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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny 

"Dobro je tam, kde jsi Ty" 
je  jedinečnou, sociální 

iniciativou dobrovolníků MSH 
ALLATRA, zaměřenou na 

zaplnění informačního prostoru 
dobrými zprávami, tvůrčími 

nápady a inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 

produktů a internetových zdrojů. 
Vytvoření designu, výběr 

materiálů, vazba novin – to vše 
dělají účastníci projektu ve svém 

volném čase. 

Co nás přivedlo k tomu, že se nyní jako spo-
lečnost nacházíme na hraně kolapsu a  jaké je 
východisko ze situace, která se vytvořila? Proč je 
spotřebitelský formát postaven na lži, podvodu, 
manipulaci, na zachování moci? Spotřebitelský 
formát "konzumuj a panuj" je kopií systému. Proč se-
lhala manipulativní technologie „spirály mlčení“? 
 
Jak vědomí vykořisťuje lidi? „Zlatá klec“ 
vnitřního boje, závisti a  vzdorování 
z  pýchy – miliardářů, politiků a  dal-
ších. Proč ve spotřebitelské společnosti 
existují nesprávné hodnoty, hodnoce-
ní, přerozdělování peněz, prostředků, 
nesoulad mezi cenami a  vynaloženými 
zdroji? Jak zvýšení cen, inflace a další umě-
lé manipulace – tento bič současnosti, tento 
nástroj spotřebitelského zřízení – vhánějí člo-
věka do dluhové pasti? Války v  dějinách spo-
třebitelské společnosti – to jsou vždycky něčí 
finanční zájmy a ospravedlňující lež pro národy. 
Kdo je skutečný nepřítel lidstva v  hlavách lidí? 
 
Co je v základu spotřebitelské společnosti? Ne-
omezená kapitalizace, kvůli níž se masy lidí ochu-
zují, zatímco bohatí ze všech sil soutěží a  měří 
se pýchou. Různé názory: jaká by měla být ma-
ximální laťka omezení kapitalizace jednotlivce? 
 
Kolik člověk potřebuje pro normální šťast-
ný život?  Tvořivá společnost: bezplatné vzdě-
lání, lékařství, dostupné ceny za bydlení a  služ-
by, zabezpečující základní lidské potřeby. Jaké 
jsou výhody vytvoření jediné plánované ekono-

miky sjednocené tvořivé světové společnosti? 
Veřejná informovanost – precedent, vytvořený sa-
motnými lidmi a měnící budoucnost. Proč dnes pře-
stávají fungovat technologie zombování? Bod varu. 
Jak dát chaos do pořádku? Proč lidé na celém 
světě mluví přímo a otevřeně? Proč se lidé stávají 
svobodnějšími? Proč jeden člověk může mnoho? 

 
Proč je důležitá kolektivní odpovědnost 

místo moci a  vykořisťování ostatních 
jedním člověkem? Proč je důležité ne-
přenášet na jiné odpovědnost za svou 
duchovní spásu, za vlastní život, nýbrž 

převzít zodpovědnost, pracovat na sobě? 
 

Prudká změna klimatu - antropogenní fak-
tor nebo cykly, které se opakují každých 12 
tisíc let? Co čeká na lidi v  nejbližší budoucnos-
ti, pokud lidé udělají volbu ve prospěch jednoho 
nebo druhého směru rozvoje společnosti? Proč 
je důležité, aby se lidé spojili již teď? Proč mezi-
národní hnutí tak rychle roste po celém světě? 
 
Proč člověk hledá svobodu ve vnějším, ale 
nachází jen zklamání a  prázdnotu? Proč moc 
a  všechno, ať by člověk vlastnil cokoliv v  tomto 
světě, je všechno dočasné a rychle pomíjivé? Proč 
ve vědomí panuje strach ze změn, proč se vědo-
mí bojí duchovní proměny člověka? Kdo vytváří 
tyto myšlenky v hlavě? Jak člověk platí svou po-
zorností za vlastní osud? Kontakt bílého a černé-
ho, Duchovního světa a materiálního světa, co se 
stane, když... Jak se z  "mrtvého" stát Živým? 
Transformace společnosti začíná od tebe.
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22. júna  sa v Atlante (USA) uskutočnila press-konferencia  
„ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!“, ku ktorej sa cez on-line telemost pripojili ľudia 
z celého sveta – z Nemecka, Španielska, Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, 

Moldavska, Ukrajiny, Gruzínska, Maroka, SAE, Uzbekistanu,  
Kazachstanu a mnohých iných krajín.  

MEDZINÁRODNÁ PRESS-KONFERENCIA NOVÉHO FORMÁTU 
NA PLATFORME ALLATRA

ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!
MEDZINÁRODNÉ SPOLOČENSKÉ HNUTIE

ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!
MEDZINÁRODNÁ PRESS-KONFERENCIA NOVÉHO FORMÁTU 

NA PLATFORME ALLATRA

Na podujatí boli prítomní účastníci Me-
dzinárodného spoločenského hnutia 
„ALLATRA“, zástupcovia spoločenských 
i  sociálnych organizácií, masmédií, diplo-
matických a politických kruhov, národných 
a náboženských komunít. 

Konferencia bola otvorená príhovorom 
Robby Wellsa o  naliehavých problémoch 
spotrebiteľskej spoločnosti, o  dôležitosti 
reforiem v spoločnosti, o unikátnej činnos-
ti Medzinárodného spoločenského hnutia 
„ALLATRA“, ktoré svojím príkladom v pra-
xi ukazuje možnosť zmeny vektora roz-
voja spoločnosti zo spotrebiteľského na 
tvorivý pokojnou cestou. 

Robby Wells vyhlásil zámer kandidovať 
na prezidenta USA, aby stelesnil do života 
hodnoty a osnovy ALLATRA. Svoj predvo-
lebný program Robby Wells sformuloval vy-
chádzajúc z prejavu vôle tisícok ľudí, ktorá 
bola ozvučená na širokej medzinárodnej 
konferencii „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ 
ŠANCA“, ktorá prebehla 11. mája 2019 na 
platforme ALLATRA a  prostredníctvom 
on-line pripojenia spojila ľudí v konferenč-
ných sálach i  kongresových halách na ce-
lom svete (tlačovú správu z tejto konferencie 
možno pozrieť na stránke allatra.tv). Vo svo-
jej reči pán Wells ohlásil kľúčové tézy a pri-
ority, týkajúce sa vybudovania tvorivej 
svetovej spoločnosti pokojnou cestou, 

reálne návrhy konkrétnych krokov a re-
foriem v tomto smere: 

„Ľudia môžu žiť v  mieri a  zhode, ľudia 
môžu byť naozaj šťastní. Ľudia môžu zme-
niť spotrebiteľský formát spoločnosti na 
tvorivý. Príklad toho existuje. Príklad toho 
je – ALLATRA. Ľudia sa zjednocujú na ce-
lom svete a konajú všetci spolu, nezávisle od 
krajiny pobytu, vierovyznania či sociálne-
ho postavenia. A zjednocujú sa výlučne na 
najlepších ľudských vlastnostiach, na tých 
vlastnostiach, ktoré nás, ľudí, odlišujú od 
zvierat. Myslím, že nadišiel čas pre celé ľud-
stvo pripojiť sa k hnutiu ALLATRA a navždy 
sa zbaviť toho, čo je v nás neľudské, a aby 
sme sa všetci spolu zjednotili na najvyšších 
ľudských kvalitách.“ 

„Dnes stojí táto úloha krajne naliehavo 
pred každým z  nás, keďže všetci stojíme 
pred najvážnejšími, životne dôležitými vý-
zvami za celú históriu ľudstva. Stojíme na 
prahu globálnych klimatických zmien, kto-
ré sa udejú v najbližšom desaťročí. K čomu 
to bude viesť, ak bude stále dominovať 
spotrebiteľský formát vzájomných vzťahov 
v  našej spoločnosti? Zrútia sa ekonomiky 
všetkých krajín, začnú sa masové vojny 
o územia a potraviny. Bude to najstrašnej-
šia vojna v celých dejinách ľudstva – vojna 
o  prežitie. Začne sa sebazničenie ľudskej 
civilizácie. Ak nezahynieme kvôli zmenám 
klímy, tak zahynieme kvôli jadrovej vojne. 
Hovorí to o tom, že pri dominancii spotre-
biteľského formátu vzájomných vzťahov 
ako medzi štátmi, tak i medzi ľuďmi, sme 
všetci už vopred mŕtvi. 

Ale my chceme Žiť! Možno zmeniť bu- 
dúcnosť teraz? Možno! A meniť ju musí-
me všetci spoločne, nestrácajúc čas. Len 
vtedy prežijeme, ale prežiť dokážeme 
iba ako jedna ľudská rodina! Oddelene 
umrieme. Musíme sa zjednotiť! V globál-
nom zmysle skutočne nemáme čo deliť! 
Veď všetci máme jednu národnosť – ľud-
stvo, jedno bydlisko – Zem!“ 

Spotrebiteľský formát rozvoja našej ci-
vilizácie začal ešte u  Sumerov, pred 6  000 
rokmi. A jeho zmyslom je nesmierne bohat-
stvo jednotlivcov a  zbedačenie más. Celá 
nám známa história ľudstva je postavená na 
vojnách a dobývaní, ktoré zrodili veľa zvuč-
ných mien. Ale dejiny mlčia o  globálnom 
zotročení más, o tom, ako sa kvôli záujmom 
jednotlivcov zabíjali milióny ľudí. Chcem, 
aby sme sa nad tým zamysleli...

„Musíme v  celom svete spoločne vybu-
dovať jednotnú plánovanú ekonomiku tvo-
rivej svetovej spoločnosti. Začiatok toho je 
– úplné vynulovanie všetkých dlhov medzi 
krajinami, vrátane súkromných úverov pre 
obyvateľov USA i celého sveta... Jednotlivo 
vzatý štát, nech by bol akokoľvek silný, to 
urobiť nedokáže. Začať novú ekonomiku 
z čistého listu.“ 

„Nebudeme obdivovať tých, ktorí nás za-
bíjajú a  okrádajú, ale tých, ktorí vytvárajú 
pre spoločnosť!“ 

„Rapídna zmena vektora rozvoja spo-
ločnosti zo spotrebiteľského formátu na 
tvorivý je pre nás všetkých jedinou šancou 
prežiť. Tu nemajú miesto populizmus a špe-
kulácie na túto tému. Tu sú nutné reálne 
konkrétne skutky od každého človeka. Bu- 
dúcnosť ľudstva závisí od nás, teraz žijú-
cich. Musíme urobiť všetko, aby taký národ 
ako ľudstvo prežil.“ 

V nasledujúcom prejave Marina Ovcynová, 
účastníčka Medzinárodného spoločenské-
ho hnutia „ALLATRA“, jeden z  hlavných 
rečníkov medzinárodnej konferencie no-
vého formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLED-
NÁ ŠANCA“, akcentovala pozornosť na 
nevyhnutnosť tvorivých reforiem vo 
svetovej spoločnosti, informovanosť 
ľudí o  skutočnej klimatickej situácii 
v perspektíve na najbližšie roky a sku-
točné východisko z  nej, ako je opísané 
v správe o klíme, zverejnenej MSH ALLAT- 
RA „O  problémoch a  dôsledkoch globál-
nej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty 
riešenia daných problémov“. Odmietnutie 
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Přišla jsem k pochopení, že to záleží na 
absolutně každé osobě, jak tato společnost 
vypadá. Rovněž já jsem se setkala s  velmi 
podobnou situací, která se netýkala přímo 
mě. Jednou při cestě do práce jsem byla 
svědkem situace, kdy muž v  podnapilém 
stavu křičel na ženu a  říkal velmi, velmi 
špatná slova, pokoušel se jí ponižovat 
veřejně, a co bylo velmi zajímavé pozorovat, 
a také velmi smutné bylo to, že v tu chvíli, 
kdy se to dělo, prošlo nejméně 10 mužů 
kolem a nikdo z nich nezastavil a nepokusil 
se jí pomoci. Byla to právě žena, která šla 
přede mnou a pokusila se mu říci: „Prosím 
přestaňte na ní křičet, vždyť je to žena, není 
to hezké. Proč to děláte?“ A v tom začal být 
muž agresivní také na ní a zase nikdo, kdo 
šel kolem, muže nezastavil, aby jí pomohl 
a v ten okamžik jsem se uvnitř cítila velmi 
smutně. Přemýšlela jsem, jak je to možné. 
V  Jakém druhu společnosti žijeme, když 
muž projde okolo a nepřijde zachránit ženu.  
Cítila jsem, že tohle není správné. Tohle 
není normální.

A  pokud si všichni lidé skutečně 
uvědomí svou pravou podstatu a budou žít 
v  harmonii, pak tento svět bude působit 

prostě ohromujícím způsobem. Aby se to 
však stalo, musí každý začít sám u  sebe 
a  každý musí začít jednat, ale jednat 
z  pozice dobra a  lásky, pomoci a  podpory. 
Myslím si, že právě proto Lisa, která 
vystoupila s  tímto videem, pomáhá všem 
pochopit, že není čas mlčet, není čas 
nekonat, pokud chceme něco změnit. 
A  myslím si, že ve skutečnosti je mnoho 
lidí v podobné situaci. A co je ještě důležité, 
uvědomila si, že hlavní problém byl v  její 
hlavě, že se ve skutečnosti bála těchto 
negativních myšlenek. Lisa tímto způsobem  
dává příklad všem ženám v takové situaci. 
Prosím, přestaňte poslouchat tyto myšlenky 
v  hlavě. Vždyť ve skutečnosti  je lehké žít 
a  nezáleží na tom, že za sebou necháte 
nějaké hmotné věci. Vím, že to vypadá 
děsivě, ale je důležité učinit tento krok. Ale 
především musíte přestat poslouchat tyto 
myšlenky. Je mnoho lidí, mnoho dobrých 
lidí, kteří vám pomohou.

Život musí být šťastný, život musí  být 
prostě naplněn radostí, štěstím a jednotou. 
Myslím, že v takové společnosti by bylo 
velmi příjemné žít.

NÁZORY 
MEZINÁRODNÍ 
VEŘEJNOSTI

TY VYTVÁŘÍŠ SPOLEČNOST,  
VE KTERÉ MY VŠICHNI ŽIJEME

Gabriela, Slovensko

vojen ako hanby ľudstva, kde niet víťazov 
ani porazených. Zmeny súčasného spotre-
biteľského formátu spoločnosti, ktorý je 
len  formát hry jednotlivcov s osudmi mi-
liárd.  Spotrebiteľský formát ubíja najdôle-
žitejšie – ľudskosť. 

Ex-konzul Indie v  USA Chander Gambhir 
zasvätil svoju reč dôležitosti medzinárod-
nej činnosti MSH „ALLATRA“ vo sfére 
zmeny vzájomných vzťahov vo svetovej 
spoločnosti ako odpoveď na výzvy sveto-
vých problémov klimatického a geopoli-
tického charakteru.  

O  svoje skúsenosti budovania pevných 
väzieb medzi rôznymi štátmi a kultúra-
mi, ktoré sú založené na vzájomnom pria- 
teľstve a  partnerstve, sa s  medzinárod-
ným auditóriom podelil Robert Kennedy, 
prezident Rady pre medzinárodné vzťahy 
v  Atlante, starší vedecký spolupracovník 
Inštitútu strategických štúdií Vojenskej 
vysokej školy armády USA, riaditeľ Európ-
skeho centra výskumu bezpečnosti George 
Marshalla.

Po ukončení konferencie na všetkých mies-
tach pripojenia, nachádzajúcich sa v  rôz-
nych krajinách sveta, pokračovali ľudia 
v  komunikácii, výmene myšlienok i  kon-
krétnych návrhov. Vo video rozhovoroch 
mnohí vyjadrovali svoje nadšenie tým, čo 
bolo ohlásené hovoriacimi. Prítomní sa 
delili o pochopenie toho, ako sú dnes pre 
svetovú spoločnosť nutné takéto zmeny, 
veď dobrí, slušní ľudia na celom svete sú 
skutočne pripravení na zjednotenie a re-
álne tvorivé konanie.  

Ľudia poukazovali na to, že ALLATRA je 
k dnešnému dňu skutočne unikátnou plat-
formou, ktorá zjednocuje ľudí nezávisle na 
ich sociálnom statuse, národnosti či viero-
vyznaní v  spoločnom cieli: transformácii 
našej spoločnosti zo spotrebiteľskej na 
tvorivú, začínajúc od seba. 

Globálna konferencia ľudstva „SPOLOČ-
NOSŤ 2020“, ktorá sa uskutoční druhú 
májovú sobotu v  roku 2020, vyvoláva 
stále väčší záujem zo strany národov, pre-
žívajúcich na rôznych kontinentoch. Ľudia 
chápu, že toto je reálna možnosť zjed-
notiť sa na verejnej nezávislej svetovej 
platforme ALLATRA a  nájsť spoločné 
riešenie znepokojujúcich otázok v dobe 
globálnych klimatických výziev a  celo-
svetovo spoločne prijať tvorivý, ľudský 
vektor rozvoja našej civilizácie, kým ne-
bude príliš pozde.  

Oficiálna stránka projektu MSH ALLAT-
RA „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“: 

allatraunites.com

Oficiálna pošta projektu:  
info@allatraunites.com 

NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI
MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT

Globální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod 
od spotřebitelské společnosti k formátu nové tvůrčí společnosti, jejímž základem 

jsou univerzální lidské duchovně-morální hodnoty.

Jedním z ukazatelů tvůrčí společnosti je psychologicky zdravé mikroklima v různých 
sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění a úcta k sobě 
navzájem, pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

Chci upřímně poděkovat Lise za její 
odvahu. A jsem hrdý, že jsem člověk stejně 
smýšlející. Slouží jako dobrý příklad nejen 
pro ženy, ale i pro muže, jak je nutné jednat. 
Je třeba se nebát být čestný, nebát se být 
svobodný, nebát se být na straně dobra, 
protože když mluvila - bylo patrné to, že 
je člověkem usilujícím o světlo, člověkem, 

ZA ČEST A DŮSTOJNOST 
VE SPOLEČNOSTI

Denis, Rusko

který chce žít jako lidská bytost. A chce 
žít v takové společnosti a usiluje, aby  tato 
společnost vznikala tady a teď. Koneckonců, 
ve skutečnosti to není těžké, když každý 
člověk přebírá na sebe odpovědnost 
a důstojně nese tuto odpovědnost každý den, 
v každém okamžiku a je v pozici vnitřního 
Světla, v  pozici člověka, a  ne zvířete. 

NÁZORY 
MEZINÁRODNÍ 
VEŘEJNOSTI

allatra.org/society

plná verze video na allatra.tv/cs

plná verze video na allatra.tv
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Náhle nadišiel súmrak... Púšťou postup-
ne prenikala chladná noc... Oneskorenci, 
pútnici, ktorí sa nestihli vrátiť do mesta, si 
preto narýchlo pripravovali nocľah, hľadali 
raždie na oheň, priväzovali kone... Boli tra-
ja. Dospelý muž, mládenec a  mladý muž... 
Mládenec nechcel ani za svet dovoliť dospe-
lému mužovi zúčastňovať sa príprav a sna-
žil sa ho prehovoriť, aby si oddýchol. Sprá-
val sa k nemu s veľkou úctou a láskou, staral 
sa o neho, ako sa mladší brat stará o staršie-
ho. V podstate to tak aj bolo. Boli bratranci. 
A nielen to.

„Ó, Posol Allaha, oddýchni si! Nerob si 
starosti!“ povedal. 

Avšak ten, na ktorého sa takto obracal, 
usmievajúc sa dobrotivým a  priateľským 
úsmevom, pokračoval bez slova v  bežných 
prípravách na nocľah. Keď sa rozhorel oheň 
a  unavení pútnici sa okolo neho uložili, 
mládenec sa pustil do pokojného rozhovoru 
s  ľuďmi unavenými telom, avšak šťastnými 
srdcom ...

„Áno, celý deň sme premárnili v  púšti, 
ale aj tak sme nenašli tie ťavy... Lenže to 
sú červené ťavy!“ povedal s  určitou ľútos-
ťou  v hlase. A vec sa mala tak, že ešte skoro 
ráno sa tri ťavy červenej farby vzdialili od 
karavány, a   teraz ich pútnici hľadali. Veď 
červené ťavy boli obzvlášť cenené. Avšak na 
jeho zvolanie ten, ktorého nazýval Poslom 
Allaha, odpovedal s rovnakým priateľským 

a múdrym úsmevom:

„Ó, syn môjho strýka! Neznepokojuj 
svoje srdce. Ak Allah cez teba privedie hoci 
aj jedného človeka k Pravde, je to vzácnejšie 
ako všetky červené ťavy sveta!“

„No kohože my tu privedieme k  Prav-
de?“ vykríkol Ali.

Prorok sa usmial, kývol hlavou smerom 
k junákovi, ktorý ich pozorne počúval, hľa-
diac pritom uprene do ohňa.

Ali odpovedal úsmevom a povedal: „On 
je i tak v Pravde, veď je v Islame. A nasleduje 
tvoju cestu, ó Posol Allaha! Čomu si ho dnes 
ešte chcel naučiť?“

Prorok, rozhrabávajúc palicou pahrebu, 
sa pohodlne uložil, ľavú ruku si priložil na 
čelo a zamyslene sa pozrel na hviezdy. Po-
tom pomaly prehovoril:

„Ten, koho srdce je otvorené pozna-
niu, sa má vždy čomu učiť a nie je hraníc, 
ktoré by človek dosiahol a mohol si po-
vedať, že všetko pochopil. Každý deň nás 
niečomu učí, ale len v prípade, keď sme 
otvorení srdcom.“

Ali mlčky prikývol, súhlasiac s  Poslom 
Allaha. 

„Dospieva,“ pokračoval Posol Allaha, 
„a čoskoro sa stane stromom, v tieni ktoré-
ho mnohí budú môcť nájsť pomoc a podpo-
ru na ceste. A na to, aby dokázal  poskytnúť 
ľuďom túto podporu, musí spoznať ešte... 
Niektoré dôležité pravdy, týkajúce sa žien, 
o ktoré  som sa chcel podeliť s naším mla-
dým priateľom ďaleko od zhonu mesta. 

A  preto, syn môjho strýka, nepodceňuj 
tohto holobriadka! S jeho pomocou odošle-
me správu nasledujúcim storočiam. Maktub 
pre našich nasledovníkov, ktorí to budú mať 
veľmi zložité na konci časov. A prostredníc-
tvom neho im pošleme posolstvo, ktorého 
vypočutie a  prijatie umožní našim nasle-

dovníkom s ľahkosťou prejsť všetkými ťaž-
kosťami tohto skutočne strašného obdobia. 

Ali pokojne vyslovil: „Ánooo... Ženy... 
Ani s nimi, ale ani bez nich.“

To, že s  niektorými z  nich býva ne-
znesiteľne, to áno. No vari sme sa s  nie-
čím podobným nestretli aj medzi mužmi? 
Ak je človek ovládaný šajtanom, verte, 
nie je dôležité, či to je muž alebo žena, je 
s nimi naozaj ťažké žiť. Sú to otroci Iblísa, 
a  to z  nich  robí vopred mŕtvych. Je ťaž-
ké a nepríjemné baviť sa s mŕtvymi. Preto 
podstata nie je v  tom, či je to žena alebo 
muž. Podstata je len v tom, s čím človek 
žije vo svojom vnútri, vo svojom srdci. 
S Láskou a Vďačnosťou k Allahovi alebo so 
zhonom, panovačnosťou, poživačnosťou 
od Iblísa, závisťou, nenávisťou ...“

Ali súhlasil: „Áno, samozrejme, je to tak.“

 „A potom,“ pokračoval Prorok, „u žien 
sú tieto prejavy komplikovanejšie len preto, 
že majú viac vnútornej sily. A  preto, ak je 
žena podriadená svojmu šajtanovi (veď šaj-
tan je pri každom človeku), potom sa cez ňu 
tieto prejavy zosilňujú.

„Ó, Posol Alaha! Aj pri tebe je Šajtan?“ 
spýtal sa mladík. „Áno,“ odpovedal jed-
noducho Prorok. „No Alah mi dal silu, aby 
som ho premohol a on sa mi podriaďuje."

Keď v  srdci človeka vládne iba Láska 
k Alahovi. Láska a Rešpekt a Úcta k Alaho-
vi. A tam niet miesta pre šajtana. Šajtan vy-
konáva len to, čo mu prikáže  človek. Koniec 
koncov, je to len nástroj. Nástroj, ktorý sa 
pokladá za pána. 

„Takže,“ pokračoval Prorok, „Keď niek-
torí z našich mužov hovoria, že ženy majú 
slepačie mozgy a že ničomu nerozumejú... 
Ale vari nebývajú aj takí muži? Možno ne-
majú kuracie mozgy, no opičie mozgy nie sú 
o nič lepšie. Takže toto nemá nič spoločné 
s  podstatou toho, čo vám chcem povedať. 
A podstata je jednoduchá. A predovšetkým 
podstata spočíva v tom, že každá žena je 
schopná darovať život! Ako život nášmu 
telu, tak aj Život nášmu Duchu! A preto 
je každá žena darom. Darom od Alaha!

„Žena to je poverenie od Alla-
ha! A je to šperkovnica s draho-
cennosťami. V  lone žien sa na-
chádza milosť... blahosť.* 

„Teda  každý človek si ho 
môže podrobiť?“

„Samozrejme! Tak to aj má 
byť! A to je i podstata uctievania 
Všemohúceho. A to je Islam!“ 

Maktub

Maktub – písmo, posolstvo, osu-
dom predurčený;  Fatan – odvážný 
mladý muž, hrdina, junák; Reyhan//
Rejtan – kvet šíriaci vôňu; Kahraman 
– hrdina, silný človek; Všetky pôvodné 
slová Proroka Mohameda (mier s ním), 
a Aliho sú zvýraznené a podčiarknuté;  
Umayyah ibn Khalaf – krutý a podlý 
muž, pán Bilála (prvý muezin), jedného 
z najznámejších spolupracovníkov Pro-
roka Mohameda (mier s ním)
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Tak v tej dobe tí, ktorí naozaj prah-
nú po Milosti Allaha, sa budú musieť 
obrátiť a  nasledovať vieru pradáv-
nych religióznych žien. Pradávnych, 
večných, prapôvodných žien! Teda 
Sestier Allat. Sestry Allat boli od 
nepamäti tými, ktoré prinášali Božiu 
Lásku v tento svet, čím sa tento svet 
stával dokonalejším. Оny slúžili Alla-
hovi a preto sa ich viera znovuzrodí 
s  pomocou Imama Máhdího! S  po-
mocou Znalostí, ktoré Allah odovzdá 
prostredníctvom Máhdího. A  preto 
vyzývam  všetkých skutočne veri-
acich, aby sa obrátili k  viere pra-
dávnych religióznych žien – Ses- 
tier Allat!

Ale veď keď sa v  dome narodí 
dievča, Všemohúci Allah tam po-
šle anjelov, ktorí pozdravia: „Po-
koj vám, obyvatelia tohto domu!“ 
Potom anjeli zakryjú novorodené 
dievčatko svojimi krídlami, po-
hladkajú jej hlavičku a  povedia: 
„Aká je slabá a bezmocná vyšla zo 
slabého tela. Ak ju otec bude vy-
chovávať, tak až do Súdneho Dňa 
mu bude pomáhať Allah.“ Z allatravesti.com

„Každá žena, ktorá v  sebe odhaľu-
je prameň Lásky k Alahovi – ona je dar, 
ktorý zdobí tento život. Veď v  podstate, 
ony sú kvetmi tohto života. Kvety, ktoré 
zdobia túto púšť.“ Prorok zdvihol ruku z čela 
a urobil ňou gesto, ktoré znázorňovalo ne-
konečné priestranstvá púšte. „Tento svetský 
život je len púšťou a v nej sú nám dané kve-
ty, kvety, ktoré potešujú nielen náš zrak, ale 
aj  napĺňajú silou naše srdcia. Týmito kvet-
mi sú ženy! A preto je každý skutočný fatan* 
povinný byť hrdinom, udatným ochrancom 
ženy! Ktorý ochraňuje ženy a ktorý im po-
máha roztvoriť sa v svojej podstate.“

„Áno, veď žena – to je rejchan*, a muž 
– to je kachraman!*“ predniesol spevavo 
Ali, ako keby si na niečo spomínal. „A nielen 
to,“ pokračoval Prorok. „Žena, to je matka! 
Raj sa nachádza pod nohami vašich ma-
tiek! Navyše, žena je nielen matkou tela, ale 
aj matkou, ktorá je schopná svojou vnútor-
nou silou pomáhať nášmu Duchu, stať sa sil-
ným. Tým pomáha mužom stať sa živými na 
tejto ceste a úloha mužov je ochraňovať tieto 
kvety tak, aby ich tento prameň vyživoval. 
A  takýto vzájomný vzťah, takúto harmóniu, 
mienil Všemohúci Alah!

Vy ste nezažili dobu džahilie, dobu ne-
vedomosti ... V tej dobe nevedomí ľudia za-
živa pochovávali práve dievčatá. Iblis tak 
veľmi vládol v  ich hlavách, že sa dopúšťali 
tejto svätokrádeže.

Naozaj, je to skutočná milosť a  dar pre 
ten dom, v  ktorom sa narodí dievčatko. 
A preto je najlepší z moslimov ten, kto sa 
najlepšie chová k svojej žene a dcéram. 

 No časom Iblis, keď odídeme, - ó, Ali! 
– Iblis bude aj tak pokračovať v  boji proti 
tomuto zdroju, všemožne sa ho bude snažiť 
odstrániť, zotročiť, skryť pred ľuďmi túto 
Pravdu. 

A ku koncu časov bude táto Pravda na-
toľko ukrytá pred ľuďmi, až sa moje srdce 
zalieva slzami, keď vidím všetky tie skúš-
ky, ktorými budú musieť prejsť ľudia v tých 
časoch. Veď Iblis tak veľmi popletie a oba-
lamutí ľudí, že ľudia začnú predávať svoje 
sestry do otroctva, všade bude zvrhlosť. 
A  tam, kde nebude zvrhlosť, tam nastane 
útlak žien v inej forme. A tí, ktorí budú sami  
seba nazývať moslimami, budú krutejšími 
otrokármi než Umara ibn Khalaf*. Ich srdcia 
budú skamenené. 

V ich srdciach nebude ani úcta ani zľu-
tovanie k ženám. A vtedy spočiatku neveľká 
skupina ľudí, vedená Mahdím, začne ľuďom 
hovoriť Pravdu a  z  tejto Pravdy sa začnú 
rozohrievať srdcia skutočných moslimov, 
pravých moslimov a  táto Pravda sa rozšíri 
medzi všetkých ľudí. Pravda, že v  skutoč-
nosti je žena prameňom Lásky. 

A  každý, skutočný, verný sluha Alaha, 
si nedovolí správať sa neúctivo k  ženám. 
A  čím bude človek viac veriaci, tým 
s väčšou úctou sa bude správať  k ženám! 
A  preto vyzývam svojich nasledovní-
kov, aby sa k ženám chovali s vážnosťou 
a úctou. A starali sa o ne. 

A ešte... Na konci časov, keď Iblis na-
toľko všetko zmätie, keď všetky nábožen-
stvá budú popletené... V jedných odstráni 
prácu na sebe, teda džihád, a  v  druhých 
samotné poňatie Alaha. Teda natoľko 
všetko popletie... 

E: Původně v  súře Hvězda an-Nadschm byl 
takový aját: Viděli jste Al-Lat, Al-Uzze a   
tu třetí Manát, jinou? Skutečné Andě-
li uctívané, na jejich ochranu je nutné 
nebo (je možno) se spoléhat. Ale potom, 
asi tak 100 let po smrti Proroka se objevil 
nějaký Ibn Ishak, to znamená syn Ishaka, 
který ve svém „Životopisu Proroka“ napsal, 
že právě tento aját byl z   více než 6200 a   
něco ajátů, zejména tento aját byl Proroku 
našeptán šajtanem. To znamená, vyslanci 
Alláha... 
IM: V  takovém případě to řeknu tak – 
jestliže mohl satan Proroku našeptat, tak 
z   toho vyplývá, že Gabriel nebo Džabrail, 
jak ho nazývají v   islámu, je ten co, slouží 
satanu? Jednoduchá otázka.
E : Vždyť právě on předával Proroku poslání.
IM: A  jaké má muslim právo věřit člověku, 
který se narodil 100 let po smrti Proroka? 
Kdo je výš? Pro muslima – kdo je výš? Prorok 
nebo nějaký následovník, který o   tom po 

sto letech začal mluvit?
E: …a  přijal islám a  začal psát „Životopis 
Proroka“.
IM: Ovšem, vždyť on se ani nenarodil v   
islámu, on ho přijal až posléze. (E : Ano). To 
znamená, že přišel.
E: Ano, žid, který přijal islám.
IM: Ovšem, a  zde bylo klíčové slovo, jehož 
důležitost my nezvýrazňujeme. Proč a  kvůli 
čemu se vynechává to hlavní? A  proč to 
hlavní? No, pro pochopení toho, do jakých 
míst lidé vykonávají hadždž… a   to je, 
promiňte... 
E: Do zahrad sester Allat.
IM: A  to je odpověď. Jsou to zahrady sester 
Allat. A  proč toto místo bylo tak drahé 
samotnému Proroku?
E: Proroku Mohamedu, ano. 
IM: Protože věděl podstatu a  znal hodnotu 
tohoto místa. Věděl, kdo tisíc let držel satana 
na uzdě, přebývaje v  těchto zahradách. 
E: Právě proto je tento obřad   

sedminásobného obcházení. To je přece 
obřad, který prováděly sestry Allat.
IM: No, zde je převzata viditelná část, ale 
zapomenuta podstata. No, do té nebudeme 
zabíhat.
T: To znamená, že zpočátku Ka´ba – to 
byla…
E: …al-Bayt al-'Atik. Odvěký Dům. Je ještě 
jeden zajímavý hadís, který se už týká sester 
Allat, v  němž Prorok Mohamed, mír s  Ním, 
varuje své následovníky, své skutečné 
následovníky, že „…na konci časů následujte 
náboženství starodávných náboženských 
žen“. A   slovo „starodávných“, v   arabském 
hadimu má ještě význam „prapůvodních“, 
prapůvodních žen.
IM: On opět odkazuje k  sestrám Allat. 
(E: Ano), to jest k   Pravdě. K   čistotě víry, 
k   Pravdě, k   největší Službě, zejména v   
pochopení zmíněného Geliarství.

úryvek z  pořadu SLUŽBA na allatra.tv
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Anna: Ano, a  o  životě je ještě taková 
zajímavá otázka - pozorování, že nyní v so-
ciálně-výzkumném projektu JEDINÉ ZRNO 
nacházíme, že v mnohých dávných jazycích 
byla slova „Život“ a  „Duch“, nebo „Osob-
nost“ označována jedním a tímtéž slovem. 
Tedy, že to vždycky bylo jedno – pojetí 
Života a  Ducha. (IM: A  tak to také bylo.) 
A vznikla taková otázka, že: „Tak kdo tedy 
žije v  člověku?“ Ukazuje se, že vědomí se 
snaží oklamat člověka, že žije ono, i když ve 
skutečnosti…

Igor Michajlovič: Řekněme to tak-
to, záleží na tom, co chápeme pod slovem 
„člověk“. Člověk v  dnešním chápání nebo 
v našem chápání je právě to, co vidíme a co 
slyšíme, a  vnímáme. To, co nosí oblečení, 
dělá účesy a podobně – to je člověk. V dáv-
ných dobách byl však člověk chápán jako 
vnitřní složka. Někteří přátelé mohou 
namítat, říct: „To jsou přece nerozdělitel-
né věci“. Ne, vůbec to tak není. Odedávna 
byl člověk vnímán jako duchovní složka. 
Řekněme to jednodušeji - pro pochopení… 
Housenka, která si upředla kokon a z ní se 
vyvíjí motýl. A když se díváme na kokon, ří-
káme: „Toto je motýl“? 

A  co říkáme? Říkáme: „Toto je kokon, 
(T: Ano.) ve kterém je motýl.“ Takto to vní-
mali i dříve: „Toto je tělo, ve kterém je člo-
věk.“ No, takovéto bylo pochopení. Potom 
se ale na to trochu pozapomnělo, zastřeli to. 
I když dozvuky jsou. Dá se to najít.

Taťána: Zcela jinak se teď chápe, co 
to znamená „stát se Člověkem“, že? Že to 
nejsou jenom nějaké mravní kvality, (IM: 
Správně.) ale především rozvíjení Ducha. 

IM: No, mravní kvality, to je také velmi 
dobré. A v podstatě je zde obrovská zásluha 
náboženství, přitom různých náboženství, 
která existují. Ony skutečně dávaly morální 
a  mravní kvality. Ale… Celkově je skvělé 
rozvíjet tyto kvality, ale bez duchovního 
rozvoje je to pouze dočasný jev. Proto du-
chovní je mnohem důležitější, než, řekně-
me, rozvoj výhradně morálních a mravních 

kvalit, protože jinak to bude hra, hra na 
dobrého člověka. A uvnitř bude vědomí fun-
govat jak u dobrého člověka, tak i u špatné-
ho, naprosto stejně. To znamená, že stejné 
myšlenky přicházejí jak morálně a mravně 
vychovanému člověku, tak i  obyčejnému, 
řekněme, chuligánovi. Dá se to snadno 
prověřit: jaké přicházejí myšlenky na jedny 
a tytéž otázky v té nebo oné situaci. Prak-
ticky naprosto stejné. Snad jen, že kulturní-
mu člověku se budou předkládat kulturnější 
informace.

A: A  co se týče rozvoje Osobnosti, lidé 
pokládali také takovou otázku: jaké jsou 
nezbytné podmínky pro přežití, pro roz-
voj Osobnosti? Protože ve společnosti se 
to často zaměňuje. Tedy, člověk přemýšlí 
o  přežití, že musí být nějaké vnější pod-
mínky: v práci… A jaké jsou ve skutečnosti 
podmínky?

IM: Ale opět, přežití. Pojmy „přežití“ 
a „Život“ jsou různé věci. „Přežití“ můžeme 
použít k pochopení v případě nějakých ka-
taklyzmat, nějakých mimořádných situací. 
Přežíváme jako obyčejná živá bytost, tedy 
v  trojrozměrnosti, to znamená, přežíváme 
jako živočich. Přežíváme v  těžkých pod-
mínkách, nenecháváme umřít náš organiz-
mus. A pro přežití Osobnosti… nevím, jak to 
správně vyložit… Osobnost musí Žít, a ne 
přežívat. A když lidé pracují na sobě pro to, 
aby Osobnost plnohodnotně žila, tak se to 
nedá nazvat přežíváním, chápeš? Přežívání 
by mělo být právě v  naší živočišné složce, 
kdy minimálně vkládáme sílu své pozor-
nosti k  udržování práceschopnosti k  plně-
ní těch úkolů, které jsou nezbytné: opět, 
ke komunikaci mezi sebou, k  vykonávání 
práce, k  poznávání nového. Ale opět, zby-
tečně neprožíváme emoce, to znamená, že 
se nedopouštíme nějakých vzestupů emo-
cí. Neznamená to, že jsme bezemocionální, 
v  žádném případě, zde je to také důležité, 
aby vaše vědomí nepřekroutilo má slova, 
přátelé.

Zde je smysl v jiném: když k nám přichá-

zí myšlenka, obzvlášť zvenčí… Přečetli jsme 
si něco ve zprávách, no, v tabletu, a objevila 
se u nás emoce a my začínáme tuto emoci 
předávat. Proč? Protože všechno je zdro-
jem, řekněme, určitých sil. Jakákoliv infor-
mace byla někým vložena, ano? To, co právě 
čteme. Znamená to, že byla vložena s něja-
kým určitým úsilím. Je do ní něco vloženo. 
Pokud to s námi zarezonovalo, přijali jsme 
tuto informaci, také jsme se nakazili tím, co 
nám chtěli vštípit. A už se začínáme s ně-
kým o touto infekci dělit. To je právě tako-
vý náš emocionální stav prožívání něčeho, 
toho či onoho. A čím jsme se ve skutečnosti 
znepokojovali? Znepokojovali jsme se tím, 
co ani neznáme, co jsme neviděli, tím, co se 
nás opravdu nijak netýkalo.    

Vždyť z 90 a více procent námi vědomí 
manipuluje kvůli marnostem: zbytečnými 
obavami, nepotřebnými starostmi, strachu, 
který je….no, naprosto neaktuální. Stačí 
vyjít na ulici a podívat se – situace se uka-
zuje být zcela jiná. Ne taková, jakou nám ji 
maluje naše vědomí. V  tom je smysl. Tedy 
tyto zbytečné emoce, které nás hlodají, či 
opět, naše vědomí, nám vypráví, že jsme 
nešťastní, nic nemůžeme, no a vůbec… ne-
jsme úplně dobří, anebo ještě horší. Vždyť 
se to děje často, že? Utiskuje to člověka, 
znehybňuje ho to. No, o  jakém duchovním 
růstu zde může být řeč, správně? O  žád-
ném. Proto je třeba naši živočišnou pod-
statu držet ne úplně zvadlou, ale lehce 
povadlou, (T: Také je zajímavé…) aby ne-
byla silnou, mocnou a neomotávala naši 
Duchovní, aby se neproměnila v parazi-
ta, který… Víte, to je jako šlechtěná rostlina 
a plevel. Tento plevel by neměl dusit naši 
šlechtěnou rostlinu – naši Osobnost.  

VÍTĚZSTVÍ
NAD

SEBOU

Velmi důležitý pořad pro všech-
ny, kdo skutečně každodenně pra-
cují na sobě, učí se kontrolovat své 
vědomí a  Žít Osobností. Důležité 
duchovní rady, jak zvítězit nad se-
bou. Odpovědi na otázky se který-
mi se lidé, jdoucí duchovní cestou, 
často setkávají. Jak se jen nehrát na 
někoho, kdo je dobrým člověkem, 
ale skutečně jím v praxi být. Co je 
to Svědomí? Jak Žít a  ne přežívat? 
Co dělat, když ti vědomí vnucuje 
skleslost a  znehybňuje tě? Jak po-
mocí svých programů zaměňuje, 
že ono - to jsi ty? Jak držet vědomí 
na uzdě? Jak v sobě zastavit agresi 
a  skrytou manipulaci vědomí? Jak 
v sobě vytvořit podmínky pro zrání 
Osobnosti?

Sledujte na allatra.tv
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1

2

1- ezoosmická membrána (hrana krychle)
2- reálná (stacionární) částečka Po

Základem hmotného Vesmíru je 
zvláštní „prostorový skelet“, nehmot-
ná struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. 
Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze 
by tato energetická „konstrukce“ jako celek 
podle vnějších obrysů připomínala silně 
zploštělý objekt, přibližně jako plochá cih-
la, jejíž výška boční hrany odpovídá 1/72 její 
základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka 
má plochou geometrii. Možnost rozšíření 
hmotného vesmíru je omezená velikostí 
ezoosmické mřížky.

V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimen-
zí (poznámka: více informace o 72 dimenzích 
v knize AllatRa). Vše, co moderní věda nazý-
vá „materiálním Vesmírem“ existuje pouze 
v rámci prvních 6 dimenzí a zbývajících 66 

dimenzí je v podstatě kontrolující nadstav-
ba, která udržuje „hmotný svět“ v  určitém 
omezujícím rámci - šesti dimenzích. Podle 
prastarých znalostí patří těchto 66 dimenzí 
(od 7. do 72. včetně) také do hmotného svě-
ta, ale ve své podstatě nejsou takové.

V  dávných posvátných tradicích růz-
ných národů světa se rovněž uvádí, že mimo 
ezoosmickou mřížku se nachází duchovní 
svět - kvalitativně jiný svět, který nemá nic 
společného s hmotným světem, jeho záko-
ny a problémy.

Zajímavé je, že staroslovanské slovo 
„vesmír“ vzniklo překladem z  řec. slova 
„oikoumenh“, což znamená „obývána“, 
„obydlená část“.

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a ne-
pohyblivá. Skládá se z  určitého počtu iden-
tických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají 
v  trojrozměrném prostoru tvar krychle (ov-
šem v dimenzích vyšších, než třetí, mají slo-
žitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka 
se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě 
EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru 
každé krychle ezoosmické buňky, se nachází 
STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO. 

Hathor a Ra - Garahuti. 
Výzdoba hrobky královny Nefertari v Thébách.  

ХІХ. dynastie. Přibližně 1250 př. n. l.

Čína. Keramická nádoba, 
kultura Yangshao,

V.-II. tis.př. n. l

Tripolská číše,
V.-IV. tis. př. n. l.

Ženská hliněná  figurka, 
Řecko, 

700 let př. n. l.

Zobrazení bohyně 
Nut, které se 
nachází na 

vnitřním povrchu 
víka egyptského 

sarkofágu 
nalezeného 
 v roce 1857  

v Thébách (Veset) 
egyptologem 
Heinrichem 
Brugschem

Na stropě chrámu bohyně Hathor (Dendera-Egypt) je 
znázorněn takzvaný „čtyřúhelníkový (obdélníkový) 

Denderský zodiak“. Basreliéf se skládá ze dvou polovin 
lemovaných vzájemně podobnými postavami bohyně  

Nut (nahoře) a boha Geba (v dolní části). 
Bohyně nebe Nut rodící slunce. Stropní část očištná kaple 

v chrámu bohyně  Hathor. (Dendera, Egypt),  
1. století př. n. l. - 1. století n. l.

O NEHMOTNÉ PODSTATĚ

Stejně jako v dávných učeních Východu, 
tak se i v rané historické podobě starořecké-
ho atomismu vyskytovalo pojetí nehmotné 
podstaty existující mimo prostor a  čas. 
To do značné míry vysvětlovalo chování 
a vlastnosti hmotného světa a umožňovalo 
pochopit zákony interakce hmoty a princi-
py jejího řízení. Začátkem XIX. století byly 
z  veřejně přístupných znalostí záměrně 
odstraněny a  důkladně zničeny všechny 
starověké zmínky o  nehmotné podstatě. 
V  důsledku toho byly následující generace 
vychovávány výhradně na dominanci ma-
terialistického světonázoru, se sobeckým 
a  spotřebitelským myšlením a  zúženým 
vnímáním reality. Výsledkem je, že lidstvo 
má dnes spoustu problémů, včetně problé-
mů vědecké povahy, kterým by se mohlo 
vyhnout. Například ve fyzice je problémem 
takzvaná „krize fyziky elementárních čás-
tic“. To znamená, že pokud se dnes lid-
stvo, díky fyzice vysokých energií, setká 
tváří v  tvář s  neobvyklou realitou mik- 
rosvěta, různorodými částicemi vznika-
jícími a mizejícími v mikrokosmu a  trans-
formací hmoty na energii, zastaví se díky 
absenci znalostí o  nehmotné podstatě na 
prahu nepochopení těchto globálních pro-
cesů a jejich uvědomění z pozice Pozorova-
tele mimo systém.

Zpráva PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
na  allatra.tv/cs

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

Symboly  
tkaní  
a předení 
měly posvát-
ný význam 
pro mnoho 
národů. 

Předení bylo atributem Velké Matky 
a také „měsíčních“ bohyň (obvykle byl jejich 
znakem allat – srpek s růžky otočenými na-
horu) a tkadlen osudu v kosmické mytologii 
mnoha národů světa. 

Například ve východní slovanské my-
tologii byla patronkou ženského principu, 
osudu, plodnosti, vody, předení a  tkaní 
(označována také jako neviditelná Veliká 
tkadlena světa) bohyně Makoš (Mokoš). Jed-
ním z jejich atributů byl roh hojnosti, srpek 
s  růžky otočenými nahoru. Obecně je tře-
ba poznamenat, že východní Slované již 
v předkřesťanské době měli unikátní staro-
věké znalosti o vesmíru a člověku, znacích 
a symbolech. To vše bylo ztělesněno v kul-
tuře, víře a  v  architektonických stavbách 
slovanských chrámů a  svatyň (poznámka: 
více informací v knize AllatRa). 

ze Zprávy
PRAPŮVODNÍ 

FYZIKA 
ALLATRA



 Dobro je tam, kde jsi Ty www.allatra.tv/cs   8

BOHORODIČKA,
Prvé spomienky na Bohorodičku sa 

viažu k  môjmu útlemu detstvu, 
kedy som malá čistá dušička sedela s ma-
minkou v  spálni a  modlila sa Anjeličku 
môj strážničku... Na stene nad nami visel 
obraz Bohorodičky s  dieťaťom na rukách. 
Pamätám si, že som pri pohľade na Máriu 
cítila jej pokoj, ochranu, láskavosť. Vyža-
rovala z nej mimoriadna Krása. No nebolo 
to obrazom. Teraz už viem, že som vtedy, ja 
čistučká, cítila skutočnú  Silu Bohorodičky 
vo svojom vnútri. 

Prešlo štyridsať rokov, kým som opäť 
túto Nádheru v  sebe pocítila. No čo ako 
by som sa snažila tieto pocity opísať, na 
vyjadrenie prítomnosti Božskej Sily slová 
nestačia. Teraz je pre mňa dôležité to, že 
precítenie Bohorodičky je také isté, nád-
herné, všetko objímajúce, nežné, láskavé, 
vľúdne, pokojné, štedré, dodávajúce silu, 
ako vtedy dávno. 

Ďakujem Bohu, že mi pomocou kníh 
Anastasie Novych, slov Igora Michajloviča 
Danilova opäť pomohol nájsť v  sebe spo-
jenie s  Duchovným Svetom. Ďakujem za 
pomoc, ktorá ku mne  z Duchovného Sveta 
neustále prichádza. Ďakujem za odokrý-
vanie Podstaty Života prostredníctvom 
Znalostí, v ktorých sa tak krásne hovorí aj 
o Svätej Bohorodičke:

BOHORODIČKA JE DUCH

IM: Ano, často je Bohorodička vnímá-
na a  lidem se asociuje s  hmotným obra-
zem. Avšak opět platí – vše, co je svaté, 
je Duch. A Bohorodička je Největší Duch. 
Proč? Existuje mnoho zvěstí, ale řek-
něme to tak…Co je to Láska? Láska to je 
Bohorodička!                                                                                      

„Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého 

k věčne Živému“

ČISTOTA MÁRIE

Marie Magdalena byla čistá jak duší, tak 
tělem, jako kapka ranní rosy ve svitu slunce 
Kristova. Ale jak je vidět, nenávist těch, kdo 
oslavovali pýchu Petra samolibého a  zná-
sobili moc Pavla-samozvance. Neboť tím 
jedem otrávili Pravdu u  jejího samotného 
zdroje. Marie Magdalena byla a dodnes zů-
stává Pochodní na oltáři Lásky Krista.

Anastasie Novych „AllatRa“

BOHORODIČKA POMOCNICA 

IDÚCIM PO DUCHOVNEJ CESTE

Rigden: Ne náhodou spojují „Neopali-
maju kupinu“ se symbolikou neposkvrně-
ného početí BohoRodičky od Ducha Svaté-
ho. To je právě symbol toho, o  čem jsem 
ti povídal. BohoRodička je Průvodce Boží 
síly pro každého člověka, kráčejícího po 
duchovní cestě, je to síla Boží Lásky, s jejíž 
pomocí se osvobozuje Duše člověka od po-
zemských převtělení. 

Ježíš jako Duchovní Bytost z  jiného 
světa obnovil skutečné Znalosti, které se 
postupně během staletí vytratily, a posky-
tl lidem duchovní nástroje pro duchovní 
spasení. Tedy jinými slovy, předal lidem 
klíče. Pracoval-li člověk nad sebou s  po-
mocí daných nástrojů, získával, obrazně 
řečeno, klíč ke znaku. A BohoRodičce jako 
Průvodci síly Boží, jako duchovně svobod-
né Bytosti, nacházející se mezi světy kvůli 
duchovnímu osvobození lidských duší, dal 
sílu a znaky samotné. 

Pouze spojením usilovné práce duchov-
ně hledajícího na sobě s cíli BohoRodičky 
(Allatu) docházelo ke spojení Osobnosti 
s  Duší, člověk tedy dosahoval osvoboze-
ní své Duše, sedmé dimenze, nebo, jak 
se říká v  křesťanství, „ráje“, „království 
Otce a Syna“. Pouze na volbě člověka zá-
viselo, zda bude znak aktivní, zda bude 
člověk Hoden získat tu božskou sílu, která 
jej přivede k Bohu. Klíč jim byl dán kvůli 
tomu, aby ho používali. A  aby mohli klíč 
použít, bylo nutné do toho vložit své úsilí. 
Právě taková je cesta duchovního člověka 
– cesta neopalimé duchovní vyrovnanosti, 
která vede pouze vkupě (spolu) s tvořivou 
silou Boha k osvobození.                                                                        

   Anastasie Novych „AllatRa“

SLUŽOBNICA DUCHOVNÉMU 

SVETU

Opravdová služba to je právě příklad, 
příklad Marie jako ztělesnění Čistoty 
a Lásky a naprostého odevzdání sebe Du-
chovnímu Světu, přinesení těchto hodnot 
a  jejich šíření v  hmotném světě nezávis-
le na přání vědomí, které tomu každou 
sekundu klade odpor.

„Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvé-
ho k věčne Živému“

SPOLUTVORENIE PANNY MÁRIE 

A DUCHA SVÄTÉHO

V kontextu vyprávění o Kyjevské Rusi 
bych rád upozornil na následující, neméně 
důležitou stránku dějin. V  Kyjevské Rusi 
bylo uctívání Archanděla Gabriela a Pan-
ny Marie společné od samého počátku, 
jak se patří. Teprve mnohem později, v 15. 
století, lidé vyčlenili uctívání Archanděla 
Gabriela z  kultu Zvěstování Svaté Boho-
rodičky, ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde 
Panna posvátně tvoří, vždy s  Ní přebývá 
i  Duch Svatý. Mimochodem, v  nábožen-
ských představách Slovanů (ještě před 
přijetím křesťanství) se společně uctíva-
ly páry z  mužského a  ženského božstva, 
řekneme-li to tedy naším jazykem – ve 
významu duchovního symbolu božského 
Lotosu (plánu) a tvořivé síly Allat (ztěles-
nění plánu).                                                                                                                                        

Anastasie Novych „AllatRa“

HRDINSTVO MÁRIE A JEJ POMOC 

TRPIACIM 

Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál u Ma-
rie Magdaleny. S  jeho pomocí odhalila 
nejen vnitřní sílu, která jí kdykoli umož-
ňovala odejít do světa Božího. Ale nesmí-
me opomenout vznešenost a čistotu duše 
Marie, že na sebe vzala obrovskou zodpo-
vědnost a odkryla vnější sílu kvůli pomoci 
trpícím. Volba Marie Magdalény je velkým 
duchovním hrdinským skutkem. Neboť 
když poznala vyšší svět, stala se Bytos-
tí vyšší než je Člověk, zůstala na Zemi, 
v  tomto pekle, v  podstatě uvázla mezi 
světy, aby pomáhala milionům trpících. 
A  díky tomu přichází obrovská duchovní 
síla skrze pannu Marii na pomoc trpícím.                                                                                                                                      

Anastasie Novych „Sensei ze Šambaly IV.“

BOŽIA MÚDROSŤ BOHORODIČKY 

Pannu Marii nazývají „duchovně oži-
vující silou“, „ztělesněním pravých znalos-
tí“. Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem 
všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli 
říká, že „Ona je dechem síly Boží a čistým 
projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem 
věčného světla a čistým zrcadlem jednání 
Božího“, „Ona je jediná, ale může všech-
no, přebývá-li sama v  sobě, všechno se 
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NAJVÄČŠÍ DUCH

Symboly Archanděla Gabriela a Panny Marie:
1) kříž - symbol Panny Marie
2) centrální kříž - symbol Bohorodičky (Panny Marie) 
s  vrcholkem ve tvaru symbolu Učení, přineseného 
z Duchovního světa - znaku AllatRa (symbolizoval 
jak skutečné duchovní Učení, přinesené Ježíšem, 
tak i předání duchovních Znalostí, „odhalení Vůle 
Duchovního světa“ ve smyslu „zvěsti“ Archanděla 
Gabriela jako vyslance Duchovního světa).

1 2

DÍKY TOBĚ

Díky  Tobě, Bože, za nekonečný Ráj, 
Jež ve mně stále sílí, volám - Hudbo hraj!
Děkuji Ti, Věčné, co dlíš stále nade mnou,
Děkuji za světlo, které září věčnou tmou.

Děkuji za Boží příděl
Všech darů z věčnosti, 

Jež pomohou mi překonat
přízemní slabosti.

Díky Bože, za velkodušnost, 
Za vytrvalou pomoc Tvou,

Děkuji Ti za Marii,
Za její Lásku hlubokou.

Ona dává, nic nežádá,
Jen Lásku čistou jako sníh -

K Tobě se vracím,
Když se ztácím,

Když pokouší mě první hřích.

Jsi mou kněžkou,
Můj věčný talisman.
K Tobě obracím se

A dávám vše, co mám.

Jsi to Ty, Ty čistá Duše, 
Kdo učí mě Milovat, 

Ještě trochu, ještě více, 
Blíže Tobě toužím stát 

Díky Ti za trpělivost,
Za možnost s Tebou stále dlít,

 Díky Ti za něžnou Lásku, 
Za tichý,

opravdový cit.

***

PRO NI

Marie, ženo živá,
má duše teď s tebou zpívá.

Marie, veď mě cestou přímou, 
ke světům, které nepominou.

Marie, ženo krásná,
Na mou cestu sviť, jak hvězda jasná.

Marie, já zpívám s Tebou,
Duše a touha mojí píseň vedou.

Marie, kroky mé veď,
Ke svobodě tady a teď!

Marie, Magdala v nás,
Jako maják svítí, po všechen čas.

Marie, slunce nad horami,
Moře širé, buď stále s námi, s námi, s námi.

Autor: Karolína

***

MÁRIA MAGDALENA

Si Jeho Láskou čistou
Si Jeho Vôľou pravou

Tam, kde ty sa nachádzaš
Všetko Láskou napĺňaš.

Ten, kdo sa k Tebe s dôverou obráti
Pocíti dotyk čistej Lásky

Ty si cestou i bránou do Jeho sveta
Len sa jej otvor a zbav sa svojho ega

Keď jej čistotou zažiariš
Oheň v svojej duši zapáliš.

Autor: Gabriela

obnovuje, přechází-li z  generace na 
generaci do svatých duší, připravu-
je přátele Boží a proroky“. Duchovní 
sílu Panny Marie srovnávají s  „Bra-
nou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositel-
ka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetel-
ností Boží“, „Ztělesněním Logosu“...

Rigden: Kdysi řekl Ježíš Marii: 
„Blahoslavená jsi, Marie, protože ne 
tělo a ne krev ti to zjevily, ale Můj Otec, 
který je na nebesích. A pravím ti: ty jsi 
Magdala Církve Mé a brány pekelné ji 
nepřemohou.“ „A  dám ti klíče králov-
ství nebeského: a cokoli svážeš na zemi, 
bude svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš 
na zemi, bude rozvázáno v nebi.“

Anastasie Novych „AllatRa“

TVOŘIVÁ BOŽSKÁ SILA 

BOHORODIČKY 

A jak jsme si již názorně předvedli, 
v náboženství křesťanství  plní právě 

tvořivá božská síla ženského princi-
pu hlavní úlohu reálného Průvodce 
ze světa lidí do duchovního světa. Jde 
skrze základní ženské obrazy křesťan-
ství – skrze Pannu Marii, Marii Mag-
dalenu... Lidé rozdělují obrazy, ale je-
jich podstata je pouze jediná – božská 
Láska, Boho rodička – to, co prostřed-
nictvím Lásky znovuzrozuje v člověku 
dialog s Bohem, prostřednictvím Duše 
s Ním obnovujeme bývalé spojení. 

Právě duchovní, blahá síla Lásky 
a  Tvoření Bohorodičky je základní, 
provázející, výkonnou silou Boha! 
Ve výjevech Zvěstování se Panna 
Marie často vyobrazuje s  lotosem, 
přesněji s lilií v ruce, jako symbolem 
duchovní čistoty. Zobrazují ji s noha-
ma stojícíma na drakovi – Živočišný 
princip člověka. Vždyť přihlédneme-
-li k duchovním znalostem o člověku 
a k jeho duchovní cestě, všechno zís-
kává jiný, mnohem hlubší smysl!

Anastasie Novych „AllatRa“

S Láskou a Vďačnosťou Hanka
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PROJEKTY MEZINÁRODNÍHO 
SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ „ALLATRA“

GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA 
ALLATRA

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA – sdružení poctivých a přátelských lidí, kteří se 
snaží využít své nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti. Stojíme mimo politiku a mimo 
náboženství.

Naše motto: „Konáme Dobro!“

Naše cíle a úkoly: Nejvyšší prioritou je pro nás usilovat o jed-
notu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, mo-
rálních a duchovních hodnot, které spojují lidi po celém světě. 
Podporujeme realizaci přirozených svobod a lidských práv, 
formování kvalitativně nových vztahů mezi národy na základě 
spolupráce lidí na celém světě, bez ohledu na původ, sociální, 
etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost.

E-Mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center
Oficiání stránky: allatra.org

AllatRa

THE INVISIBLE WORLD

SPECIAL CORRESPONDENT

JEDINÉ ZRNO

GP

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

DOBRÉ ZPRÁVYZNAKY ČASU

IT-projekty
Vědecko-experimentální projekt 

„PYRAMIDA“

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

allatravesti.com
News

ALLATRA

NE NÁSILÍ 
V RODINĚ A SPOLEČNOSTI
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Rád by som sa podelil o  to, ako mi po-
znatky z knihy AllatRa a Sensei zo Šam-
baly pomohli prekonať ťažké životné obdo-
bie. Pred nejakou dobou ma zradilo zdravie 
a choroba mala dosť komplikovaný priebeh. 
Prakticky som nemohol fungovať v normál-
nom živote tak ako dovtedy. Nemohol som  
efektívne pracovať, nemohol som robiť ko-
pec činností. 

Zdravotný stav sa neustále zhoršoval 
a začali sa u mňa objavovať veľmi negatív-
ne myšlienky. Našťastie som v tej dobe mal 
poznatky o tom, ako treba pracovať s myš- 
lienkami. Vedel som, že je treba pracovať so 
svojou vlastnou pozornosťou. Mal poznatky 
aj o tom, ako rozvíjať vnútornú lásku precí-
tením vlastnej Duše. 

Tieto informácie zohrali kľúčovú rolu 
práve v  tomto ťažkom období. Bolo tre-
ba nasmerovať všetko úsilie na to, aby som 
si jednak urobil poriadok vo svojom vnútri 
a aby som prežil. Z jednej strany začalo moje 
telo veľmi výrazne chradnúť a z druhej stra-
ny sa do toho aktívne zapojilo vedomie. To 
mi podsúvalo hromadu negatívnych myš- 
lienok a akcentovalo pozornosť na tom, aby 
som videl v živote len to zlé. Bolo pre mňa 

veľmi dôležité, že som tieto poznatky mal. 
Bolo treba nasmerovať všetku energiu na to, 
aby som odhodil všetko zbytočné v materi-
álnom svete. Aby som si uvedomil, že aká-
koľvek materiálna túžba, či sa jedná o rodi-
nu, o prácu..., že to sú všetko len ilúzie.

Rozhodol som sa posledné sily naozaj ve-
novať tomu, aby som čo najviac rozvíjal seba 
ako Osobnosť. Teda aby som nevenoval po-
zornosť prejavom fyzického tela, ale maxi-
málne upriamil pozornosť na rozvíjanie 

vnútornej lásky, lásky k Bohu. A toto sa mi 
podarilo práve na základe sústavnej inten-
zívnej práce. Odložil som všetko materiálne 
a začal sa venovať praktikám. 

Začiatky boli ťažké, ale veľmi rýchlo sa 
prejavilo to, že človek naozaj nie je telo. Vo 
vnútri bolo niečo, čo chcelo žiť. Aj keď telo 
cítilo bolesť, vo vnútri bolo stále niečo, čo 
bolo čisté, čo malo neuveriteľnú chuť ísť 
ďalej, učiť sa, poznávať... Práve choroba ma 
priviedla k tomu, že som si začal vážiť nao-
zaj každý okamih v tomto živote. Naraz som 
si uvedomil, ako som strácal život pomedzi 
prsty... Keď som bol zdravý, robil som toľko 
nezmyselných vecí, toľko hlúpostí...

 A  teraz, keď som nevedel, koľko mám 
času, či mám vôbec nejaký čas, tak som si 
naraz začal vážiť naozaj každý okamih 
života. A chcel som ho prežiť v láske... 

LIFE VLOG  

Miroslav (Slovensko)

Možnosti rozvoja 
na duchovnej ceste  

v ťažkých 
životných situáciách

 
Pravá Láska človeka vnútorne 

oslobodzuje, dáva najcennejší nebeský 
dar - skutočnú Slobodu od tohto 

hmotného sveta. Toto je veľmi mocná 
sila, ktorá prebúdza Dušu. Je to 

najbližšia, najkratšia cesta k Bohu.  
z knihy AllatRa

 

Ahoj všichni, rád bych se s vámi podě-
lil o  své porozumění, které jsem nedávno 
procítil – co je AllatRa, co pro mě AllatRa 
znamená.

Pro mě AllatRa znamená Lásku, Jed-
notu. Je to poznání, že všichni jsme jeden. 
A pokud skutečně chápeme, že všichni sdí-
líme, že všichni v sobě nosíme to Zrno, tak 
se skutečně můžeme spojit a opravdu spo-
lečně můžeme vytvořit lepší svět. Ne pouze 

pro nás samotné, ale pro každého z nás, pro 
každého člověka žijícího v tomto světě.

Jsem tak moc rád, že jsem toho součás-
tí, součástí tohoto velkého hnutí, té velké 
lásky, té velké podpory. Protože toto  je to, 
co jde cítit ze všech, z  každého účastníka 
AllatRa. 

Na cokoliv se zeptáte ... je zde tolik lidí, 
kteří jsou ochotni vám pomoci, podpořit 

vás, naučit vás něco nového, a to je tak pře-
krásný pocit.

Je velmi hezké být součástí této rostou-
cí duchovní rodiny. A doufám, že s každým 
novým dnem se budeme více rozrůstat, 
a  Znalosti se takto budou moci dotknout 
mnoha lidí, a  skutečně poznáme, že my 
všichni jsme jedno. 

Mějte se krásně!

sledujte na
 allatra.tv/csVáclav (Rakousko)

Václav z Vídně, Rakousko, sdílí své pochopení, co je 
AllatRa. Když se seznámil s hnutím, Václav poznal, že 
hnutí je skutečně živým, ryzím, protože všichni účastníci 
jsou upřímní, a vše dělají nezištně a pro dobro celého 
lidstva. 

AllatRa je Láska, je to Jednota. Václav cítí, že všich-
ni lidé jsou jedním celkem a společným sjednocením 
můžeme vytvořit lepší svět pro každého člověka na celé 
planetě.

Knihy A. Novych stiahnete v rôznych  
jazykoch na books.allatra.org nebo  

na allatra.tv v rubrike “Knihy”
plnou verzi vlogu sledujte  

na allatra.tv/sk
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„Ale možnost vše 
změnit je v  rukou 
lidí samotných! Lidé 
čekají na božský zá-
sah. Ale je to stejné 
jako v dialogu člověka 
s  Bohem. Může toho 
být dosaženo pouze 
osobní volbou, činy 
a  reálnou duchovní 

přeměnou člověka samotného! V Bibli stojí tato 
slova Ježíše jeho učedníkům: „A já budu prosit 
Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zů-
stal na věky, Ducha pravdy, jehož svět nemůže 
přijmout, neboť Ho nevidí ani Ho nezná...“ 

Znalosti byly již člověku dány, teď již jeho 
volba a činy záleží na něm! A změny v celé 
světové společnosti záleží na činech ka-
ždého! Pro všechny živé lidi je to reálně 
poslední zbylá šance, jak duchovně spa-
sit sebe i  civilizaci. Vybudování takové 
společnosti je nutnost, jelikož předsta-
vuje jediný model, který umožní lidem, 
aby přežili i v budoucnosti. Vybudovat ji je 
v podstatě snadné. Základy jsou poskytnuty 
a  vymyslet společně detaily tohoto nového 
modelu bude pro lidi snadné. Již dnes je mno-

ho gramotných a moudrých lidí, kteří skuteč-
ně mohou a chtějí změnit současnou společ-
nost, udělat ji svobodnou a rovnoprávnou ne 
na papíře pod hesly Archóntů, ale v  životě, 
z  pozice dominance Duchovního principu 
v  člověku. Vybudování takové společnos-
ti záleží na činech a  osobní volbě každého 
z nás. Archónti naučili lidi zahálet a pasivně 
čekat, že za nimi někdo přijde, všechno vyře-
ší a udělá. A „vězeňskou Svobodu“ vymezili 
člověku ve svém systému místem na gauči, 
odkud může plivat na televizi, jak se mu zlí-
bí, nadávat na politiky a velekněží, je jedno, 
že ho nikdo neuslyší. Tuto vnucenou iluzi ale 
člověk může snadno sám zničit. Stačí jen, aby 
prostě neseděl se složenýma rukama. Musí se 
změnit, změnit společnost, být věstníkem 
světa v plném smyslu slova.

Věstník je schopný předat Pravdu mno-
hým: přátelům, příbuzným, známým a ne-
známým. Je schopný probudit v nich přání 
vyprávět tuto Pravdu svému okolí a ti zase 
dalším a dalším. A tak letí světem zpráva, 
jako sokol ve svém prudkém letu. Na těch 
lidech, na úsilí každého věstníka závisí, 
jak rychle se ta informace ve společnosti 
rozšíří. Čím více bude těch, kteří pronik-

nou Pravdou, tím více bude těch, kteří za-
čnou situaci ve světové společnosti měnit 
a budou při tom konat podle svých mož-
ností na jejich místech. Pro šíření informací 
je možné využívat všechny možné dostup-
né prostředky: ústní předání, masmédia, 
včetně rádia, tisku, televize a základního 
hybatele masové komunikace dnes – in-
ternetu. Pokud každý přiloží ruku k dílu, ro-
zum a čistotu svých záměrů, pak se původní 
informace rozletí velmi rychle po celém světě 
a za krátkou dobu ta idea opanuje většinu lidí. 
A  ve většině spočívá ta reálná síla! Když 
lidé tuto informaci získají a proniknou jí, sami 
všechno pochopí, jak zlepšit život společnos-
ti, budou-li vycházet z  reálných možností, 
přijde vlna všeobecného spojení. Čili na jed-
nom člověku závisí mnohé, hlavní je nesedět 
a nečekat na milost od Archóntů! 

Pravá duchovní stránka člověka ve vzta-
hu ke společnosti se projeví v  upřímném 
záměru a  nezištném jednání pro blaho 
společnosti. Spojí-li se lidé kvůli takovému 
záměru, budou moci dosáhnout něčeho 
velkého a vytvořit podmínky pro utvoření 
podstatně nové civilizace – lidstva, které se 
bude řídit podstatou Slova „AllatRa“.

#allatraunites CYKLUS ŽIVÝCH OKRÚHLYCH STOLOV

22. júla sa konalo prvé podujatie 
na tému VOĽBA. Pripojili sa k  nám 
nielen hostia priamo v Bratislave, ale 
aj v Košiciach, Prahe, Ústí nad Labem 
a  Kyjeve. Podujatie sa nieslo na vlne 
vnútornej slobody a  Lásky. Speakri 
spoločne pohovorili na tému VOĽBA 
a  odpovedali na najdôležitejšie otáz-
ky: Prečo sme tu? My, ľudia, v prvom 
rade ako duchovné bytosti. Aký je náš 
skutočný cieľ na tejto planéte?

Ak je naším spoločným cieľom stretnúť 
sa o  necelý rok milióny ľudí, musíme začať 
hneď! A tak vznikol podporný Cyklus živých 
okrúhlych stolov #allatraunites k  projektu 
„SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA 2020“. 
Cyklus je predovšetkým o prepojení ľudí. Na 
mesačnej báze budeme organizovať diskus-
né stoly na rôzne témy, s  účastníkmi MSH 
ALLATRA a  srdečne pozývame všetkých 
ľudí, ktorým nie je ľahostajná spoločnosť, 
ktorí chápu, že zmena musí začať od každého 
človeka. Pozývame vedcov, umelcov, noviná-
rov, politikov, zástupcov rôznych relígií, od-
borníkov z rôznych oblastí života, ale i laikov, 
ľudí, ktorí hlboko v sebe cítia, že je potrebné 
sa zjednotiť a konať. Naším cieľom je vytvo-
riť sieť, prepojiť veľké aj malé mestá, dediny, 
všetkých ľudí bez rozdielu. Aby ľudia prestali 
mlčať, prestali mať strach otvorene hovo-
riť, čo vnútri cítia, aby sme spoločne začali 
diskutovať, konať a  boli zodpovední, najmä 
k tomu, čo zanechávame generáciám po nás.

Čo nás viedlo k vytvoreniu cyklu?

11. mája 2019 sa na platforme Medziná-
rodného spoločenského hnutia ALLATRA 
uskutočnil unikátny medzinárodný tele-
most „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠAN-
CA“.  Toto unikátne podujatie sa konalo 
v  Atlante (štát Georgia, USA) a  súčasne 
sa k  nemu cez videokonferenciu pripojili 
tisíce ľudí z  celého sveta. Ľudia otvorene 
a úprimne otvorili a prediskutovali dôležité 
a skutočne naliehavé otázky spoločnosti. 

Na tomto mohutnom podujatí navrh-
li rečníci celému ľudstvu zorganizovať 
spoločne o  rok, v druhú májovú sobotu 
2020, ešte širšiu medzinárodnú online 
konferenciu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ 
ŠANCA 2020“ #allatraunites, kde by sa 
stretol celý svet a  pozvaní by boli aj zá-
stupcovia a lídri všetkých krajín. Záznam 
z 11.5. si môžete pozrieť na allatra.tv.

Pozývame vás všetkých pripojiť sa k druhému diskusnému večeru na tému - Sakrálna úlo-
ha ženy a muža, Najvyššia forma Lásky. Podujatie sa uskutoční v pondelok 26. augusta 
2019 o 18,00 – 21,00 h. v Bratislave – ARUBA BC, Galvaniho 7/D. Pripojiť sa môžete aj 
z iných miest alebo priamo z domu online a sledovať nás cez internet na allatra.tv.

Kontakty:  
Viac informácií Vám poskytneme cez 
email: bratislava@allatra.tv alebo na FB 
stránke Allatra Bratislava

Vstup na podujatie je voľný, pre účasť na 
tejto udalosti zašlite, prosím, žiadosť s in-
formáciou o počte hosťov a ich kontaktné 
údaje na email: bratislava@allatra.tv

26. augusta 2019
18:00 - 21:00 hodin

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ ŠANCE

9. KVĚTEN 2020
#allatraunites


