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MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE

GLOBÁLNÍ

KRIZE

TO SE UŽ TÝK Á K AŽDÉHO

MEZINÁRODNÍ ONLINE
KONFERENCE, NA KTERÉ
SPOLUPRACOVALY MILIONY
LIDÍ Z RŮZNÝCH ZEMÍ SVĚTA
24. července 2021 v 17:00 SELČ se
uskutečnil přímý přenos na tisících
mezinárodních mediálních kanálech
a platformách se synchronním překladem do 72 světových jazyků.

GLOBÁLNÍ KRIZE: TO UŽ SE TÝKÁ KAŽDÉHO
KONFERENCE:

ŽIVOT PO SMRTI

více na str. 6

OSOBNÍ ZKUŠENOST:

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

více na str. 2

KALEIDOSKOP FAKTŮ:
BOHORODIČKA

více na str. 11

více na str. 10

více na str. 12
KLIMATICKÉ KATASTROFY PO CELÉM SVĚTĚ: PROČ SE TO DĚJE?
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GLOBÁLNA KRÍZA.
TÝKA SA TO UŽ KAŽDÉHO
medzinárodná online konferencia
24. júla 2021 sa celý svet
dozvedel pravdu o krízach,
ktoré sú pred nami

precedens organizovaný
dobrovoľníkmi z viac ako
180 krajín sveta

simultánny preklad do 72
jazykov

priamy prenos do celého sveta
na tisíckach platforiem

životne dôležité informácie pre
každého človeka

desiatky čestných a svedomitých
odborníkov a rečníkov
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MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA

GLOBÁLNA

KRÍZA

TÝK A SA TO UŽ K AŽDÉHO

TÉMY KONFERENCIE
UMELÁ INTELIGENCIA A
NEZAMESTNANOSŤ
1. Umelá inteligencia: perspektívy
a hrozby
2. Technogénna nezamestnanosť
3. Kríza konzumnej spoločnosti
ENVIROMENTÁLNA KRÍZA
1. Ako blízko sme bodu, odkiaľ niet
návratu?
2. Globálne znečistenie
3. Planéta si sama neporadí

24. júla 2021 sa uskutočnila medzinárodná online konferencia s názvom „Globálna
kríza. Týka sa to už každého“, na ktorej
celosvetovo uznávaní rečníci, IT - špecialisti,
ekonómovia, vedci, klimatológovia a environmentalisti, povedali PRAVDU.
Poskytli komplexný a ucelený prehľad
vonkajších a vnútorných faktorov rýchlo
sa rozvíjajúcej globálnej krízy, ktorá sa v
najbližších rokoch dotkne každého. Už to
nebude problém jednej krajiny alebo jedného kontinentu.

Závery sú pochmúrne. Naša planéta umiera. Ľudstvo je na pokraji kolapsu. Prakticky
sme zničili náš domov, našu Zem. A celé ľudstvo teraz stojí pred jedinou úlohou - prežiť
a oživiť našu planétu. To sa dá urobiť len
spoločne. Nezostáva veľa času, ale stále je
tu šanca.
Táto šanca spočíva v zjednotení celého
ľudstva a v budovaní nového formátu
vzájomných vzťahov - Tvorivej spoločnosti, kde najvyššou hodnotou bude život
každého človeka.

4. Je alternatívna energia šetrná k
životnému prostrediu?
5. Technológie budúcnosti
KLIMATICKÁ KRÍZA
1. Nárast kataklyziem
2. Cyklicita klimatických katastrof
3. Vplyv vesmíru na klímu
4. Klimatickí utečenci
5. Jediné východisko globálnej krízy

ÚRYVKY Z KONFERENCIE:
IVAN INDROVO

Dr. YVONNE THOMPSON

DR. ICHAK KALDERON

konzultant ILO,
strategický analytik

zakladateľka
WinTrade Global Talks

CEO Adizes Institute

Ekvádor

Veľká Británia

„Každú jednu činnosť alebo povolanie na
svete je možné nahradiť. Viete, na konci
dňa ide o to, koľko peňazí mi zostane vo
vrecku. To je všetko. Taký je biznis. To znamená, že nahradím akýkoľvek počet pracovníkov alebo ľudí, odborníkov, čokoľvek,
ak mi ziskovosť bude vykazovať kladné čísla. To je všetko!

„V prvom rade je to dôvera. Je to otázka dôvery. Je to otázka láskavosti a starostlivosti, pretože kým sa svet nenaučí dôverovať
jeden druhému, kým nebudeme v pozícii,
že si navzájom dôverujeme, kým sa nenaučíme starať sa jeden o druhého a premýšľať
o tom, aké je miesto každého z nás v spoločnosti, budeme sa naďalej pohybovať po
veľmi, veľmi nebezpečnom ľade.

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ JE TO,

Myslím si, že existuje niečo, čo sa nazýva osobná sociálna zodpovednosť. Kým sa
každý nenaučí, čo je jeho osobná sociálna
zodpovednosť, svet sa nebude môcť pohnúť dopredu tak, ako si myslím, že by
sa mal pohnúť, láskavým a starostlivým
spôsobom.“

ČO NAOZAJ POTREBUJEME

...Musíme prejsť od konzumu k tvorivejšiemu spôsobu. A myslím si, že ním je Tvorivá
spoločnosť. To je to, čo naozaj potrebujeme.“

ADIZES

USA
„Ak nepočúvneme, ak neprejdeme a nevytvoríme zo srdca hnaciu silu nášho správania, našej kultúry, našej zahraničnej politiky, nášho ľudstva, ak sa budeme držať len
moci a rozumu... Nacistické Nemecko nebolo len náhoda v histórii ľudstva. Bol to úvod.
Ukážka toho, čo sa stane.
Zamyslime sa, aké bolo nacistické Nemecko? Vzdelané, mocné, mali veľa literatúry
dokonca aj umenia. A Hitler miloval hudbu.
Len rozum a moc, žiadne srdce. Ako mohli
takíto ľudia páliť malé deti? Ako to mohli
spraviť? A plynové komory: ženy, deti, starí
ľudia. Rozum, moc, žiadne srdce...
...Takže ak budeme ako spoločnosť po-
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stupovať naďalej len rozumom, viac a
viac moci, silnejšie a silnejšie ramená deštrukcie: či už biologickej, chemickej, jadrovej, viac a viac moci, viac
a viac umelej inteligencie, ale žiadne srdce - celý svet bude ako nacistické
Nemecko. A my zničíme samých seba. Zabijeme sa navzájom.“
HIRÓ SAIONDŽI

zakladateľ
Goi Peace Foundation
Japonsko
„Jedným z našich základných princípov je
„Deklarácia života”. Existujú štyri princípy, ktoré konkrétnejšie hovoria o podobe
mieru, o ktorý by sme mali usilovať. Prvým
je posvätnosť života, druhým rešpekt pre
všetky rozdielnosti, tretím je vďačnosť a
spolužitie s prírodou, a štvrtým je harmónia
ducha a hmoty. Mám dojem, že táto základná myšlienka sa uberá rovnakým smerom
ako 8 osnov Tvorivej spoločnosti, ktoré šíri
Tvorivá spoločnosť. A tomu sa veľmi teším.“

Viac o 8. osnovách
na allatraunites.com/sk
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Konferenciu sledujte
na allatraunites.com/sk
Video, ktoré práve sledujete, zdieľajte so
všetkými. Čím viac, tým lepšie. No tak,
ľudia, poďme na to. Počúvajme. Nalaďme sa na túto konferenciu, aby sme sa
rozbehli.

prof. ERVIN LASZLO

filozof
Maďarsko/Taliansko
„Čaká nás množstvo kríz, na ktoré musíme
zamerať našu pozornosť, pretože sme vytvorili systém, ktorý je nestabilný a neudržateľný. A je taktiež totálne nevyvážený...
...Nemôžeme zostať takými, akými sme
teraz. Ak chceme napredovať, musíme si
byť vedomí toho, ako to robiť a byť aktívnym účastníkom tohto napredovania,
takže informácia vedúca k uvedomeniu je
naozaj všetkým.
S VÔĽOU KRITICKÉHO MNOŽSTVA
ĽUDÍ SA SPOLOČNOSŤ ZMENÍ

RICHIE ONORI

člen rockovej skupiny
The Sweet
USA
„Som tu, aby som pomohol prebudiť ľudí,
pretože verím, že v našej spoločnosti nastal okamih pravdy. Pre Sweet som vytvoril
skladbu System of the Slaves a vydali sme
ju. Stala sa virálnou. Je o umelej inteligencii. Je o tom, čomu práve teraz čelíme. Nie je
to o propagande, ktorá má svoju agendu, je
to o pravde. A pravda má čisté posolstvo...
AK SA TERAZ VŠETCI SPOJÍME,
BUDEME MAŤ BUDÚCNOSŤ
...Takže namiesto toho, aby ste tu sedeli alebo počúvali, ide o to, aby ste konali. Skrátka, s Tvorivou spoločnosťou máte
túto skvelú a naozaj fantastickú platformu
so všetkými jazykmi. Ak sa teraz všetci
spojíme, budeme mať budúcnosť. Ak to
neurobíme, je mi ľúto, že musím povedať,
že to nebude pekné. Sme v krásnom čase
a vyzývam všetkých mladých, ktorí dnes
počúvajú, a ľudí na celom svete. Je potrebné viac ako byť proaktívny, je potrebné
prísť s jednou víziou, s jednou jednotou, a
to je to, čo musíme urobiť. Takže ešte raz,
bravo za váš príspevok. Všetkým vám.“

...Niet tu pochybností o tom, že s vôľou
kritického množstva ľudí sa spoločnosť zmení. A môže sa zmeniť takým spôsobom, že zdroje, životne dôležité prvky
svetla, energie, hmoty, všetkého, čo potrebujeme, príroda – sa stanú dostupnými
pre všetkých ľudí.“
prof. JORGE A. LOAYZA

zakladateľ
Suiza Fidelis SA
Bolívia/Švajčiarsko
„Nevidím žiadnu jasnú odpoveď na to, ako z
toho von, ako opustiť tento krehký finančný
systém. Jediné, čo vám môžem s istotou povedať, je, že je za pár sekúnd 12. Aj v tomto
aspekte, teda vo finančnom aspekte.
Zaplavujeme svet falošnými peniazmi tak,
ako nikdy predtým. Každú minútu vytvárame miliardárov, bilionárov, ale je ich pár
oproti tým stovkám nových chudobných,
ktorých vytvárame každú sekundu...
POROZPRÁVAJME SA.
UROBME NIEČO
...Skrátka, poviem len, vám všetkým, báječným ľuďom, keďže ste ľudské bytosti,

poviem len... Zamysli sa nad básňou Johna Donna „Komu zvoní umieráčik“. Zvoní tebe, a ak nič neurobíme..., tak pôjdeme len na svoj vlastný pohreb a bude to
veľmi smutné. Slovom, je čas, aby sme
si povedali: „Porozprávajme sa. Urobme
niečo.“
DR. JAGDISH SHETH

zakladateľ
The Seth Foudation
India/USA
„Premýšľajte o spoločnosti, v ktorej každý
cíti, že zmyslom života je odhaliť potenciál druhých. Či už ste korporácia, či ste profesor, či kňaz, či ste šéf alebo či ste národ.
Znamená to, že som investoval do ľudskej
bytosti, ktorá je najväčším darom, ktorý
nám príroda dala.
Poďme z nej vyťažiť väčší potenciál, aby slúžila spoločnosti. Nie je nič zmysluplnejšie
a uspokojujúcejšie, vnútorne uspokojujúce,
ako dávať späť. Zarábanie peňazí pre samotné zarábanie, teda zarábanie peňazí bez
zmyslu, nemá zmysel...
...Musíte mať v živote cieľ. Takže zarábanie peňazí tu nestačí, musíte ísť nad rámec
tohto. A v konečnom dôsledku je podľa mňa
jediným cieľom v živote odhaliť potenciál
druhých.“
Dr. GEMMA GALDON
CLAVELL

CEO Eticas Consulting
India/USA
„Jednou z vecí, ktoré sme si uvedomili,
je, že UI sa objavuje všade okolo nás. Robí
čoraz citlivejšie rozhodnutia o našich životoch. Máme tu tendencie, ktoré sú znepokojujúce. Údaje sa sústreďujú v rukách
niekoľ kých súkromných spoločností.
Verejný sektor stratil kontrolu nad tým,
ako sa spravujú naše údaje. A tak vidíme superveľmoc súkromných technologických spoločností, ktoré sa etablujú
ako vládcovia tohto dátového sveta. A
to je znepokojujúce a je to niečo, čo už
existuje...
...Určité súkromné subjekty preberajú kontrolu nad technologickým trhom. A tento
technologický trh robí čoraz závažnejšie
rozhodnutia o každodennom živote, prístupe k službám, práci, medicíne, zdraviu.
Toto by malo byť pod kontrolou demokracií
v populácii, a nie technologických spoločností, ktoré nemusia nikomu poskytovať
vysvetlenia...“

www.allatra.tv/cs
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prof. GUY
MCPHERSON
ekológ
USA
„Amazonský prales prekročil bod zlomu
pred mnohými rokmi. To, čomu sa hovorí
kolektívne dýchanie pralesa, teraz prebieha
rýchlejšie než fotosyntéza.
To znamená, že uvoľňuje viac oxidu uhličitého, ako ho z atmosféry prijíma. A toto
sa deje už roky. A je to jedna z… viac ako
70 samo posilňujúcich sa spätných väzieb,
ktoré sme v súvislosti s klímou prekročili.“

DOUGLAS VOGT

výskumník, člen Americkej
geologickej spoločnosti
USA

„Naším cieľom je vysvetliť a odhaliť príčiny doby ľadovej a inverzií magnetického
poľa Zeme počas jej histórie. A veľmi pekne
vám ďakujem za pozvanie na vašu príjemnú
konferenciu.
Dôvodom tejto inverzie je teda periodický
časový cyklus. Nemá to nič spoločné s dopadom kométy alebo meteoritu na Zem,
pretože to by bola náhodná udalosť. A toto
nie je náhodná udalosť. Podľa rádiokarbónového datovania a iných metód datovania
sa to stáva každých 12 068 rokov...
...Vláda sa v súčasnosti snaží každému nahovoriť alebo vymývať mozgy, aby si každý
myslel, že emisie CO2 produkované ľudstvom spôsobujú globálne otepľovanie. Musíte mať veľmi nízke IQ, aby ste si mysleli,
že jediným zdrojom tepla na povrchu Zeme
je Slnko.
My, ako malé mravce na tejto planéte, nič
také nespôsobujeme. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia existovala správa
leteckých síl alebo vládna správa. A mala ju
Washingtonská univerzita. A urobili presne
takúto štúdiu.
A zistili, že Slnko bolo hlavnou príčinou, že
to vôbec nebolo CO2. Takže federálna vláda
urobila túto štúdiu už dávno. Vedeli, aká je
pravda. A tak to je, je to lož...
...Myslím, že som odpovedal na otázku o
globálnej katastrofe. Chcem, aby to každý
pochopil. Pred dvanástimi tisíckami rokov
prežilo veľmi málo ľudí, veľmi, veľmi málo.“

Viac o zmene klímy
na geocenter.info/cs

SATYAJIT BHATK

filmový režisér
India
„Žiadna organizácia, ani žiadna technológia nebude schopná vyriešiť naše problémy, ak nebudeme schopní vyriešiť základný
problém, ktorému čelí ľudstvo, a tým je sociálny rozpad, ktorý nastane, ak si neuvedomíme, že sme v podstate všetci jedno, že
tvoríme jedno, jeden ľudský celok.
Dnes sme všetci rozdelení. Sme rozdelení
na rôznych úrovniach. A to je základná kríza, ktorej čelíme. Ak ju dokážeme vyriešiť,
máme šancu vyriešiť všetko ostatné.
Ak to nedokážeme vyriešiť, viete, ja neverím, že veda a technológia nás niekedy vyvedú von z krízy a to absolútne, z toho okraja útesu, na ktorom sa nachádzame.
Teraz už nezáleží na tom, koho považujeme
za mocného. Aj najväčšie vojenské veľmoci
sveta sa na istej úrovni, aj keď sa to môže
zdať ironické, považujú v súvislosti s týmto
za bezmocné.
AK SA CELÉ ĽUDSTVO ZJEDNOTÍ,
BUDEME SCHOPNÍ TÚTO KRÍZU
PREKONAŤ
A je to pravda, pretože Zem prechádza krízou, v ktorej, ak sa celé ľudstvo nezjednotí a nedohodne aspoň v tejto otázke, tak
skutočne nebudeme schopní túto krízu
prekonať.“
SIR PATRICK BIJOU
veľvyslancec OSN, sudca
Medzinárodného trestného súdu

Veľká Británia
„Ďakujem vám za podporu, ktorú vy a vaša
organizácia poskytujete celému svetu v
súvislosti s týmto nádherným poslaním,
spojeným s Tvorivou spoločnosťou. Videl
som mnoho z toho, čo ste urobili, a tlieskam
vám, o tom niet pochýb.
A rád by som dnes všetkých, všetkých na
celom svete, privítal v Tvorivej spoločnosti.
Ako viete, som veľvyslancom OSN. Presadzujem to priamo vo všetkých vládach, keďže hovorím aj s premiérmi a prezidentmi.
Obhajujem to aj v súvislosti s Medzinárodným súdnym dvorom. Myslím si, že ľudia v
skutočnosti nechápu význam nebezpečenstva v súvislosti so zmenou klímy...
TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS.
NIE ZAJTRA, TERAZ JE ČAS KONAŤ
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...Urobme s tým niečo teraz. Teraz je ten
správny čas. Nie zajtra, teraz je čas konať v
súvislosti s niečím, čo má obrovské ničivé
následky, ak ľudia nevenujú pozornosť zmene klímy.
Neviem, koľkokrát to ešte budem musieť
povedať vedcom, OSN, vládam – aby sa zobudili, aby sa rýchlo zobudili, kým nebude
príliš neskoro. A viete, nemôžu sa otočiť a
povedať, že im to nikto nepovedal. Nemôžu
povedať, že neboli varovaní...
...Niektoré veci, ktoré som povedal, sú dosť
hlboké. A chcem, aby vaša Tvorivá spoločnosť pokračovala vo svojom pozoruhodnom
hnutí, pozoruhodnom poslaní a naďalej
rástla, aby sme nakoniec vďaka kvantitatívnej prevahe zmenili svet...
...Vyzývam všetkých, aby s tým niečo urobili a stali sa súčasťou Tvorivej spoločnosti. Pripojte sa k ich poslaniu. Počúvajte, čo
hovoria. Ak nebudete počúvať – dôsledky
budú hrozivé. Títo ľudia konajú. Nie sú za to
platení. Robia to, pretože im záleží na svete.
Chcú vidieť zmenu.
Trávia a venujú celý svoj čas tejto veci, aby
to vlády, sudcovia (ako napríklad ja) brali do
úvahy z hľadiska práva a mojej pozície veľvyslanca OSN..
Ľudia budú počúvať úradníkov. Dozvedia
sa, že aj ľudia na mojom mieste, kolegovia
z OSN, kolegovia sudcovia sa snažia niečo
zmeniť.
AK NEBUDEME NASLEDOVAŤ TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ, BUDE TO PRE
ĽUDSTVO ÚPLNE ZNIČUJÚCE
Vyzývam vlády. Vyzývam lídrov, vyzývam
vás, ľudstvo, aby ste sa rozhodli teraz, kým
nie je neskoro. Prečo tomu nerozumiete?
Prečo nechápete dôležitosť tejto skutočnosti? Ak nebudeme dbať na smerovanie
Tvorivej Spoločnosti a nebudeme ju nasledovať, bude to pre ľudstvo úplne zničujúce.
Ďakujem.“
Konferencia „Globálna kríza. Týka sa
to už každého“ sa stretla s obrovským
ohlasom verejnosti. Na konferenciu
nadviazali okrúhle stoly, na ktorých
odborníci ďalej rozvíjali témy nastolené na konferencii.
24. júla sa konalo celosvetové podujatie. Teraz je na tých, ktorí si uvedomujú dôležitosť a vážnosť situácie,
aby upozornili celé ľudstvo na riziká
a vyhliadky pre spoločnosť. Závisí od
toho prežitie a budúcnosť celej našej
civilizácie.
SPOLOČNE DOKÁŽEME VŠETKO!

www.polahoda.cz
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MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE MENIACE SPOLOČNOSŤ
22. MÁJ 2021:

„ŽIVOT PO SMRTI. VÝMYSLY A FAKTY“

Cieľom a úlohou konferencie bolo nájsť
odpoveď na túto otázku alebo sa aspoň
priblížiť k jej pochopeniu. Odzneli senzačné objavy vo fyzike, ktoré potvrdili, že
človek je informácia, čo znamená, že po
smrti nezaniká.

SMRŤ – TO NIE JE KONIEC. MÁME
PRÁVO VEDIEŤ PRAVDU!

20. MAREC 2021:

ONLINE KONFERENCIA

ŽIVOT
PO SMRTI

VÝMYSLY A FAKTY
22. MÁJ 2021

Najdôležitejším vlajkovým
projektom Medzinárodného
spoločenského hnutia ALLATRA je
projekt Tvorivá spoločnosť.
Spája milióny ľudí z viac ako 180
krajín, ktorým nie je ľahostajná
budúcnosť celého ľudstva.

„TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. O ČOM SNÍVALI PROROCI“

NA ŽIVO

ONLINE KONFERENCE

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

O ČOM SNÍVALI PROROCI
ONLINE KONFERENCIA

20. MAREC 2021

16:00

20. DECEMBER 2020:

SEČ

My, ľudia celého sveta, sme naplnili toto proroctvo! Vo viac ako 45. jazykoch bola konferencia vysielaná cez internet v priamom
prenose. A u každého človeka na planéte sa
objavila možnosť začuť volanie, otočiť sa tvárou k našim prorokom a zjednotiť sa kvôli vybudovaniu Tvorivej spoločnosti.
ČO CHCE 99 % ĽUDÍ NA CELOM SVETE?

„TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. SPOLOČNE MÔŽEME“

V tento deň sa celým svetom v tvorivej
vlne prehnala zvesť o tom, že my, ľudia,
sme pripravení konať v prospech vybudovania bezpečnej, ľudskej a šťastnej
spoločnosti! Spoločnosti, ktorú nie je
hanba zanechať svojim deťom.

20. DECEMBER 2020 – DEŇ OBRATU
V HISTÓRII ĽUDSTVA.

Globálny projekt ľudstva

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
ONLINE KONFERENCIA

20. DECEMBER 2020

ZA TVORIVÚ
SPOLOČNOSŤ!

NA PLATFORME MSH ALLATRA

K tejto online konferencii sa pripojili ľudia
z celého sveta. Hovorilo sa o naliehavých
problémoch spotrebiteľskej spoločnosti,
ktorá sa zrodila pred 6 000 rokmi, o unikátnej činnosti MSH ALLATRA, ako aj o
dôležitosti reforiem pokojnou cestou.
SPOLOČNOSŤ MÔŽEME
LEN SPOLOČNE.

11. MÁJ 2019:
Precedensom pre vytvorenie projektu Tvorivá spoločnosť sa stala globálna
medzinárodná konferencia „Spoločnosť.
Posledná šanca“, ktorá zjednotila ľudí z
mnohých krajín sveta.

UNIKÁTNY TELEMOST V DEJINÁCH
ĽUDSTVA. PRAVDA, KTORÚ OZVUČIL
CELÝ SVET.

Webové stránky projektu:
allatraunites.com/sk
allatraunites.com/cs

E-mail:

22. JÚN 2019: medzinárodná press-konferencia „ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!”

MEDZINÁRODNÁ PRESS-KONFERENCIA

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

ZMENIŤ

SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA

info@allatra.tv, cz@allatra.cz
bratislava@allatra.tv

Facebook:

Tvorivá spoločnosť. Allatraunites
Tvořivá společnost. Allatraunites

Instagram:

allatra.tv.czsk

TikTok:

AllatRa TV Česko-Slovensko
allatra_tvcz

YouTube kanál:

Tvořivá společnosť. AllatraUnites

Twitter:
SPOLOČNOSŤ.
POSLEDNA ŠANCA
HRA PROFESIONÁLOV.
JEDINÉ ZRNO

ALLATRA TV Česko-Slovensko
@TvAllatra

LinkedIn:
ALLATRA TV Česko-Slovensko

www.allatra.tv/cs
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VZIŠLO SLNKO PRAVDY
PO TISÍCROČIACH TEMNOTY
tiktok.com/@aliensoul28
Úryvok z konferencie
ŽANNA: „Dobrý deň Leslie, dobrý deň drahí priatelia. Som veľmi rada, že sa môžem
zúčastniť takejto dôležitej udalosti. Veľmi
pozorne som počúvala všetkých rečníkov
konferencie a viete čo, je skvelé, že tieto
otázky sa otvárajú, že teraz ľudia o tom
rozprávajú otvorene, no bohužiaľ, že o
tom ešte všetci nevedia.
No vďaka vám sa o tejto pravde dozvie celé
ľudstvo. Dôležité zmeny sa začínajú prvým krokom, teraz, práve teraz, meníte
svet. Vidím, že to ľudia cítia a chápu. Zrná
pravdy, ktoré ste posadili 20. marca roku
2021, teraz dávajú svoje prvé plody.
Pravda, ktorá vzišla, dôjde do mnohých. A z
tohto sa začnú globálne zmeny. Je to obrovský
evolučný skok vo vašej civilizácii. A je pre mňa
obrovskou radosťou pozorovať vašu evolúciu.
Účastníci konferencie, ktorí predtým vystupovali, rozprávali o svojich výskumoch a
chápaniach. Napríklad rozprávanie doktora
Ibna Alexandra o tom, že pamäť sa neukla-

dá v mozgu a nezáleží od jeho fyzického
stavu. Takisto som uvidela, že rozprávanie
doktora Longa, jeho presvedčivé príklady,
ukazujú realitu zážitkov blízkych smrti a
ďalšie vystúpenia rečníkov boli takisto veľmi presvedčujúce a je veľmi radostné, že
už existujú hlbinné pochopenia najpodstatnejších procesov a otázok.

Dôležité zmeny sa začínajú
prvým krokom, teraz,
práve teraz, meníte svet.
Je úžasné, že to ľudia študujú, že o tom začínajú rozprávať, otvárať tieto dôležité témy,
i to, že sa teraz vracajú znalosti k vám. Pocítila som, že mnohí, tak ako ja, prenikli
do hlbiny slov, ktoré povedal Leslie: Vzišlo
slnko pravdy po tisícročiach temnoty.
A najskvelejšie je to, že ľudia cítia, cítia pravdu vychádzajúceho slnka a títo
ľudia, to ste vy drahí priatelia. Je pred
vami veľa práce, nie všetko bude hladké,
cez mnohé budete ešte musieť prejsť, no

vo výsledku zmeníte svet. Váš svet. Mnoho
civilizácii prechádzalo touto cestou, prejdete aj vy. Veď práve vy ste tou zmenou, z
ktorej sa už začala krásna svetlá budúcnosť vašej civilizácie, pretože práve vy
ste zdvihli toto slnko, slnko pravdy.
Máte pred sebou ešte dlhú cestu, ale ste
jednotní a spolu môžete všetko prekročiť,
a čím viac vás bude, tým rýchlejšie a lepšie
prejdete touto cestou. Táto cesta, je cesta
PRAVDY, a pravda je ako slnko, ono žiari
pre všetkých. Ďakujem priatelia.
A chcem využiť tento moment, chcela by
som osobne poďakovať všetkým účastníkom, najmä by som chcela osobne poďakovať Tebe Leslie a odovzdať Ti pozdrav od
samotného Šandí.
Leslie, vedz, máš obrovskú budúcnosť. A pamätaj si, my Ťa pozorujeme. Daj si pozor a nesklam nás. Ďakujem priatelia. Všetkým želám
lásku, dobro a mier. Do nových stretnutí.“
Konferenciu „ŽIVOT PO SMRTI. VÝMYSLY
A FAKTY“, sledujte na allatra.tv/sk

mezinárodní internetová televize

ALLATRA TV

ALLATRA TV je mezinárodní internetová televize s Pořady na ALLATRA TV jsou zajímavé pro všechny, kdo
aktuálními a zajímavými videi na různá témata: psy- usilují o sebezdokonalení, duchovní a kulturní rozvoj,
chologie, věda, dobré zprávy, informační a analytické upevnění pozitivních vlastností v sobě a ve společnosti.
programy, rozhovory se slavnými lidmi a mnohé další
pořady, upřímné a pozitivní programy podporující
Webové stránky: allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk
lidskost, laskavost a jednotu ve společnosti.

Novinky na ALLATRA TV:
G LO BÁLNÍ

KRIZE

SVITLANA HOLINSKA
MAJITELKA SPOLEČNOSTI MEDIATECH

O UMĚLÉ INTELIGENCI

JAK PŘ E KO NAT
NE JE D N OTN OST
K U L AT Ý S T Ů L

JAK BÝ T
ŠŤA STNÝM
MOJE CESTA K ŽIVOTU
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www.polahoda.cz

NOVÁ RELÁCIA

BUDÚCNOSŤ?
TOTO SA T ÝK A
K A ŽDÉHO

Dobro je tam, kde Ty

Aká budúcnosť nás čaká v najbližšom čase?
Superinteligencia: totálna kontrola alebo šikovný pomocník?
Problém preľudnenia Zeme: Čo robiť?
Ako môže ľudstvo prežiť nadchádzajúce roky globálnych
prudkých zmien klímy na planéte?
Ako vybudovať jednotnú ľudskú civilizáciu?

Celú reláciu sledujte na allatra.tv/sk

ÚRYVKY Z R EL ÁCIE:
V ÝCHODISKO JE JEDIN É T VOR I VÁ SPOLOČNOSŤ
Igor Michajlovič Danilov: „Pýtajú sa:
„Existuje východisko?“ Áno, existuje. Východisko je jediné – Tvorivá spoločnosť. Ale
dospieť ku nej je mimoriadne zložité. No čo,
nie je to tak? Tak. Pozrite, za dva roky sme
sa rozrástli, je nás už veľa, chvalabohu, kopa
ľudí sa už v projekte „Tvorivá spoločnosť“
zúčastňuje a podobne.
Ale ľudia, je nás osem miliárd. K tomu, aby
sme čosi vyriešili, väčšina ľudí... malo by to
byť... z ôsmich by aspoň šesť miliárd malo
povedať: „Áno, začíname a robíme“. Vtedy
možno prejsť k činom.
Niektorí sú teraz hrdinovia, mnohí, že:
„Dosť bolo rečí“. Mne sa to páči, že „Dosť
bolo rečí. Čo len hovoríte? Treba konať“.
Aké konanie? Nuž opäť, v čom spočíva konanie? „Všetci sa zhromaždíme a ideme brať
bohatým a rozdáme si to medzi sebou, chudobnými.“ No to je čo, riešenie? Je to budovanie Tvorivej spoločnosti, alebo ďalšia
špirála spotrebiteľstva? Jednoduchá otázka. Ako možno robiť niečo dobré, ako možno budovať Tvorivú spoločnosť cez násilie?
Jednoduchá otázka. No...

Pozrime sa na našich „allatrákov“. Veď sú
to skutoční hrdinovia dneška. Oni sú opäť
v neustálej stresovej situácii, v neustálom
preťažení a navyše sa na nich valí kopec kritiky. Od koho? Práve od týchto povaľačov a
darmožráčov a takpovediac od tých, čo ležia
na gauči a iba kritizujú, ale pritom nič nerobia pre ľudí, ani robiť nebudú. Prečo?
Pretože... A my ako ľudstvo to musíme
priznať, že v skutočnosti bola zásluhou
spotrebiteľského formátu spoločnosti ešte
aj vychovaná určitá časť spoločnosti, taká
parazitujúca. Tá naozaj ani pre seba nechce
nič robiť.
A ak je ich kriticky veľa (a my nevieme, koľko je takých ľudí), tak perspektívy vybudovať Tvorivú spoločnosť niet. Ale to je jediný
formát, v ktorom sa skutočne môžeme všetci zjednotiť a využijúc moderné technológie
dokážeme, povedzme, prežiť ako populácia,
prežiť ako ľudstvo.

Netreba ich kritizovať. Sami sme ich zvolili. A sú to len ľudia, rovnakí ako my. Len je
teda na nich oveľa viac záťaže a zodpovednosti, ako na komkoľvek z nás. A zvaľovať
celú našu spásu na nich? No čo spravia, ak
my nechceme, ak nič nerobíme? Ako to oni
spravia? Donútia nás? Čo nás donútia stať sa
ľuďmi? Nič sa nepodarí, pretože akékoľvek
násilie bude opäť čo? Spotrebiteľský formát.
Skrze násilie Tvorivú spoločnosť nevybuduješ. A aby sme čo-to mohli, musíme spojiť
všetky svoje ľudské zdroje.
Chápete, čiže existuje taký pojem ako egregor. V danom prípade je egregor chápaný
ako náš spoločný všeľudský potenciál, ktorý
môžeme spoločne vložiť do toho, aby sme
resuscitovali našu planétu, opravili náš
dom a všetci prežili. V takom zmysle. A hovoríme práve o egregore.

ODDI A L I K ATA K L IZM Y ZNÍŽENIE
POČT U Ľ U DÍ NA ZEMI?
Jednoducho nie, ako niektorí hovoria, že
„dnes je potrebné znížiť o 95%, aby zostalo
iba 5%, potom sa niečo zmení“. Nie, priatelia moji (trochu odstúpim). Aj keď nás
zostanú 2%, už nič nezmeníme. Keby pred
tridsiatimi rokmi – áno, o sto rokov, možno
o trošku viac by ľudstvo malo, ak by sme sa
znížili aspoň na 500 miliónov.
Dnes už nič nezmeníš. To je už vážna informácia. Hovorím, že je nezmyselné znižovať
počet nás ako ľudí. Nič to nevyrieši. Aj tí istí
zostávajúci, 5 %, 2 %, je jedno koľko, požijú
extrémne krátky časový interval.

DÔL EŽI TÁ JE ÚČA SŤ K A ŽDÉHO

ZODPOV EDNOSŤ Z A NA ŠU
BU DÚCNOSŤ M Á K A ŽDÝ Z NÁ S

Vieš, čo je najsmiešnejšie? Že mám taký pocit, že mnohí sa už CO2 presýtili, pretože
ľudia nechápu elementárne veci. Oni len sedia a hovoria: „Však vy robte, ale my budeme sedieť a čakať“. V tom čase, kedy mnoho
ľudí pri pokusoch urobiť niečo pre to, aby
prežilo celé ľudstvo, míňa vlastné peniaze a
vlastný čas. No je to predsa tak.

Preto je tu potrebné pristupovať vážne a
celou spoločnosťou. Tu už nepreložíš zodpovednosť na tých, koho volíme. Opäť, prečo? No hoci kvôli tomu, že sú zaneprázdnení tým, čím nás nakŕmiť, ako prežiť, ako v
dnešnej geopolitike odolať, ako nezbankrotovať celý štát, teda nás i vás. Je na nich skutočne ohromná zodpovednosť a podobne.

ODOL AŤ T Ý M TO V ÝZ VA M SM E
SCHOPNÍ IBA SPOLOČN E
Inak sa nič nepodarí. A opäť, keď nás bolo
doslova pred desiatimi rokmi 7 miliárd –
neboli by sme to dokázali. Dnes to môžeme.
Prečo? Pretože je nás 8 miliárd. Sme oveľa
silnejší, rozumnejší a technologickejší, ako
sme boli pred 10 rokmi.
Sme schopní odolať týmto výzvam, ale
schopní sme iba spoločne. A aby sme sa
spoločne chytili za ruky, musíme sa mnohého zriecť – hlúpostí, blbostí, egoizmu, alfy,
pýchy, to sú fakticky drobnosti, ktoré aj tak
vymiznú.
Ale problém je v tom, či vymiznú spolu
s nami alebo vymiznú v ľudstve bez nás.
Ľudstvo zostane, ale táto hlúposť sa vytratí, alebo sa vytratí spolu s nami, spolu s ľudstvom? Tu, priatelia moji, musíme
rozhodnúť spoločne. A problém je vážny.
Žiaľ, nie sú to žarty.“

www.allatra.tv/cs
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KAŽDÝ Z NÁS JE
INFORMAČNÍM ZDROJEM
Úryvek z pořadu Tvořivá společnost s účastí Igora Michajloviče Danilova
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T VOŘIVÁ
SPOLEČNOST

...pokračovanie z minulého čísla
Jak paradoxně by to znělo, uvedu jednoduchý příklad, dnes dokonce bezdomovec
- člověk bez stálého bydliště – zdalipak
může něco udělat? Může. Víte, v televizi
často ukazují, možná někdo viděl, jak chodí s různými plakáty „Pomozte!“ apod. A
pokud napíše „Podporuji Tvořivou společnost“ a pověsí znak, tu osmičku v trojúhelníku, ano?
T: Skvělé. IM: Přitáhne pozornost?
T: Samozřejmě.
IM: Už je informačním zdrojem. A na druhé
straně, proč by bezdomovec nepodporoval
Tvořivou společnost, bude-li mu zaručeno
bydlení i strava a nebude se muset toulat a
žít pod mostem? Vždyť ne všichni, zdaleka
ne všichni jsou alkoholici, narkomani atd.
Jsou to častěji lidé, kteří jsou zbídačení,
kteří se na stáří kvůli nemoci a ještě něčemu ocitají hozeni na okraj společnosti, kteří byli zbaveni, podvedeni a vše
jim odebrali. Správně?
T: Ano, je velmi mnoho podvedených,
samozřejmě.
MNOHO SLUŠNÝCH A DOBRÝCH LIDÍ
IM: Velmi mnoho. A mezi nimi je mnoho
slušných a dobrých lidí. Mohou něco udělat? Mohou.
Vezmeme jednoduché – babička, která často sedí na lavičce u vchodu. Kdo se s tím
nesetkal? Říkají: „No, copak ona zmůže?“
Pokud se tato babička zapálí, a bude chtít
pomoci svým vnoučatům, svým dětem, aby
žily šťastně, aby žily mnohem lépe, než žila
ona, může toho hodně.
Nejen tak sedět a posuzovat kolemjdoucí
apod., ale vyprávět lidem o Tvořivé společnosti, těm, řekněme, kteří žijí v domě. Jde kolem člověk a ona mu říká: „Počkej, pojď sem.
Zdalipak víš o Tvořivé společnosti? Teď ti o ní
řeknu“. A možná, mezi nimi bude někdo, kdo
to může donést do většího počtu lidí.
Takto to funguje. A jak jinak. Jakýkoliv
člověk může. Ať už má jakoukoliv profesi,
na tom nezáleží: prodává na tržnici – vyvěs
plakátek „Podporuji tvořivou společnost“.
Přitáhne pozornost? Přitáhne. Dát tam odkaz, nebo promiňte, vizitku nebo brožurku
o tvořivé společnosti. A člověk už se o tom
dozví? Dozví. Ten, kdo nevěděl. Správně?
To přece všechny spojuje.

To hlavní, co nyní musíme udělat, je co
nejvíce rozšířit tuto informaci, co neaktivěji (jak jen to jde) ji rozšiřovat a donést ji
ke každému, aby všichni lidé uslyšeli a dozvěděli se o tom, že je možné žít jinak.
Podívej se, vždyť dnes lidstvo nemá alternativu, a to je skutečně pravda. Budovali i komunismus, předem utopický. Proč komunismus selhal? Jednoduchá otázka. Vždyť také
prohlašovali „všechno pro lidi“ a podobně.
Ponechali moc nad lidmi. Nedokázali v sobě
překonat tuto touhu velet a ovládat.
T: Taková nadstavba. IM: Tato nejšpinavější lidská podstata – být feudálem nad
otroky. Nedokázali přes to překročit, a
proto se rozpadl. Budovali sociální demokracii. Také přece, co deklarovali? Ale
zase došlo k tomu samému. Proč? (T: kapitalismus také...) Moc, diktatura, „oni
jsou špička, ostatní jsou otroci.“ Kapitalismus. Zdálo by se – tržní vztahy, všechno by mělo být čestné, ale jedni jsou bohatší a mají více práv, zatímco jiní jsou
méně majetní - a mají menší práva. Opět
rozdělení a vládnutí, opět páni a otroci.
VŠICHNI LIDÉ JSOU SI PŘED BOHEM ROVNI

Ale všichni lidé jsou si před Bohem rovni,
znamená to, že i mezi sebou navzájem si
máme být rovni. Není to tak? V tom je smysl - žít podle Božích zákonů. Ne podle těch,
co lidé napsali, ale podle těch, které poslal
Bůh. Pak bude vše správně.
T: Dnes je reálně velmi cítit, že i kapitalistický systém skutečně selhává, a to vše...
IM: Úplně. T: Je to velmi vidět podle protestních akcí po celém světě.
IM: Selhává a tyto protestní... Ovšemže.
Tak proč jsou inflace a všechno ostatní,
krize, války? Tohle všechno je přece zvířecí
řád. Když je člověk proti člověku. Cožpak je
možné takto žít? Člověk pro člověka musí
žít. Podle Lásky musíme žít, podle svědomí,
tehdy bude vše v pořádku. Ale když žijeme
jako zvířata, tak zvířaty jsme. A to je cesta
k zániku.
T: Ano, je velmi cítit požadavek lidí pro
změnu na celém světě. IM: Lidé to chtějí.
A pokud to chtějí, co je potřeba? T: Nová
alternativa.
IM: Pokud lidé chtějí změny, pokud chtějí žít důstojně, pak musí žít důstojně. Ale

abychom to udělali, musíme vynaložit trochu úsilí. Správně? Správně. A k dnešnímu
dni, řeknu vám, že politici už podporují,
promiňte, a v mnoha zemích to už všechno
začalo a skutečně to bude nabírat na obrátkách. Řekněme, cožpak je obtížné udělat
mezi lidmi sociální průzkumy? Máš volnou
minutu – jdi po domech, mluv s lidmi, komunikuj, hovoř. Někteří to už dělají a dává
to plodné výhonky.
T: Ano, také jsem si vzpomněla, jak jste se
podělil: „řekni mi, proč volíš tohoto kandidáta?“ Protože podporuje (IM: Samozřejmě)
8 Osnov.“ Takže (IM: Samozřejmě) lidé se budou zajímat o to, co je těchto 8 Osnov, ano.
IM: Co je těchto 8 Osnov a proč. Nejdůležitější je, že to opravdu můžeme realizovat.
Co je k tomu však potřeba? Vynaložit úsilí,
přestat být nepřáteli jeden druhému a naučit se mít se rádi a respektovat se navzájem. Vždyť my taktéž chceme, aby nás respektovali a milovali. Není to tak? Je to tak.
Takže milujme jeden druhého a važme si
jeden druhého. Přestaňme být líní a vstaňme a vykročme do lepší, světlé budoucnosti. Naším cílem je však Ideální společnost.
Náš cíl jako lidstva. Abychom však mohli
přijít do Ideální společnosti, která zní dnes
fantasticky, (tak to prozatím nebudeme ani
ozvučovat), musíme vybudovat Tvořivou
společnost, ve které je příjemné žít, a ve
které se chce žít.
SPOLEČNOST LIDÍ PRO LIDI

Společnost lidí pro lidi, tam, kde je vše nasměrováno na Člověka. Správně? Všechno
blaho, všechny svobody patří Člověku.
T: Mockrát Vám děkujeme, Igore Michajloviči! Mnohokrát děkujeme za hloubku pochopení a za inspiraci a odhodlání jednat
při budování Tvořivé společnosti.
IM: Především musí být pravda. Když začneme nazývat věci pravými jmény, když
začneme jednat, všechno bude možné. A
promiňte, pokud nebudeme nic dělat, nic
se nezmění. Není to tak? Sedět, chtít a nic
nedělat a čekat, až někdo za tebe něco udělá, tak by se lidé neměli chovat.
T: Dnešní informace a rozhovor jsou velmi
cenné. Jsem ráda, že prošel právě v tomto
směru. A dej Bože, ať uděláme vše, co je v
našich silách, využijeme této příležitosti a sjednotíme se, zapomeneme na všechny neshody a vybudujeme ...
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IM: Ale nejsou žádné neshody. Zvířata mají
neshody – u lidí nejsou neshody. Prostě je
třeba přestat být si navzájem zvířaty. Všechno co bylo, už prošlo. Není důležité, co bylo,
je důležité, co bude. A o to musíme usilovat.
Správně? T: Ano.

IM: K vybudování nového, za co se nebudeme stydět před našimi potomky. To, co
postavíme, v tom budou žít. To je opravdu
skutečné dědictví, který můžeme všichni
vytvořit pro celé naše potomstvo. T: Moc
děkuji! My, všichni lidé jsme důstojní jiné-

ho, odlišného světa, a to záleží na nás. Děkujeme mnohokrát!
IM: Samozřejmě, že důstojní. To vám děkuji. Tak co, přátelé moji, pojďme milovat jeden druhého. Děkujeme, že jste byli s námi.

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
ALLATRAUNITES.COM/SK

1. ŽIVOT ČLOVEKA
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka
je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je
zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka.
Nie je a nemôže byť nič cennejšie ako život Človeka. Ak je
dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!

2. SLOBODA ČLOVEKA
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva právo byť Človekom.
Všetci Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má
právo voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom,
jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a slobôd Človeka
nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.

3. BEZPEČNOSŤ ČLOVEKA
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a
slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie
základných životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy,
bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného
sociálneho zabezpečenia. Vedecká, priemyselná a
technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať
výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie
a kríz, stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná
menová jednotka, pevné minimálne zdanenie alebo jeho
absencia.Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred akýmkoľvek
ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou
na boj s mimoriadnymi situáciami.

4. TRANSPARENTNOSŤ A OTVORENÁ
DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ PRE VŠETKÝCH
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií
o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov.
Každému Človeku sú dostupné informácie o stave
uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie
pravdivo, otvorene a čestne.

5. TVORIVÁ IDEOLÓGIA
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších
ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je
namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita
ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie Človeka,
humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie
priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s
veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm
človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie
akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

6. ROZVOJ OSOBNOSTI
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný
rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné pre
všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností
Človeka na realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.

7. SPRAVODLIVOSŤ A ROVNOSŤ
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo
rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov
a ich iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa
spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena
za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť
rovnaká na celom svete.
Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak v
rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

8. SAMOSPRÁVA SPOLOČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože
zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné
podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí
Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie
života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a
ekonomických otázok, vplývajúcich na zmenu kvality života
Človeka, je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania
(referendum).

www.allatra.tv/cs
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KALEIDOSKOP FAKTŮ: JE NAČASE UKÁZAT PRAVDU A ODHALIT PRAVÉ DĚJINY LIDSTVA

BOHORODIČKA
TVŮRČÍ SÍLA LÁSKY

KALEIDOSKOP FAKTŮ 12
V historii se zachovalo mnoho jmen a přívlastků: Isis, Inanna, Sofie a
nyní Marie. Podstatu mají jednu – Bohorodička. Lidé cítí Její neviditelnou
přítomnost a pomoc.
Co o ní víme?
Co je podstatou služby a skutků Marie?
Proč je Panna Marie přirovnávána k Hvězdě ukazující cestu?
Jaká je role Bohorodičky v životě každého člověka?
Jaké je spojení mezi Bohorodičkou a Velkou Matkou?
Jaké znalosti dávných národů leží v základě uctívání tvořivé Božské
ženské podstaty – Velké Matky?
Společné uctívání Panny Marie a Archanděla Gabriela
Znaky a symboly jako způsob předávání Znalostí
Co říkali o Bohorodičce proroci v různých dobách?
Proč jsou zelená a modrá považovány za barvy Bohorodičky? Fyzika
barvy. Jaký nejcennější dar může dostat člověk od Bohorodičky?
Tvořivá společnost. Bohorodička – příklad míru a tvoření.

PYRAMÍDY

A MIMOZEMSKÉ CIVILIZÁZIE

Každý člověk má hlubokou potřebu
skutečné, Pravé Lásky – Lásky,
která člověka naplňuje smyslem a Životem.
A ve všech dobách lidé věděli o této síle tvořící světy
i o Té, která tuto sílu přináší na Zemi.

13. července v 17:00 SELČ se uskutečnila znaková
12. mezinárodní online konference „BOHORODIČKA.
TVŮRČÍ SÍLA LÁSKY”. V průběhu staletí a tisíciletí existuje
to, co sjednocovalo a sjednocuje všechny lidi. Je to to, díky
čemu vznikl tento svět a život v něm. Ve všech dobách, na
všech kontinentech nacházíme svědectví znalostí o tvořivé
síle Lásky a o těch, kteří ji přinášeli do našeho světa. Mají
mnoho jmen a epitetů, ale podstata je jedna – Bohorodička,
Ochránkyně a dárkyně Života.
Dozvíte se o Božské síle ženské podstaty dávající Pravý
Život. V čem je síla Božské ženské podstaty a jak v
člověku zrozuje Pravý život?
„Všechno svaté je Duch.
A Bohorodička – to je Největší Duch.”
z pořadu „VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU"

Sledujte na
allatra.tv/sk

PYRAMÍDY A MIMOZEMSKÉ CIVILIZÁCIE.
ROLA PYRAMÍD V OBDOBÍ ZMENY EPOCH
Počas mnohých stáročí hľadajú vedci a výskumníci
odpovede na otázky: „Kto a prečo staval pyramídy na
celej Zemi? Odkiaľ ľudia v minulosti čerpali znalosti na
výstavbu takých monumentálnych stavieb?”
13.08. 2021 sa uskutočnilo ďalšie živé vysielanie „Kaleidoskop
faktov” – „Pyramídy a mimozemské civilizácie. Rola pyramíd
v období zmeny epoch”, ktoré pokračovalo v skúmaní
pyramídových komplexov po celom svete.

KALEIDOSKOP FAKTOV 13
Čo spája pyramídy s vyššími civilizáciami?
Existoval paleokontakt v čase výstavby týchto zložitých megalitických
stavieb?
Dendera. Aké dôležité informácie pre vedu a históriu v sebe tají chrám
Hathor?
Kým boli stavitelia pyramíd? Odkiaľ získavali znalosti matematiky,
fyziky, astronómie, geodézie a iných presných vied?

Sakrálna symbolika pyramíd
Aké posolstvá sú zašifrované v geometrii pyramíd
a tiež na artefaktoch a basreliéfoch starodávnych
chrámov?
Akú rolu hrajú pyramídy pri budovaní Tvorivej
spoločnosti?
Cyklickosť. Obdobie globálnych klimatických
katastrof. Prežije ľudstvo na rázcestí časov?
Bližšie informácie o 12. a 13. Kaleidoskope faktov
prinesieme v budúcom čisle
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KEĎ SA ĽUDIA SPOJA V SPOLOČNOM CIELI,
MIZNÚ VŠETKY PREKÁŽKY
Čo hovoria o príprave 11. Kaleidoskopu faktov
„Znamenia posledných dní“ jeho organizátori?
Projekt Kaleidoskop faktov je od prvého okamihu o spolupráci v
tvorení. O spoločnom
cieli a ceste, ako sa k
nemu dostať. Vyžaduje
obrovské množstvo ľudí,
ktorí sú odhodlaní zabudnúť na seba, a
všetko s láskou podriadiť spoločnému cieľu. Vtedy sa dejú nádherné veci, ktoré pri
pohľade z vonku zostávajú nepovšimnuté.
Pre mňa je Kaleidoskop faktov takým intenzívnym kurzom osobného rozvoja, nielen
pre nové informácie, s ktorými sa stretávam a analyzujem, a nové zadania, ktoré
je potrebné naplniť, ale predovšetkým pre
to množstvo ľudí, s ktorými denne komunikujem a hľadám spoločnú reč pre tvorenie.
Každý z nás nesie v projekte svoju časť
mozaiky. Niekto sa viac orientuje v téme,
niekto ovláda cudzie jazyky, niekto má organizačné schopnosti, niekto sa chce naučiť
niečo nové alebo sa potrebuje naučiť, koľko
toho v skutočnosti zvládne, a niekto sa zase
učí, že sa o úlohy musí aktívne sám prihlásiť. Každému je situácia šitá na mieru.
BARBORA, Česká republika
Bol to pre mňa veľký dar
a príležitosť spolupracovať na tak obohacujúcom projekte, vidieť
celý proces a byť jeho
súčasťou. Postupne pribúdali úlohy, ktoré niesli
so sebou zodpovednosť, a keďže som sa
doposiaľ nepovažovala za zodpovedného človeka, tak vo mne zotrvával strach z
takejto výzvy a v určitej miere pochybnosti, či to zvládnem. No stačilo len spraviť
krok vpred. Strach a pochybnosti zmizli. Ostala radosť zo spolupráce a nesmierna vďaka za príležitosť duchovne vyrásť.
Ďalším momentom, ktorý sa pre mňa zdal
byť zložitým, bola medzinárodná komunikácia, keďže je to medzinárodný projekt,
tak je samozrejmé, že sa bude používať
viacero jazykov. Áno, tento moment sa len
zdal byť zložitým, pretože keď sa ľudia spoja za jedným cieľom, verte priatelia, všetky
bariéry sa rúcajú a nastáva synchronizácia.

Pred začiatkom mi v hlave
vírili myšlienky, akože budeme komunikovať, veď
ja vôbec neviem ani jeden
cudzí jazyk? Sama som z
Kazachstanu. No keď som
prijala rozhodnutie, začala
som sa snažiť a moja úprimná túžba podeliť
sa o svoje skúsenosti z predchádzajúcich kaleidoskopov s českými a slovenskými priateľmi, prinieslo svoje nádherné plody. Začali sme
si volať a jedno dievča zo Slovenska vedelo po
rusky, a to bolo pre mňa takým mostíkom k
našim priateľom. Začali sme si s priateľmi telefonovať. Ó a zázrak: začali sme si rozumieť
aj bez jazyka, začala som cítiť priateľov a
aj som približne rozumela, čo sa hovorí po
slovensky, dokonca aj predtým než tlmočník
pretlmočil.
AJNA, Kazachstan
Kaleidoskop Faktov je
Tvorivá spoločnosť v
praxi. Je tomu reálne
tak. Veď veľká skupina
ľudí rôznych národností,
spoločenského statusu,
zamestnania či vzdelania
pracuje spolu za dosiahnutím spoločného
cieľa, pričom môžem potvrdiť, že nikoho z
nás nemotivovali nejaké výhody či finančné
alebo iné odmeny. Každý sme sa zúčastňovali na Kaleidoskope popri robote a mnohých iných povinnostiach, no všetci sme si
uvedomovali dôležitosť toho, čo robíme.
Je to aj obrovská osobná výzva a individuálna robota na sebe, pretože sa človek ocitá mimo svoju zónu komfortu a musí čeliť
novým úlohám a vďaka tomuto získava
človek nové skúsenosti a zručnosti, vďaka
ktorým môže v budúcnosti napredovať
ešte rýchlejšie. A človek sa tak isto učí čestnosti a úprimnosti. Čestnosti a úprimnosti
v zmysle, že sa nebojí predniesť svoj vlastný nápad či postreh, ale zároveň dokáže
priznať svoje chyby.
ROLAND, Slovensko

ZNAMENIA
POSLEDNÝCH DNÍ

ANDREA, Slovensko

Kaleidoskop faktov
„Znamenia posledných dní“

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ
Príprava vysielania, samotný proces spoločnej práce každý raz
učí niečomu novému a
dôležitému. Každá spoločná záležitosť, stretnutie s novým človekom
je vždy príležitosťou na to, aby sa človek
pozoroval, popracoval na sebe. Príprava
akéhokoľvek podujatia v hnutí ALLATRA je
vždy dynamický proces. Dlhoroční aj noví
účastníci, každý s netradičnými názormi a
skúsenosťami. Rôzne jazyky, rôzne časové
pásma. Ako zošiť všetky tieto pestrofarebné záplaty do jedného pestrofarebného krásneho koberca? A zrazu prichádza
pochopenie, že všetko je to presne v
ňom, v tom prvotnom impulze, ktorý
je pri prvých krokoch zrodenia myšlienky nového Kaleidoskopu ešte taký
akoby prerušovaný, zadrháva sa, rytmus sa
ešte akoby len nahmatáva, začína objavovať. Ale prejde trochu času a tento impulz
sa z dôvodov, ktoré sú oku neviditeľné,
zmení na nesmierne silnú rezonanciu ľudí,
ktorých zjednotil spoločný cieľ a spoločná inšpirácia, ktorým záleží na tom, čo sa
deje s nami všetkými, s celým ľudstvom. A
už ho nevyvádza z rovnováhy neznalosť
jazykov, časové pásma a iné drobnosti. Je
tu niečo neuchopiteľné, spoločné, jediný
Duch, jediná vlna. Slovami nevyjadriteľné,
no také rodné a blízke.

GALINA, Kazachstan

Príprava
Kaleidoskopu
bola obrovskou príležitosťou v práci na sebe.
Každý deň sa držať
pevne vnútornej opory
a prekračovať potok negatívnych
myšlienok
v hlave, ktoré mi podsúvalo vedomie.
Moje ego sa medzinárodnej spolupráci
bránilo. Ruštinu som sa v živote neučila,
angličtinu používam len v pasívnej
forme. Ako budem teda komunikovať s
účastníkmi, od ktorých nás delí nielen
jazyk, ale aj niekoľko časových pásiem?
Nakoniec sa všetko poskladalo. Vďaka
komunikácii, otvorenosti a úprimnosti
nastala vzájomná synchronizácia.
Každý bral na seba zodpovednosť.
Všetko išlo zrazu “samo” všetky úlohy
sa vyriešili rýchlo a efektívne, pretože
sme mali jediný cieľ, ku ktorému sme sa
blížili spoločne. Príprava Kaleidoskopu
nám trvala takmer dva mesiace. Bol to
nádherný čas, počas ktorého sa desiatky
ľudí z celého sveta spojili v jednom cieli.
Priniesť Pravdu ľuďom!
MICHAELA, Slovensko

13. JÚL 2021

Sledujte na
allatra.tv/sk
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Prečo pribúdajú prírodné katastrofy?
V roku 2021 sledujeme nárast prírodných
katastrof na celej planéte. Vidíme trvalý
rast sily, ako aj synchronizáciu katakliziem. Dochádza k deformácii zemskej kôry,
k stúpaniu okysľovania oceánu, likvidácii lesov, k nárastu potôp a zemetrasení.
Prečo sa to všetko deje, prečo pribúdajú
prírodné katastrofy?

Zlyhávajú rytmy Zeme

Liza Chromova, geológ - geofyzik: Príčinou toho, čo sa deje, je, že naša planéta
má cyklus, cyklus katakliziem. Každých
12 000 rokov dôjde na planéte ku kataklizmám. A teraz vstupujeme do aktívnej
fázy tohto cyklu. Prečo ste o tom nepočuli, prečo sa to neučí v školách?

Informácie o cykloch boli starostlivo
utajené tými, ktorí dúfajú, že si
odsedia čas v bunkri, zatiaľ čo
ostatných 8 miliárd ľudí bude
zničených kataklizmami.
Čo sa teraz deje s planétou?
V dôsledku cyklickej galaktickej interakcie
v roku 1998 došlo k jednosmernému skokovému posunu ťažiska jadra zeme oproti
ťažisku plášťa Zeme. Teraz je železné jadro našej planéty posunuté na sever, pri
svojej rotácii vibruje a disonuje. Kvôli tejto
disonancii vo vnútri planéty klesá elektromagnetické pole planéty, ktoré je
generované jadrom. A tak pozorujeme
oslabenie magnetického poľa Zeme a anomálne posúvanie severného magnetického
pólu. Vzájomné pôsobenie všetkých sfér

V dôsledku posunu jadra
sa Zem otáča o niečo rýchlejšie
a jej objem sa zväčšil.
planéty, ktoré boli predtým jednotné, sa
rozväzujú ako uzol. Rytmy Zeme zlyhávajú.
Odstredivá sila planéty sa zvýšila. Voda začala miznúť hlboko v útrobách Zeme. Preto sa rieky a studne na celom svete stávajú
plytkými a vytvárajú sa víry, hoci vidíme
veľa dažďa a záplav. V dôsledku oslabenia
elektromagnetického poľa Zeme sa atmosféra vyprázdňuje a jej tlak klesá. Práve
magnetické pole drží našu atmosféru

pohromade, bez neho prídeme o kyslík.
Mikrovibrácie v jadre sú práve tými disonanciami. Zem je teraz mimo rezonanciu
so Slnkom. Slnko je pre nás najdôležitejšie,
spolupracujeme s ním a ono nás chráni, a
teraz počas slnečného minima ochrana
Slnka ochabla. Údery do jadra vytvárajú
mikrovibrácie, rázovú vlnu. Zvyšujú sa mikroseizmické účinky, zvyšujú sa vibrácie.

2019: Zem zo svojho vnútra na ohriatie
svetového oceánu o nepatrných
0,075° C uvoľnila energiu ekvivalentnú
3,5 miliardám atómových bômb,
zhodených na Hirošimu.
Tlak vo vnútri planéty sa zvyšuje a magma stúpa stále vyššie a vyššie.
Vidíme, že zahrievanie litosféry je väčšie, ako bolo. Práve toto ohrievanie, kto-

Stúpajúca magma
zvyšuje vulkanickú aktivitu

ré roztápa ľadovce v Antarktíde a Grónsku zdola nahor, tiež zohrieva oceán.
Horúci obsah vo vnútri planéty teraz stúpa.
Keď magma dosiahne hlboké zásoby vody, začne sa vyparovať. Už teraz pozorujeme spomínaný skleníkový efekt, ktorý je
tvorený najmä vodnou parou. Nevšimli ste
si, ako sa v posledných desaťročiach zvýšil
počet povodní?

Počet záplav v USA za posledných 30
rokov stúpol o 100 % (NOAA).

Čo uvidíme, keď sa masívne začne odparovať voda? Výdych planéty bude spočívať v
tom, že všetka voda sa k nám vráti v katastrofických dažďoch, ktoré môžu trvať veľmi dlho. Biblická potopa sa vám už nezdá

V Zemi je oveľa viac vody
ako na povrchu Zeme

ako niečo, čo sa vás netýka?
Dušan Váleček, účastník
projektu Tvorivá spoločnosť: Proč nás média
neinformují
o
skutečných příčinách kataklyzmat? Pro koho je výhodné, aby se lidé
nedozvěděli pravdu? Víte o tom něco?

Naše planeta se od roku 1998
rozšiřuje podél rovníku, ale podél
pólů nikoliv.

Navzdory tání ledovců se na celé planetě ztrácí sladká voda. Kam mizí? Země
praská ve švech. Po celé planetě se objevují
obrovské trhliny, skrze které tato voda mizí.
Můžeme to přirovnat k nádechu, při kterém

se tělo zvětší, a po kterém bude následovat
výdech. A co se stane, až se voda vrátí?

Stúpajúce požiare pozdĺž zlomu
Dalším faktem, který před námi skrývají
jsou požáry. Teď ale nemluvíme o požárech
způsobených lidským faktorem. Mluvíme
o požárech podél zlomů, kterých je velmi
mnoho a nelze je uhasit. Například celá Kalifornii hoří podél zlomu San Andreas. V Austrálii, ve státech Nový Jižní Wales a Viktorie
jsou požáry rok od roku silnějši. Proč? Protože dochází k degazaci, k uvolňování plynů
z útrob Země – vodíku, metanu, radonu atd.
Degazace ničí ozonovou vrstvu. Jaké budou
následky? Budeme vystaveni nejsilnější sluneční a kosmické radiaci. A současně s tím
slábne magnetické pole, takže ztrácíme veškerou ochranu před Sluncem a vesmírem.

juhoatlantická anomália:
zóna s abnormálne nízkym magnetickým poľom

Ledovce tají, ale odspodu nahoru.
Informace o tání ledovců jsou veřejně dostupné a zdálo by se, že tady žádné tajemství není. Ovšem opak je pravdou. Narůstající zemětřesení, sopečné erupce, záplavy,
hurikány, anomální sněžení a krupobití,
tornáda, globální oteplování – to vše je
způsobeno zahříváním Země zevnitř,
což je důsledkem cyklických astronomických procesů, které jsou bohužel nevyhnutelné a probíhají právě teď. Informace, které nic nevysvětlují, a neposkytují
ucelené vidění obrazu.

Média a vlády nám neustále
předkládají velmi zkreslené informace.

Jsou-li podávány fragmentárně, tak člověk,
který je teď zatím daleko od těchto událostí,
nebere informace vážně. Myslí si: „Že mě se
to určitě netýká.“ Problém je však v tom, že se
to už týká všech!
Musíme se sjednotit a jednat společně už
nyní, dokud ještě máme čas a příležitost situaci změnit! Tvořivá společnost – to je opravdu
jediná možnost, jak může celé lidstvo přežít!
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