 Jste připraveni. 
 
TA je energie, která k vám zlobu nepustí, ale neočekávejte, že to bude dělat bez vašeho přičinění.  

TA přináší informace o nastávajících změnách, které budou probíhat podle Univerzálního 

Řádu. V těchto změnách je uložen úkol nové doby.  
 

 A to je vystoupení z energie strachu, který je hluboce zakořeněn v lidském DNA. 

Strach je hlavní brzdou jakéhokoliv vývoje. 

 Tento krok je velmi závažný a náročný. Pro jednotlivce často neproveditelný. 

 Je jen jediná cesta a tou je vzájemná spolupráce, víra a důvěra. 

 Kdo zvládne tento krok, zvládne i následující. 
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 Odvážně projde tmou strachu a neohlédne se zpět.  

 Bude mít před sebou obraz života v Lásce.  

 Udrží-li tento obraz a bude-li pociťovat štěstí, potom je to pro vás zpráva 

počátku vaší svobody, která tisíciletí dřímá ve vašem DNA. 

 Tuto fázi označujeme jako osvobození člověka z otroctví strachu a nevědomosti. 
 
Zatím, prosím, přijměte tuto informaci. Můžete se začít připravovat na všeobecně prospěšný 

život. Tato informace je však ještě uzamčena v DNA. Další fáze příprav proběhne v září tohoto 

roku. / Možná je to ten seminář Restartování???/ 

 

 

 
 

III. Zpětná vazba 
 

 

Moje duchovní křižovatka 

Vždy ve svém životě jsem měla duchovní práci i TA spíše jako milou zábavu, odpočinutí nebo 

jako vyrovnání náročného profesního života. Dnes cítím, že se stane mojí hlavní „prací“, že mě 

nakonec bude živit. Nastal ten čas už dnes? Co to udělá s mojí současnou profesionalitou? Co 

ztratím a co získám? Je to vůbec možné v tomto světě? 

Ale co se může stát, když se k tomuto kroku nyní neodhodlám? A jaké budou přínosy, když 

roztáhnu křídla a skočím do prázdna? 

Ono to nakonec prázdno není. Je to nádherný svět souznění s bytostmi světla, do kterého jsem 

zatím jen nakukovala. V poslední době je však touha mé Duše tak silná, že i práce s TA mi 

přivodí závrať. Je to znamení, že pak už nebudu cítit zemskou tíhu, že se budu vznášet a létat? 

Že si tím splním své životní touhy? Mé přání je žít v rytmu týdnů, kdy budu 4 dny pracovat 

a jeden den moci věnovat sobě a v klidu odpočívat. To mi umožní vnímat radosti světa, 

proměny přírody, své vnitřní pocity, mít čas na rodiče i blízké lidi, neletět životem a 
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časem jako tunelem metra. Toužím zpívat, tancovat, milovat, dotýkat se květin a listů, nořit se 

do TA, rozmlouvat s duchovními bytostmi, objevovat nové možnosti, rozšiřovat své vědomí až 

k maximu, psát, malovat, dávat druhým, co znám, pomáhat světu, být mostem mezi ním a 

Univerzem. 

Je čas si konečně uvědomit a přijmout do své sebeúcty, že mám schopnosti a možnosti, které 

přesahují běžné lidi. Zatím jsem to brala spíše jako milou úchylku, o které moc nemluvím, 

rozhodně ne s lidmi na potkání. A pokud se mě někdo ptá a chce o tom slyšet, pak velmi 

racionálně a krátce zformuluji svoje „jiné“ kompetence. 

Není už tedy čas, abych právě je začala prezentovat jako dar, který mám navíc a který mě 

odlišuje od průměru? Nezlehčovala jej, uměla ho dobře pojmenovat a popsat, vysvětlit i tomu, 

kdo zatím neví. A hlavně – uvědomila si, že mé schopnosti dnes jsou návratem k těm, jimiž jsem 

disponovala, a nyní se mi navracejí.  Proč nejsem nadšená každým svým pokrokem? Proč se 

nechlubím blízkým a nehýčkám své sebevědomí? Proč to beru spíše nedůvěřivě, když mnoho 

jiných přijímá svoji duchovní mimořádnost jako samozřejmou? 

Tato nejistota, nedůvěra v to, co se mi “děje“, je velkou brzdou v mé dnešní proměně a posunu 

vpřed. Přitom vše, co se mi děje, jsem sama chtěla, zorganizovala, zaplatila, věnovala svůj volný 

čas, šla jsem za tím jako buldok. Proč tedy nejsem šťastná a naplněná, že dnes stojím na 

křižovatce a rozhoduji se, že znalosti a dovednosti, načerpané od roku 1998, začnu konečně 

využívat i v profesním životě? Co jsou moje brzdy? Nedůvěra v TA, malé sebevědomí, 

neschopnost předat to druhým? Tolik se bojím o peníze? Že mě a TA okolní svět nepřijme? Že 

budu vypadat jako blázen, čarodějka, mimoň? Že budu sama a nebudu moci sdílet své TA 

radosti s přáteli? 

Když ale pohlédnu za mantinely těchto brzd a iracionálních obav, co vidím? Sebe jako duchovní 

vůdkyni, guru, která jako kámen vržený do vody kolem sebe šíří kruhy změněných možností a 

tím čeří hladinu stagnace, prázdnoty, hektičnosti a lidské beznaděje. Vidím se jako pochodeň, 

moje aura je na dálku viditelná, jako slunce, zlatá a zářivá láká jako hřejivý oheň všechny, kdo 

jsou podobně naladěni. Pak ke mně přijdou lidé, kteří budou chtít a potřebovat energii štěstí a 

naučí se být šťastni v tomto na Zemi zvoleném životě. 
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Seberu-li odvahu propojit svou prastarou Duši s dnešním světem, přestanu-li se schovávat za 

rozum a osvědčené cesty a umožním-li proudění duchovní energie přese mě ke všem otevřeným, 

pak nejenže naplním smysl své současné inkarnace, ale hlavně jako maják umožním, aby se 

podobné Duše soustředily a společně pracovaly na úkolech i radostech. Pak budeme ve svých 

životech umělcem jako malíři, architekti, hudebníci……..po svém. Otevřeme „trychtýř“ 

pradávného napojení, budeme naslouchat a žít své myšlenky i emoce. 

K tomu mi pomáhej Bůh. Prosím o obnovení svých znalostí a možností z dávné i nedávné 

minulosti. Prosím o kvantový skok! 

Lenka Lamešová   2.3.2015 

 

 

 

 

IV. Kurzy a semináře       

 / případné změny včas oznámím/: 

 

Datum  

konání 

Čas 

konání 

Druh kurzu Cena Místo konání 

19. - 21. 6. 10 - 17 TA1 - opakování 3750 Kč Mankovice 
4. 7. 10 - 17 Seminář „Naučené choroby, 

nehody, negativní situace...“ 

 

1000 Kč 

 

Mankovice 
5. 7. 10 - 17 Seminář „Časově nastavené 

nemoci, nehody, situace...“ 

 

1000 Kč 

 

Mankovice 
10. 7. 

11. – 12. 7. 

12 - 20 

10 - 17 

 

Učitelský TA2 

 

4500 Kč 

 

Mankovice 

1. 8. 10 - 17 Seminář „ Co mi říká život“ 1000 Kč Mankovice 

2. 8. 10 - 17 Seminář „Moje očekávání“ 1000 Kč Mankovice 

25. 9. 

26. 9.  

11 – 19 

9 - 19 

 

TA2 - opakování  

 

3 750 Kč 

 

Mankovice 

27. – 28. 9. 9 - 19 TA3 - opakování 3750 Kč Mankovice 
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V. Různé 

 
Meditace: 6. 6., 7. 7. , 8. 8. , 9. 9.  
     / kdo si však navykl na energetické spojení denně ve 22 hodin, můžeme v tom  
       pokračovat. / 
 
 

Prosíme, máte-li zpětné vazby, pošlete je a my je dáme do podzimního a zimního časopisu. 
Děkujeme. 
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