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Motto: 
 

„ Život je dar a láska je základem tohoto daru. 
  Láska a sebeláska – to jsou dva různé pojmy. 

                           V lásce je uloženo božství. V sebelásce je  
uložena síla ega.“ 

 
                                                                                     TA – Restartování II. 
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I. Úvodní text 
 
 

Milí přátelé, 

jaro, jako roční období, ještě nenastalo i když už pomalu ťuká na dveře, ale přesto časopis 
vychází a to z prostého důvodu. Jsou důležité informace, které se týkají Restartování a jsou 
tam náměty na to, abychom byli na toto období připraveni.  

Tak vítejte v tomto předjarním období.  

 
 
 

II. Zpráva Univerzálního vědomí 
 
Podstata našeho života 

 
Přicházející změny souvisí s očistou nánosů, které s sebou vláčíte nevědomě od doby 
příchodu TA na planetu. Nepotřebujete už staré řády a snahy o uchopení moci nad vámi. 
 
Cesta planetární očisty propojuje programy lidí s Univerzální obrodou. Je to tak silný 
energetický proces, při kterém působí množství nesourodých energií, které vaše tělo, mysl 
i duše nemusí zvládat. Mohou se tím pádem vyskytovat změny nálad, propady 
energetické, zvýšená únava, nespavost, napětí mezi lidmi, neshody apod. 
 
Žádejte si o srovnání energií, hledejte si správné léčivé frekvence přes své VJ. V lidském 
vývoji došlo mnohokrát ke změnám vědomí – většinou k horšímu. Nyní jste dospěli svým 
postojem a duchovním růstem tak daleko, že se opět změní vaše vědomí, ale k vašemu 
prospěchu a růstu. 
 
Poznáte vnitřní sílu, která vám byla odebrána z vaší duchovní i fyzické podstaty. Podstata 
je váš životní postoj, základna života a nasměrování. Nezapomeňte, že TA k podstatě 
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života patří. Žádná síla odporu nemá šanci zastavit tento proces očisty a obnovy vědomí u 
těch, kteří poznali sílu víry v Univerzální řád. Mnozí z vás se již dostali nad tento odpor a 
cítí velkou úlevu, také pocit štěstí a zázrak vnitřní síly. 
 
Zázraky v životě jsou normální, nemůžete je však zažít, pokud má nad vámi moc strach. Je 
to obr, kterého sami nemůžete zvládnout, pouze s pomocí Univerálního vědomí, které 
zastupuje Univerzální řád. 
Podstata přicházejících změn spočívá v tom, být připraveni žít jinak – beze strachu. Pouze 
absolutní přítomnost Univerzální moci může způsobit vaše probuzení do nového života. 
Sami byste tento úkol naprosto nezvládli. Strach je příliš mocný a má tisícileté kořeny. 
 
Všemu, co jste se naučili a pochopili, že je pro vaše dobro, přijměte s ochotou a vykročte 
vpřed. Pokud vám v minulém období chyběla energie, byla to situace, kterou jste měli 
projít před Restartováním svých programů.  
 
 
 

III.  Náměty na odblokování a přemýšlení: 
 

 Moje podstata je vše, co mě definuje k mému i Univerzálnímu prospěchu.  

 Co patří do mé podstaty života?  

 Který trojúhelník nebo tabulka mi dá informaci? 

 Jaké jsou překážky na cestě k očistě podstaty mého života. 

 Co zásadního mě blokuje a je to uloženo v Univerzálním informačním poli 
zkušeností. 

 Pokud je správný čas, abych bloky našel/a s pomocí TA, VJ a transformoval/a, jakou 
možnost a příležitost tím získá moje 17. tělo? 

 Tabulka 17 – strach a fobické stavy – co uzrálo k pročištění. 

  Kdo pomůže podle tabulky 1. 

 Možná je třeba požádat trojúhelník 3B, aby Planetární rada otevřela cestu k tomu, 
abychom mohli řešit tisíciletý strach. 

 Který ničivý archetyp na mne ještě působí?  
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IV. Ničivý archetyp „Bolest“ 
 
Celé lidstvo ztratilo bezpodmínečnou lásku a zná od dětství pouze lásku s podmínkami. 
Mnoho lidí nebylo v životě ukotveno láskou svých rodičů / ať už byl důvod jakýkoliv, třeba 
i ten, že rodiče samotní lásku nepoznali – byla válka, bída, narodili se jako nechtěné děti 
nebo příliš opečovávané děti, které dostávaly vše snadno a najednou se nedokáží v životě 
postavit překážkám apod./  
 
Nedostatek lásky předurčuje bolest a vztah k sobě, druhým i k životu. Když se dostanete do 
nelaskavého postavení, rozezní se všechna podobná zranění na nevědomé úrovni. Dostaví 
se negativní pocity, oslabení energie a posléze bolest. Pokud člověk není ukotven láskou, 
problémy se vracejí. 
 
Lidé rozlišují lásku. Ve skutečnosti však vždy existovala pouze jediná energie. Láska. A je 
všude kolem nás. Je to Láska vycházející ze Zdroje Univerza. Její odkaz pro vás je tento: 
 

1. Naše láska vás povede, pokud budete chtít. 
2. Naše opora vaši lásku ve chvíli oslabení podepře. 
3. Naše uvědomění může být i vaším. Stačí si o to požádat. Zaměřujte se svými 

myšlenkami na to, co chcete. Zapojte svou tvořivost. 
 
Bohužel, bolest je jako bezedná studna. Uberete, voda doteče. Je zde bolest vašeho života, 
vašich generací a další hluboké minulosti. Každá bolest, nemoc – to je příběh pravdy 
vašeho života. Ptejte se svého těla, co vám svou bolestí vzkazuje, co jste popírali, nechtěli 
vidět, řešit… 
 
Je nejvyšší čas zjistit model úniku do bolesti. Tělo je vaším nejslabším článkem řetězu, kde 
se odráží emoce, způsob myšlení, systémy přesvědčení, zákazy, příkazy. 
Vaše nitro vám říká pravdu, pokud ji svými pocity zachytíte, najdete také včasné řešení. 
Zatím ještě stále překvapujete sami sebe tím, že se v životě stále nečekaně objeví strach, 
bolest nebo nějaká negace. Máte být připraveni na to, že život je konfliktní a máte se učit 
konflikty zvládat beze strachu a bolesti. Vše je o tom, jak se v životě cítíte, jakou máte 
základnu, jak jste ukotveni. 
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 Bolest vám poškodila prvotní řeč / což je intuice, telepatie a jasnozřivost/. 

 Ale také vás přivedla k hledání řešení. 

 Bolest a strach vysílají vibrace odporu. 

 Ten zase vibrace nepřátelství, proto je nutné tento proces zastavit a řešit. 

 Energie, která neproudí, vyvolává bolest. 

 Vše je uloženo v akašickém záznamu a částečně v Univerzálním informačním poli 
zkušeností. 
 
 

V.   Najděte si bolesti svého života: 
 

1. Bolest fyzická – od početí po tuto chvíli. 
 

2. Bolest psychická – deprese, úzkosti, panický strach, obavy … 
 

3. Bolest duševní – opuštěnost jako bolest duše, rezignace v životě, ztráta lásky, 
smutek… 

 
4. Bolest duchovní – ztráta víry v sebe, život, duchovno, oddělenost, rozpad řádu… 

 
5. Bolest generační – zděděná, nevyřešené problémy rodu… 

 
6. Bolest hluboké minulosti – obdoba bodu 5. 

 
7. Hněv způsobující bolest – vyslovený / nevyslovený. 

 
Nezapomeňte, že vše na co myslíte, o čem mluvíte a co žijete, se odráží v informačních 
polích. Myšlenka si tam začne žít svůj život a tato energie se jako zpětná vazba vrací k vám 
zpět. Chcete-li, aby negace zmizela, prostě „nepřikládejte do ohně.“ Co to znamená? 
Dostáváte od nás informace. Umíte je zpracovat. Zorientujte se a zaujměte pozitivní 
postoj, pracujte na svých změnách a bolestech. Odmítejte násilí a šiřte kolem sebe 
harmonii. 
 

Všichni víte, že je vždy nutné začít změny sami u sebe. 
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VI. Harmonogram: 

 
V měsících květen – září 2016 budou v Mankovicích tyto akce:  
(přesné termíny si dohodneme podle vašeho zájmu a času, pokud včas napíšete.) 
 
Restartovnání I. + II., Mistrovský kurz I. + II. ,  Osobní tvořivý kód I. + II. 
 

VI. Různé: 
 
 Naše malá studentka TA – 
 Bellinka už teď jde ve stopách své maminky Hanky.  
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A ještě jedna pozvánka   

Milí přátelé, dámy a pánové, 

 dovoluji si vás informovat o zahájení letošního cyklu kurzů energie TATTATUO - jedná se o stupeň 
I. – Očista duše v dubnu 2016.  

Konečně je možno se osobně naučit pracovat s metodou, které již v České republice pomohla 
mnoha lidem a kterou také používám ve své poradenské praxi.  

 První část TATTATUO I. se tedy koná ve dnech 16. - 17.4.2016 v Krkonošské ulici na Praze 2, další v 
květnu a poslední bude v červnu 2016 (ve dnech, které si domluvíme už přímo se skupinou 
účastníků kurzu). 

Pomocí technik metody TATTATUO se naučíte více rozumět sami sobě, událostem, které se vám 
dějí, objevit vlastní důležitost, připravit se na cestu, která vám časem umožní více pomáhat svým 
blízkým i sobě ke šťastnému životu na Zemi. Techniky pak pomohou vnést nová poznání a nové 
postoje do praktického denního života. 

Systém TATTATUO je určen širokému spektru účastníků, počet míst v kurzu je ale omezen, aby bylo 
možno pracovat individuálně. Důraz bude kladen také na sebe zkušenostní část, kdy budete mít 
možnost prostřednictvím práce s účinnou energií zažít tuto metodu v praxi. Vzdělávání v 
TATTATUO je třeba zahájit vždy 1. částí, do dalších již nebudou moci noví účastníci v tomto cyklu 
přistupovat. 

Více informací a podrobnosti o metodě a přihlašování na kurzy naleznete na webu 
www.lamesovatattatuo.cz 

 Jsem vám k dispozici pro vaše dotazy a těším se na setkání. 

 Lenka Lamešová 
terapeutka a průvodkyně osobním rozvojem 
www.lamesovatattatuo.cz 
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A na závěr přijměte přání klidných a pohodových Svátků jara. 
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