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Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se připojili ke globální iniciativě, která spojí všechny země světa! Tato
jedinečná mezinárodní událost začne v Atlantě, USA a bude se konat po celém světě.

“Všichni jsme lidé a máme jedno místo bydlení - Zemi, jednu národnost - lidstvo, jednu hodnotu - život, díky
níž můžeme důstojně realizovat sebe a smysl své existence ve v yšším duchovně mravním aspektu”
Zpráva „O problémech a důsledcích globálních klimatických změn na Zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“

ALLATRA TV na Festivale
Evolution Praha 2019
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O prežití spoločnosti
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MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

SPOLEČNOST.
POSLEDNÍ ŠANCE
HRA PROFESIONÁLŮ. JEDINÉ ZRNO

11. KVĚTNA 2019

#ALLATRAUNITES

USA 10:00 - 15:00 (EST) , EVROPA 16:00 - 21:00 (GMT)
Mezinárodní společenské hnutí "ALLATRA" je celosvětové hnutí stojící mimo politiku
a mimo náboženství, které k dnešnímu dni spojuje již milióny lidí z více než 140 zemí světa.
My - lidé z celého světa, jsme si vědomi důležitosti oživení lidskosti a celospolečenských
základních duchovních a morálních hodnot na
celém světě. Podílíme se na realizaci různorodých kreativních projektů a dobrých skutků,
které vznikají díky iniciativě a nezištným činům aktivních účastníků MSH ALLATRA z celého světa.
Této historické události se zúčastní stovky tisíc lidí. Představitelé různých národností,
kultur, náboženství a etnických skupin, představitelů komunit z různých zemí světa. Všichni nelhostejní lidé se sejdou v konferenčních
místnostech po celém světě, aby se zúčastnili
akce, která ovlivní osud celého lidstva. Každý
se bude moci připojit prostřednictvím živého
internetového vysílání s překladem. Názor každého člověka je velmi důležitý. Tento rozsáhlý
jedinečný projekt bude také zaznamenáván novináři a zástupci mezinárodních médií.
Tuto událost iniciují sami lidé s cílem
otevřít a prodiskutovat aktuální životně
důležité otázky, které se týkají každého člověka i lidstva jako celku. Budeme otevřeně
a upřímně diskutovat o nejaktuálnějších otázkách. Proč se objevují ve společnosti takové
světové problémy, jako jsou války, mezinárodní konflikty, rasová a náboženská diskriminace? Proč se v médiích informace zkreslují nebo
zatajují, jak se spotřebitelský formát rozvoje
společnosti stal slepou uličkou v rozvoji naší
civilizace?
Tento mezinárodní kulatý stůl poskytne šanci všem lidem otevřeně a upřímně říct
pravdu, podívat se navzájem jeden druhému do
očí a sjednotit se nejen slovy, ale i skutky. Je to
rozhodující moment, je to naše šance vyjádřit,
co chceme. Mír nebo války, štěstí nebo ne-

Událost je dostupná pro všechny a je
zdarma. Účast je možná pouze na základě
registrace na: allatra.tv/universalgrain/sk,
allatra.tv/universalgrain/cs

shody? Přesouváme naše rozhodnutí na někoho, nebo jsme připraveni se rozhodnout
samostatně?
Přišel čas převzít odpovědnost za svou
budoucnost a budoucnost celého lidstva a dostatečně ocenit sílu tohoto jedinečného daru,
kterým je obdařen každý člověk - Svoboda volby. Vybereme-li mír, vybereme-li si přátelství,
vybereme-li si vzájemnou pomoc, všichni jsme
schopni otočit kolem historie. Je to jedinečná příležitost pro každého z nás nemlčet
a konat!
Toto rozsáhlé mezinárodní setkání vytvoří
pevný základ pro vzájemné porozumění mezi
lidmi z různých zemí, různých národností, vyznání, profesí i sociálních statusů při vytváření jednotné sjednocující platformy světového
společenství založené na vzájemném respektu,
lidskosti a Lásce.
Vše záleží na volbě všech lidí na Zemi, tedy
od vás s námi. Osud celého lidstva, celé civilizace je v našich rukou!

SJEDNOCENÍ LIDÍ – ZÁRUKA PŘEŽITÍ
LIDSTVA!
Zveme k účasti všechny lidi dobré vůle žijící
v různých městech světa, kteří by se mohli sejít
ve svých městech a zorganizovat kulaté stoly pro
zapojení se do konference a vyjádřit tak své stanovisko volby nemlčet a konat.

První film “VOLBA”

VOLBA

JEDINÉ

I

ZRNO

Otázky a návrhy
na možnosti partnerství
zasílejte na adresu:
edinoezerno.cz.sk@allatra.org
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MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

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 jednotu a přátelství mezi všemi národy na základě kulturních, morálních 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

News
ALLATRA

allatravesti.com

AllatRa

GP

THE INVISIBLE WORLD
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Vědecko-experimentální projekt
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AllatRa: pracovní znak a symbol

Symbol Duše,
Duchovního světa

Znak
AllatRa

Symbolický
znak Allat

Rigden: „V samých počátcích zobrazovali znak AllatRa jako prázdný kruh, který
je ve spodní části olemován srpkem s růžky
směrujícími nahoru. Je jedním z 18-ti původních starobylých pracovních znaků. Pojmenování tohoto znaku – AllatRa – hovoří
o podstatě jeho síly. Na počátcích vzniku lidské společnosti lidé díky
pradávným Znalostem věděli o Jediném (o Tom, Kdo
stvořil vše), a jeho projevy označovali jako zvuk
Ra. Tvořivou sílu Ra –
božský ženský princip,
Pramatku všeho jsoucího – odedávna nazývali
Allat. Odtud se i mezi
těmi, kdo byli zasvěceni
do duchovních Znalostí,
vzalo pojmenování toho
odvěkého znaku – AllatRa –
jako označení tvořivé síly Toho,
Kdo stvořil vše. Mimochodem, v minulosti lidé tyto informace o posvátném
Prvotním zvuku přiřazovali k sakrálním
poznatkům o vesmírném uspořádání v kontextu se znalostí o člověku jako o složitém
subjektu tohoto světa, který je nestabilní ve
své volbě. No a dnes si lidé spojují zvuk Ra,
tedy v tom lepším případě, výhradně s mýty
starověkého Egypta o bohovi Ra.

ve společných duchovních praktikách (modlitbách, meditacích a tak dál).

Přesto lidé používali znak AllatRa jako
šiřitele tvořivé síly Boha již odedávna. Je
neustále aktivní a působí spolu s viditelným
i neviditelným světem, ovlivňuje energetickou konstrukci člověka, nezávisle na tom,
zda to člověk chápe, či nikoli. Ale přesto
je hlavní vliv znaku založen na lidské
volbě. Dominuje-li v člověku Duchovní
princip, působí na něj daný znak jako dodatečná duchovní síla. To znamená, že
znak jakoby vstupuje do rezonance a zesiluje tvořivou, duchovní sílu člověka.
Dominuje-li v člověku Materiální podstata, zůstává vůči němu znak neutrální. Negativního člověka zpravidla stimulují
zcela jiné znaky, fungující na aktivaci materiálního, Živočišného principu. Znak AllatRa projevuje svůj účinek (tvořivou duchovní
sílu) nejvíce ve skupině lidí, kteří každý den
skutečně pracují nad sebou, spojují své úsilí

Již jsem vyprávěl, že kruh je symbolem Duše a také jedním ze symbolů projevení duchovní Bytosti ze světa Boha. A také,
že symbolický znak srpku
s růžky směrujícími nahoru, je symbolem člověka, který se duchovně
osvobodil ještě za svého
života. Znak AllatRa
se rovněž používal jako
označení toho, kdo přišel do tohoto materiálního
světa z duchovního světa (jiného, vyššího) a obnovuje zde
ztracené odvěké Znalosti.

Geliarové, nebo jak je nazývali například ve středověku – „opravdoví bojovníci
Světla vojska Hospodina“ – se vždy pokoušeli zavést tento znak mezi masy,
a během staletí tak napomáhali
těm lidem z nových generací,
kteří skutečně následovali
duchovní cestu. V dávné
minulosti bylo nejlepším
způsobem popularizace
tohoto znaku náboženství. Ačkoli to také byl
institut
velekněžské
moci vymyšlený lidmi,
zakládal se ale na zrncích pravých duchovních
Znalostí (které kdysi byly
v plném rozsahu dány všem)
a také na lidech, skutečně kráčejících po duchovní cestě. Těch
sice nebylo tolik, ale právě oni do obrazů
přidávali atributy těch či oněch uctívaných
bohů, jako jsou duchovní symboly a aktivní
pracovní znaky. Nicméně ti, kdo sloužili Živočišnému rozumu, se stejným úsilím, prostřednictvím náboženství, masám přinášeli negativní znaky (aktivující Materiální
podstatu).

Rád bych upozornil na to, že znak AllatRa je pracovní (čistý) právě v takové podobě,
tedy jako prázdný kruh nad prázdným srpkem
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se špičkami směrujícími nahoru. Pokud se do
kruhu či půlměsíce umísťovala jakákoliv
zobrazení, nebo konvenční znaky, přestával
být symbol pracovní (čistý) a stával se pouze
informativním symbolem, jako jakákoli kniha, v níž se dočítáme obecné informace.
Proč v takovém případě přestával být
znak funkční? Je to čistá fyzika. Když zaplníme Prázdnotu znaku čímkoli, jakýmkoli
symbolem, jednoduše se narušují, řekněme,
kvantové vztahy znaku a světa. A právě znak
s vyplněným kruhem, či srpkem, působící
na sebe s jinými dimenzemi ze své druhé
dimenze, se při přechodu přes ezoosmózu
bude v jiných dimenzích (včetně té trojrozměrné) vnímat pouze jako obrázek, nesoucí
informaci - symbol.“
Anastasia: „Jinými slovy, v tomto případě již bude sloužit jen jako symbol, a ne jako
pracovní znak.“
Rigden: „Správně. Pokusím se teď lidem
srozumitelněji vysvětlit rozdíl mezi pracovním (aktivním) znakem a symbolem. Pracovní znak můžeme, obrazně řečeno, srovnat s prázdnou nádobou, kterou Pozorovatel
ponoří do studny (aktivuje znak) a nabere
vodu (sílu). Potom ji sám vypije (naplní se silou), nebo dá napít ostatním (obdarovává je
silou), či zalévá svou zahradu (aktivuje geografické místo), která mu v budoucnosti přinese odpovídající úrodu (duchovní aktivaci
Osobností, které budou přebývat v těchto
místech i ve vzdálené budoucnosti).
Jestli ale nádoba, která je spuštěna do
studny, není prázdná, ale je už naplněna (informativní symbol a ne pracovní znak), pak
to ztrácí smysl, protože naplněnou nádobou
vodu nenabereš. Dokonce bych to upřesnil
ještě více: je to stejné jakoby taková nádoba
neměla dno, tedy – co ponoříš, to i vyndáš –
bez výsledku.“
Anastasia: „Je třeba poznamenat, že
pracovní znak AllatRa je jedním z nejsilnějších znaků, často jej využívali lidé, kráčející
po duchovní cestě. A co je nejzajímavější,
člověk od něj nemůže získat sílu, nenachází-li se Osobnost v pozici Pozorovatele Duchovního principu, například na rozdíl od znaku hvězdy.“
Rigden: „Znak AllatRa funguje v dimenzích
vyšších než šestá a to
ho staví do řady mezi
těch několik unikátních
pracovních znaků, které jsou člověku v tomto
světě dostupné... Čili
znak AllatRa je skutečně
silný znak, který umožňuje nahromadit a znásobit
v sobě sílu Allat, tu sílu, která vychází od samotného Boha
a míří bezprostředně na tvoření, tedy
uskutečnění Jeho plánu. Proto se i v sakrálním smyslu tento znak považuje za ztělesnění síly Boha skrze Allat.“
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Anastasia: „AllatRa jako funkční
znak, i jako symbol se zaplněným kruhem
a doplňkovými označeními, ukazujícími
na konkrétní Znalosti, se využíval v různých dobách u různých národů jako tajnopis o duchovních praktikách nebo Učeních.
Příklady můžeme najít, seznámíme-li se
s odpovídajícími archeologickými artefakty,
památníky umění, písemnictvím starodávných kultur Indie (Harappská civilizace),
Tripolská civilizace, Sumerské civilizace,
Starověkého Egypta, svérázných kultur
starodávných národů Sibiře a tak dál. Tyto
symboly archeologové nachází ve skalních
malbách, na starodávných stélách, hliněných tabulkách, amuletech, rituálních nádobách, oblečení, ve výzdobě starodávných
„svatyní“.
Rigden: „To jednoduše hovoří o tom, že
tu vždycky byli lidé, kteří disponovali sakrálními Znalostmi o původních pracovních
znacích.“
Anastasia: „Přitom lze přesně vysledovat, kde použili symbol AllatRa a kde právě
aktivní znak.“
Rigden: „Mimochodem, co se týká symbolů… Existovaly různé symboly, vychá-

Dobro je tam, kde jsi Ty
zející ze základu interpretace znaku AllatRa. Jedny z nich ukazovaly na dodatečné
vysvětlení, které chápali lidé, zasvěcení do
těchto Znalostí, další z nich byly variace
lidí, kteří se pokoušeli posílit již tak silnou
pozornost či dodatečně ji obrátit na jakési
významné okamžiky.
Jako příklady podobných symbolů, vytvořených na základě znaku AllatRa, mohou posloužit srpek se špičkami směrujícími
nahoru, nad nímž stojí buď kruh s křížem
uvnitř, nebo hvězda, nebo symbolické zobrazení tváře a tak dál.

1

2

3

Obr. č. 59. Příklady symbolů AllatRa:

1) symbol z perské kultury (VI st. př. n. l.);
2) symbol ze sumerské kultury (III. tis. př. n. l.);
3) asyrský atribut boha Slunce Aššúra
a sumersko-akkadského božstva Luny — Sína.

Lidé, kteří neměli skutečnou představu o významu těchto symbolů, je spojovali
se Sluncem nebo s Lunou, pohlíželi na ně
jednoduše jako na atribut toho či onoho
božstva. Pro lidi, disponující Znalostmi,
byly tyto symboly přesně jako nápověda,
otevřený dopis z minulosti od těch, kdo
danou symboliku nakreslil. Vezmeme-li
například symbol srpku se špičkami směrujícími nahoru, nad nímž je malý kruh vepsán
do velkého kruhu, a v malém kruhu stojí
kříž s prázdným kruhem uprostřed – to bylo
symbolickým zobrazením duchovního
Učení, které do tohoto světa vnesla Bytost z duchovního světa (jehož symbolem
byl znak AllatRa).
Malý kruh vepsaný do velkého symbolizuje lidi, kteří jsou s tím Učením spjati
(kruh následovníků). Rovnostranný kříž
je symbolem člověka a prázdný kruh ve
středu kříže v tomto případě (ve spojení
s celkovým symbolem) neukazuje pouze na
Osobnost. Svědčí o Člověku, který díky
tomuto Učení dosáhl duchovního osvobození (spojení Osobnosti s Duší), který
ale zůstal pomáhat lidem, kráčejí cím
po duchovní cestě.“
Z knihy Allatra od A.Novych

Znak AllatRa v různých kulturách světa

Znak Allat v České Republice a na Slovensku

Varnsdorf

Starý Tekov

Letiny

Stratená

www.allatra.tv/cs
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O PREŽITÍ SPOLOČNOSTI
V ČASE GLOBÁLNYCH ZMIEN

Vo svete sa stalo veľa udalostí, ktoré
nás nútia zamyslieť sa:

neboli výraznejšie zrážky od roku 1570 do
roku 1971.“

Na indonézskom ostrove Jáva, neďaleko dediny Babadan v provincii Yogyakarta, ušla pod zem vodnatá rieka. Iba za
niekoľ ko hodín zostali na mieste vodného toku len neveľ ké kaluže. Voda mizne
v hlbokej a pravdepodobne veľmi veľ kej
podzemnej jame. Na vodu bohatá rieka
stáročia pretekala týmto územím a bola
jediným veľ kým zdrojom sladkej vody
v blízkosti dediny. V danej chvíli je v Babadane nedostatok studní pre zabezpečenie všetkých obyvateľov pitnou vodou
a cennú surovinu sú nútení dovážať.

Anomálne javy počasia prestali byť
v poslednej dobe vzácnosťou. Napriek tomu
čo sa deje, je téma klímy v médiách zamlčovaná, a dokonca aj vedomie samotných ľudí

Na severe Čile prívalové dažde „naplnili“ 60-metrový vodopád v púšti Atacama. Naposledy vodopádom tiekla voda
pred viac ako 10 rokmi. Veľmi zvláštne
je vidieť vodopád v najsuchšej púšti na
Zemi – Atacama, ktorá sa nachádza v Južnej Amerike na severe Čile. V Atacame je
zaregistrovaná najnižšia vlhkosť vzduchu
– 0%. Na niektorých miestach púšte sa
zrážky vyskytujú raz za niekoľ ko desaťročí, kým niektoré meteorologické stanice
v Atacame nikdy nezaznamenali dážď.
Existujú údaje, ukazujúce, že v Atacame

allatra.tv

•

„Jedným z najdôležitejších medzinárodných problémov 21. storočia je
zmena klímy na celej planéte. Zvlášť
znepokojivý je celkový rýchly nárast
dynamiky katastrof, ktorý je pozorovaný za posledné desaťročia.“
Zo správy „O problémoch a dôsledkoch globálnych klimatických zmien na Zemi. Efektívne
spôsoby riešenia týchto problémov“

to často odmieta: „No, a čo mám robiť? Nie
som vládcom nejakej krajiny!“ Avšak už
nemáme čas prehadzovať zodpovednosť na niekoho iného. Každý deň sa tisíce
ľudí stáva klimatickými utečencami.
V súčasnosti prichádza k nárastu atypických klimatických javov na celej planéte. V spojitosti s tým je najdôležitejšie
- ako sa ľudstvo postaví k týmto výzvam

allatra.tv/cs

Príklady toho ako sa sami ľudia začínajú zjednocovať je mnoho. Dňa 15. marca 2013 cyklón „Javier“ priniesol na územie
Bieloruska silné sneženie a metelice. Vytvorili sa mnohokilometrové zápchy. Málokto
bol prichystaný na túto udalosť. Aby sa dostali domov, ľudia boli nútení ísť pešo cez
snežné záveje, alebo čakať v autách, kým im
dokážu pomôcť. V tomto neľahkom čase ľudia sami zorganizovali „horúce linky“ v sociálnych sieťach na internetových portáloch
a v rádiách, kde koordinovali prácu dobrovoľníkov, informovali o stave ciest a miestach kde bola potrebná pomoc.
Ľudia robili všetko možné, ponúkali teplé jedlo a nápoje, teplý odev a prikrývky,
dobíjanie telefónov, kanistre s benzínom,
nocľah a inú pomoc. Vychádzali na terénnych autách, aby pomohli, odovzdávali
peniaze na nákup benzínu, alebo dopĺňali
mobilné čísla iným ľuďom. Pre tých, ktorí
sa nevedeli dostať domov, boli v Minsku zriadené miesta na zohriatie, na výdaj

•

info@allatra.tv

Každý by chcel žiť vo svete, v ktorom je
česť, slušnosť, kľud a okrem pomoci od
druhých ľudí nič zlého nedostaneš
jedla a na nocľah. Cyklón „Javier“ pomohol
ľuďom uvidieť, že zdroj Dobra je v každom človeku a že ľudia sami sú schopní
zjednotiť sa a konať spoločne pre blaho
všetkých ľudí a celej spoločnosti, vložiac
svoj primeraný vklad. Ľudia v tak ťažkej
dobe uchovali svoje lepšie ľudské kvalita
– dobro, morálku a duchovnosť. Dôležité
je vždy a všade zostať človekom! Podávať pomocnú ruku a starať sa navzájom!
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prírody: spotrebiteľsky, materiálne alebo
tvorivo, duchovne a morálne. Napriek všetkým prírodným katastrofám, len podaním
pomocnej ruky priateľovi, susedovi alebo neznámemu človeku, ktorý bude nablízku, budeme schopní dôstojne prežiť
všetky nadchádzajúce udalosti. Len spojením síl budú ľudia schopní prežiť nepriaznivé vonkajšie podmienky.
Ako je pripravené ľudstvo na prebiehajúce globálne klimatické zmeny? Odpoveď na túto otázku v skutočnosti závisí
od pripravenosti a informovanosti každého
obyvateľa planéty o tom, čo sa deje! Veď
s týmito zmenami sa nestretávajú „ľudstvom vytvorené inštitúcie“, ale obyčajní ľudia, ktorí, nech to akokoľvek banálne
znie, potrebujú strechu, jedlo a teplo pri
evakuácii či rozsiahlom presídlení. Nikto
nevie, či v čase katakliziem bude poskytovať pomoc, alebo ju bude potrebovať. A pre
ich dôstojné prežitie treba byť pripravený
a nezištne poskytnúť pomoc, aj ju s vďakou prijať. Už teraz je potrebné prejavovať
ľudskosť. Iba zjednotením na základe
duchovnosti môžeme prežiť. Iba tak, že
budeme pomáhať a podporovať jeden
druhého, môžeme dôstojne prejsť obdobím globálnych klimatických zmien.
Všetko záleží na voľ be každého človeka.
Každý človek môže nájsť odpovede na
„klimatické“ otázky v relácii „KLÍMA.
BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“

KLÍMA
BUDÚCNOSŤ
JE TERAZ

•

cz@allatra.tv

Ďaľší príklad spojenia a jednoty síl sa
udial v mestečku Ureki v Gruzínsku, kde
počas búrky v lete roku 2017 unieslo na
more 13 ročnú dievčinu na nafukovačke.
Záchranári jej pomohli dostať sa na súš,
no sami sa ocitli v pasci rozbúreného živlu.
Silný vietor a vlny im nedovoľovali priblížiť
sa k brehu. Podľa slov očitých svedkov, sa
ani druhí záchranári, ktorí prišli poskytnúť pomoc, nedokázali dostať z vysokých
vĺn unášajúcich ich stále ďalej od brehu.
Dĺžka záchranárskeho lana bola nedostatočná a vtedy ľudia, nachádzajúci sa na
pláži, spojili svoje úsilie, chytili sa za ruky
a vytvorili „živú“ reťaz. Vďaka spoločnej
zosúladenej činnosti sa podarilo zachrániť
všetkých ľudí.
Keď sa ľudia spoja,
zmôžu veľmi mnoho!

sledujte na allatra.tv/sk
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Dobro je tam, kde jsi Ty

JEDINÉ ZRNO
FUNDA MENTÁ LN Y SOCIÁ LNO V ÝSKU MN Ý PROJEKT

ALLATRA TV na Festivale
Evolution Praha 2019
Skupina dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA navštívili Festival Evolution v Prahe. Počas
troch marcových dní využili toto podnetné
a tvorivé prostredie, aby natočili rozhovory
s ľuďmi rôznych profesií, záujmov a veku.
Cieľom ich rozhovorov bolo otvorene hovoriť o téme Láska, dualita človeka a zjednotenie všetkých ľudí na Zemi.
Takéto sociálne prieskumy robia dobrovoľníci MSH ALLATRA v rámci Fundamentálneho sociálno výskumného projektu
JEDINÉ ZRNO, ktorého hlavným cieľom je
odhalenie spoločných, pre všetky národy
rovnakých duchovných zŕn, ležiacich v základoch každej kultúry a viery.
Ako hovorili účastníci natáčania z AllatRa TV, ľudia na festivale boli otvorení
a radi poskytli rozhovory na dané témy.

VŠEOBECNÉ CIELE PROJEKTU:
Odhaliť jediné zrno duchovných
znalostí na báze štúdia
spoločných pôvodných
duchovných zŕn z prameňov
svetových náboženstiev
a vedeckých prác.
Nájsť možnosti a varianty
v nivelizácii prejavov duchovnomorálnej krízy v podmienkach
globalizácie.
Ukázať, aké sú osobitosti
ducha zjednotenia a protirečení
vedomia v duchovnom dedičstve
ľudskej civilizácie.
Nájsť spoločné sociálne
a duchovno-morálne faktory
konsolidácie svetového
spoločenstva.

www.edinoezerno.allatra.org

Výsledok týchto krásnych stretnutí a rozhovorov budete mať možnosť zanedlho vidieť
na allatra.tv/cs

Živé skúsenosti:
Eva, Česko, aktivní
účastnice MSH ALLATRA: „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se v Praze
podíleli na krásné atmosféře festivalu Evolution, kde
jsme my reportéři internetové
televize AllatRa TV natáčeli reportáže s vystavovateli i hosty. Díky patří za váš čas,
ale především za trpělivost, lásku, přijetí
a nádhernou spolupráci v duchu skutečného
partnerství a vnitřní jednoty. Byla to krásná
vlna radosti, vše se tak nádherně skládalo,
zapadalo do sebe… Navíc jsem si uvědomila,
že skutečně nikdo není více či méně důležitý. To bychom měli mít vždy na paměti!
Každý člověk nám může být pomocníkem
na cestě poznání. Tím, že se navzájem dělíme o svá pochopení, vzájemným přijetím
a upřímností, tím si navzájem pomáháme.
Zároveň ale zjišťujeme, že mezi námi není
rozdílů, že jsme sice každý originální kousek, ale pouze jako celek tvoříme všichni dokonalý obraz puzzle s názvem Život.“
Alena, Slovensko, aktívna účastníčka MSH ALLATRA: „Toto krásne podujatie mi dalo povzbudenie do
ďalších dní. Pochopila som,
že my ľudia sa dokážeme spojiť v láske, jednote a spoločne
už dnes tvoriť nový začiatok – začiatok žitia v spoločnosti na duchovno-mravných
základoch. Ako povedal jeden z hostí: „Sme
schopní to rozbité sedem miliardové zrkadlo
poskladať, viem to! Viem, že to dokážeme!“
Áno dokážeme, avšak nie vonkajším, ale vnútorným, jazykom živým, cez bezpodmienečnú lásku. Ďakujem za krásne podujatie, za
každý rozhovor, za dary, ktoré nám i v takejto podobe život prináša. Ďakujem všetkým.“
Jozef, Slovensko, aktívny účastník MSH ALLATRA: „Bol som plný očakávania, ako to bude na festivale
prebiehať. Prvý krát som sa
zúčastnil na natáčaní reportáží a rozhovorov pre projekt
Jediné Zrno. Veľmi mi pomohli tí, ktorí už

mali skúsenosti. Pri reportážach, či už s náhodne oslovenými ľuďmi, alebo s pozvanými prednášajúcimi, som si uvedomil, že skoro všetci hovorili rovnako o tom istom, že
chcú žiť v pokoji, v láske a radosti. No, každý
pritom používal svoje vlastné slovná. Boli
to krásne okamihy, keď sme pri niektorých
odpovediach všetci prítomní rovnako pritakávali, kývali hlavou na znak súhlasu, či to
bol spevák, hudobník, psychológ, alebo manažér. Prežil som tri dni tak, že som prestal
vnímať únavu a čas. Ďakujem všetkým,
ktorí svojou prítomnosťou vytvorili krásnu
atmosféru.“
Monika, Česko, aktivní
účastnice MSH ALLATRA:
„Rozhovory s lidmi byly neuvěřitelné, nádherné a tak
čisté. Všechny zvuky utichly
a byla jen rozprava dvou Duší.
Ten člověk byl tak překrásný, byl
tak nadšený a otevřený mluvit o hlubinách
svého nitra. Bylo tak přirozené navázat kontakt a ta blízkost z nás dělala dávné přátele.
Reakce všech byla naprosto stejná: „To byly
opravdu velmi zajímavé otázky, velmi za ně
děkuji.“ Odnesla jsem si z toho dne jediné, že
všichni jsme si blízcí, když komunikujeme na
úrovni svého nitra a všichni jsem si darem.
Nemůžeme z takového setkání odejít s prázdným pocitem. Každý si odnáší dar Lásky
a hluboká pochopení.“
Karolína, Česko, aktivní
účastnice MSH ALLATRA :
„Pro mě bych své dojmy
a pocity ze setkání nás,
účastníků MSH ALLATRA
na festivalu Evolution v Praze shrnula pod jediné slovo…
RADOST. A jen jsem toto slovo napsala a zavalila mě ohromná vděčnost vůči všem, kteří přišli a podíleli se na společném tvoření.
Vážili cestu z veliké dálky, abychom mohli
ruku v ruce následovat svou vnitřní AllatRa,
světlo, plamen, touhu... A otevřít témata,
kterými vnitřně žijeme, jsou pro nás každodenní realitou a máme jedinečnou příležitost je sdílet se všemi. Máme příležitost
hluboce procítit, že láska k druhému, láska
k bližnímu nepotřebuje žádná slova. Nesmírně inspirující rozhovory naplnily mou
duši a rozšířily moje vědomí. Děkuji Bohu za
tento nádherný dárek. “

edinoezerno.cz.sk@allatra.org

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty

ÚRYVOK Z RELÁCIE
00:30:51

" VOL AN I E MA HDÍHO "

Boh i satan konajú našimi rukami. Komu slúžiš TY?
IM: Ale prepáčte mi, nemám nič proti
tomu, čestne hovorím, ale jednoducho táto
manipulácia pochádza z dávnoveku – keď
rozprávajú, že Boh vidí každý tvoj krok. Boh
nevidí, satan vidí. A tu je popletenie bohov.
No každý má svojho boha: u ateistov a hriešnikov je bohom satan; u veriacich ľudí,
u moslimov, u nich je bohom Alah (Boh).
A každý ide svojou cestou, každý si volí tú
cestu, ktorou chce žiť. Ale zdôrazňujem, že
Boh nemôže vidieť mŕtve, to neexistuje.
To nám sa zdá, že existujeme. Môžeme
tu jeden druhého uraziť, navzájom si môžeme spôsobiť bolesť a útrapy. Ale to zostane
tu, je to za hranicami Živého. Nezaujíma to
nikoho, okrem satana, on nás tu takto drží
a on rozmnožuje toto zlo. Ale opäť – čím to
tvorí? Nami – naším jazykom a našimi rukami. Vari to nie je tak? (E: Áno.) No vari to
nie je tak, priatelia moji? Veď on neprichádza a nenúti ťa prijať to či iné rozhodnutie,
on ti iba hádže myšlienku, priateľ môj.
„Keď sa dielo dokoná, diabol povie:
«Naozaj, sľub Alaha bol pravdivý, aj ja
som vám sľúbil, ale nedodržal som slovo
vám dané. Nemal som nad vami nijakú
moc. Ja som vás volal a vy ste ma poslúchli. Preto mi nevytýkajte, ale vytýkajte
sami sebe. Ja vám nemôžem pomôcť a vy
nemôžete pomôcť mne. Mňa sa netýka to,
že ste sa mi skôr klaňali». Naozaj, pre porušovateľov zákonov sú pripravené trýznivé útrapy.“
Korán (preklad významov: E. Kulijev).
Súra 14 „Ibrahím“ (Abrahám), 22. aját

Ale ty realizuješ zlo: ty začínaš zle
rozmýšľať o iných, ty začínaš vyvyšovať
a chváliť seba, ty spôsobuješ komusi bolesť a útrapy a urážaš sa na iných, keď oni
rovnako jednajú s tebou. Prečo sa urážaš?
Pretože si ukrivdený, dotkli sa tvojej pýchy.
A tu práve aj je celý fenomén, keď je človek
duchovne slobodný, chápe podstatu ľudí,

chápe ako pôsobí satan, on to vie. Keď je duchovne slobodný, nemôže sa urážať, minimálne na toho Anjelika, ktorý sa nachádza
v extrémne ťažkom stave, ktorému diktuje
satan. Ale čo je to satan? To sú len predpísané programy. A tu je opäť fenomén.
E: A v Koráne je tiež to, čo ste povedali, je to tam povedané. Priamym textom je
povedané v ajáte, že satan im vnukol svoju
myšlienku a oni jej uverili (IM: Správne.),
okrem niektorých veriacich.
„Iblís ich donútil priznať za pravdu jeho myšlienku a oni ho nasledovali,
okrem nemnohých z veriacich.“
Korán (preklad významov: I. Kračkovskij). Súra 34 „Sabá'“ (Sabá), 20. aját
IM: A tu sa hovorí o tom, čo som rozprával – satan vnucuje myšlienku. Myšlienka
patrí satanovi a on vnucuje Osobnosti určitú myšlienku a Osobnosť to financuje a realizuje. A čím sa líši veriaci od neveriaceho?
Tým, že veriaci, nuž alebo ako hovoríme,
človek idúci po duchovnej ceste, on musí na
sebe pracovať, musí v prvom rade študovať,
ako pracuje systém, čiže študovať satana,
odkiaľ a aké myšlienky prichádzajú a ako im
vzdorovať.
Keď ti satan hovorí: „Uraz priateľa“ –
musíš chápať to, že aj priateľovi prišla rovnaká myšlienka. A stačí, že sa niekto z vás
nechá nachytať, uraziť sa – viac nebudete
priateľmi, stanete sa nepriateľmi. Komu je
to výhodné? Satanovi.
E: Iba satanovi.
IM: Iba satanovi.
E: A v podstate všetko zlo na zemi pochádza práve z tohto.
IM: Ľudstvo má jediného nepriateľa a to
je satan.
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Každý človek ide svojou
cestou a volí si tú cestu,
ktorou chce žiť. Boh i satan konajú skrze nás. My
volíme, komu chceme slúžiť. Veď satan nás nenúti
druhého človeka uraziť, alebo
spôsobiť mu bolesť a útrapy. On nám iba
hádže myšlienku, ale my realizujeme
túto myšlienku a konáme toto zlo. Ale
keď je človek duchovne slobodný, on chápe podstatu ľuďí. Chápe ako pôsobí satan
a predovšetkým v ňom samom. A duchovne slobodný človek sa nemôže urážať na druhého človeka, minimálne na
toho Anjelika v ňom, ktorý sa nachádza
v extrémne ťažkom stave, keď mu diktuje
satan. Ale čo je to satan? To sú len predpísané programy a šablóny.
Ale v skutočnosti sme my všetci bratia
a sestry. Rozdeľuje nás len satan, ale on
nerozdeľuje skrze niečo či niekoho, on rozdeľuje skrze nás: skrze naše skutky, naše
jednanie, skrze naše slová. A odtiaľto aj
všetko vyrastá. Nástroj satana – to si ty,
môj priateľ, (E: Kým načúvame.) pokiaľ počúvaš tohto satana.
„Naozaj, šajtan je váš nepriateľ a správajte sa k nemu ako k nepriateľovi. On zve
svojich stúpencov preto, aby sa stali obyvateľmi planúceho ohňa.“
Korán (preklad významov: M. N. Osmanov). Súra 35 „Fáter'“ (Stvoriteľ), 6. aját

E: Áno. Ako hovoril Prorok Mohamed
(mier s Ním), tvoj najväčší nepriateľ je tvoj
nafs a ukrytý je v tebe samotnom.
IM: Preto aj bol Prorokom (E: Áno.), poznal podstatu.
Pri výklade 114 súry Mohamed hovoril: „Šajtan lezie svojím rypákom (khurtum) k srdcu človeka, ale ak si ten pripomína Allaha, tak on ustupuje (skrýva sa),
čiže utícha, ale ak si človek zabúda pripomínať, tak šajtan požiera jeho srdce. Preto je pomenovaný ‚skrývajúci sa našepkávač (štváč)‘.“

„A My sme stvorili človeka a vieme, čo
mu našepkáva jeho duša (poznáme jeho
tajné myšlienky) a sme bližšie k nemu ako
krčná tepna.”
Korán (preklad významov: Abú Adel).
Súra 50 „Qáf“, 16. aját

sledujte na allatra.tv/cs

9

www.polahoda.cz

Dobro je tam, kde jsi Ty

AT L A N T I DA
EL I TA – SLUHOVÉ ELA přísahající bohu ELOVI – ten, kdo poskytuje službu bohu Elovi

ENÚMA ELIŠ

sumersky epos o stvoření světa
00:58:52 - 01:06:47 (čas ve filmu)

ENÚMA ELIŠ – nadvláda Ela a elity
K dnešnímu dni odborníci – sumerologové přiznávají skutečnost, že ještě nedostatečně znají sumerský jazyk a existuje
tak problém základního nepochopení starověkých památek jak sumerských, tak i babylonských textů. V mnoha případech jsou
nuceni vynechávat mezery, dávat otazníky
nebo se spokojit pouze s obecným chápáním některé části textu, často spoléhajíce
pouze na svou intuici a na pochopení, která
jim umožnila získat tato civilizace v rámci
jim poskytnutého vzdělání.
Zajímavé je, jak se dnes pro společnost
překládá název, prvních slov babylonské
epické básně ENÚMA ELIŠ, aktivně zdůrazňující pozornost na tom, že s největší pravděpodobností znamena „Když je nahoře“.
Na základě této hypotézy navrhuje různé
verze interpretace slov. Tato varianta přikrytí pravdy je někomu prostě potřebná.

Nicméně pro zasvěcené to je: „Nadvláda Ela a jeho elity“ a pro ostatní - „Když je
nahoře“. A první řádek eposu pro zasvěcené
zní takto: „Do nadvlády Ela a jeho elity...“.

Takže ten, kdo je více obeznámen s pravou historií časů, chápe, o jaké historii pojednává tato svérázná Babylonská Bible,
proč starodávnými kněžími byla ustanovena zejména tato slova jako první a jak to
potom přeložili pro národy při opisování
z těchto textů.

představách mnoha generací lidí, kteří
z těchto legend přijímali lživé představy
o božském ráji jakoby o nějakém zvláštním
místě na zemi, kde vyvolení žijí v nesmrtelném těle.

NEZNÁMÉ - ZNÁMÉ ZNALOSTI

ELYSIUM NEBO ELYSEJSKÁ POLE, se
překládá z řečtiny jako „POLE PŘEBÝVÁNÍ,
„země přebývání BOHA ELA“.

„OSTROV NESMRTELNÝCH“ V MÝTECH
ARCHÓNTŮ STAROVĚKÝCH HELÉNŮ A STAROVĚKÝCH HEBREJSKÝCH KNĚŽÍ.
Dnes pro nová pokolení jsou nejvíce
známy a proklamované po světě legendy
archóntů starověkých Helénů a starověkých hebrejských kněží o zemi Ela a jeho
„Ostrově nesmrtelných“. Při znalosti prapůvodního můžeš snadno vidět to, co bylo
vneseno kvůli nadvládě a celosvětové moci
do společného duchovního dědictví národů, překrucujíc jeho podstatu a smysl.
Myslíte si, že jste neslyšeli o zemi Ela?
Ale vy dokonce nevíte, že dnes žijete jako
otrok pod jeho egidou. Přemýšlejte, i když
jste ateista, odkud máte od dětství obraz
Boha v podobě starce s plnovousem sedícího na trůně? Proč od dětství máte touhu
mít magické předměty a být podobný pohádkovému válečnému hrdinovi? Proč vás
přitahuje tajná touha připojit se k nesmrtelným a žít v ráji právě ve hmotném těle? Proč
jsou vaše touhy v tomto světě zaměřeny na
to, abyste se stali VYVOLENÝM, SMRTELNÝM BOHEM, to znamená části ELITY? Jak
je dnes silný El ve vašich hlavách?

Psát na začátku posvátného textu „DO“to byl standardní způsob ve starověké literatuře jako označení anti-allatu. Například:
DO té doby, jak byli tito a tamti bohové, DO
té doby, jak existovalo nebe a zem, DO té
doby, jak byl stvořen člověk, to bylo něco
prvotní. To znamená „DO té doby, než“ bylo
něco ve smyslu anti-allatu, byl allat z Duchovního světa (ze světa Jediného Boha),
který zrodil celé „DO“- to znamená anti-allat a objevil se materiální svět.

Z Bible starověké hebrejské jméno ELIŠA
(Elisey, Elis, z kterého vznikl název Elysejská pole), jak je nám již známo, se vyskytovalo ve 2.tis.před n.l. v klínových tabulkách
z akkadsko-babylonského eposu napsaného
sumerským klínovým písmem. Je zajímavé,
že slovo El je obvykle přeloženo jako – bůh,
moc, síla; ten, kdo je nahoře, slovo IŠ znamená člověk, a slovo ELIŠEVA znamená člověk, který přísahá Bohu.
Přičemž podstatné jméno ŠEVUA („přísaha“) má stejný kořen jako číslice ševa
(„sedm“). Objevuje se zajímavý řetězec:
7 prvních mytických mudrců Eridu, města
prvních králů sumerské civilizace, 7 prvních mudrců ve starověkém městě - státu
Aténách, který sehrál vedoucí úlohu v historii Ellady. 7 přísahajících bohu Elovi.

ELYSIUM

ELITA – SLUHOVÉ ELA
– přísahající bohu ELOVI – ten, kdo poskytuje službu bohu Elovi

ELYSIUM – ELISHA – EL

Jak je dnes silný El ve vašich hlavách?

Jaký význam má slovo ELYSIUM?

V pověstech archóntů starodávných
Helénů, kteří čerpali své znalosti od starověkých kněží Východu, je zmíněna země Ela
pod různými názvy. Kromě Atlantidy jsou
nejznámější ELYSIUM (nebo Elysejská pole)
a rovněž OLYMP.
ELYSIUM – v antické mytologii je ZEMSKÝ RÁJ, nacházející se na západním konci
Země ve tvaru ostrova, kde prožívali svůj
život vyvolení bohem Elem. A hrdinové
a ctnostní lidé tam přebývali až po smrti,
a to v podobě STÍNŮ. Tato země požitků
a potěšení, o které se zmiňovali starodávní
helénští básníci Homér a Hésiodos. Homér
se zmiňuje o tom, že se ELYSIUM nachází NA ÚPLNÉM KONCI SVĚTA U BŘEHŮ
ŘEKY OKEANU.
Elysium sehrálo svou roli v obrazných

Obecně je třeba poznamenat, že ve starověku, na Blízkém východě, byl hodně
rozšířen pojem dohoda (smlouva, závět‘),
a různé její typy – mezi lidmi, mezi králi,
mezi králi a poddanými.
Jedna z takových smluv znamenala
slavnostní slib jednostranné povahy. Svým
způsobem „přísahu“, ve které jedna ze stran
slíbila provést určité akce. Zvláštním typem
smlouvy byl zákon (závěť) uzavíraný mezi
Bohem a člověkem. Byl podobný smlouvě
na udělení práv panovníkem svým poddaným. Je zajímavé, že termín „Starý zákon“
je kopírováním starořeckého pojmu, který
doslova znamená „předešlá smlouva, ta,
která byla předtím”.
Celý film „ATLANTIDA“
v ruském jazyce s českými
titulkami na allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs
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Prečo sa zapájam do projektov MSH ALLATRA
povedal: „Aby sa nestalo, že 1% vopred
mŕtvych otrokov systému zabije 99% potenciálne živých ľudí, treba začať niečo
meniť, meniť predovšetkým v sebe. A čo
je najdôležitejšie - nemlčať o tom. Potom
aj vo svete bude všetko v poriadku.“ Tak
som si povedala, že budem otvorene hovoriť
a konať.

VLASTNÁ SKÚSENOSŤ
Tak túto otázku som si položila niekoľkokrát, až kým prišlo veľké pochopenie, radosť a úľava, sloboda, Láska.
Prečítala som knihy a pozrela som si
takmer všetky relácie s Igorom Michajlovičom Danilovom. Prišlo veľmi veľa pochopení, začala som Znalosti používať v každodennom živote.
Jedného dňa som sa rozhodla ísť pomôcť
robiť rozhovory na železničnú stanicu pre
projekt Jediné Zrno - film „Láska dárujúca
Slobodu.“ Nemala som skúsenosti, nemala
som očakávania, bola som zvedavá. V mysli mi chodili myšlienky, či budem vedieť
byť správne naladená - v láske. Bola som
prekvapená, čo sa s mojim vnútrom udialo
v interakcii s ľuďmi. Bolo nádherné zacítiť
zmenu, ako sa im menia oči, toľko Lásky,
ktorá zrazu bola. Nešlo o rozhovory. Prekvapilo ma, čo začalo horieť v mojom vnútri, to
teplo, radosť...
Po tejto prvej skúsenosti som prišla na
to, že otázky, ktoré sme kládli ľuďom, musím položiť aj sama sebe, najmä otázku
o dualite človeka a nájsť vo vnútri odpoveď.
Podstatu dualitu človeka som vysvetlila aj
svojej rodine, že v každom z nás žije zviera
i Anjel, a že sa prejavujú cez dobré a zlé myšlienky a skutky, začala som to používať vo
vzájomnej každodennej komunikácii. Deti
to veľmi zaujalo a v istom ohľade aj potešilo, že mama okrikuje ich zvieratko, oni sú
predsa Anjel, ktorého mama miluje a podporuje. A až pri používaní, žití tých Znalostí, som mnohé pochopila, a najmä precítila.
Ďalšia aktivita bola snímanie kamerou.
Mali sme ju doma, no nikdy som ju nepustila. Chodila som okolo nej ako okolo „pokladu Pána tvorstva“. Hlas v hlave kričal nech
sa jej nedotknem. Bolo pre mňa veľmi náročné prekonať to, zistiť jej nastavenie, fungovanie, dokúpiť kvalitné mikrofóny a redukcie k zvuku. Bol to takmer dvojmesačný
projekt, pri ktorom som sa veľa dozvedela
o fungovaní techniky a zoznámila sa pritom
s mnohými odborníkmi.

Po natáčaní rozhovorov som sa dostala
k téme strihania. Zistila som totiž, že materiál treba spracovať a chýbajú ľudia. Opäť
téma ktorej som nerozumela. No veľmi ma
potešilo, že na moju otázku a prosbu zareagovali nádherní ľudia a za pár chvíľ som
mala všetky technické nástroje a zaškolenia
k dispozícii. Skladalo sa to ďalej. Poprosila
som ich, aby ma naučili strihať a nikto nepovedal nie. Tak som to vyskúšala. Zistila
som ďalej, že potrebujem upravené obrázky
a tak som šla na kurz photoshopu v Koordinačnom centre MSH ALLATRA vo Valašskom Meziříčí.
Moja zvedavosť ma priviedla skúsiť prekladať knihu A. Novych, opäť nádherná práca na sebe... Hlasy vedomia: „Načo to robíš,
je ťa všade a veľa, nemusíš všetko robiť, však
oddychuj...“ Všetko možné, aby som prestala. Neskôr som začala pomáhať s novinami
Polahoda, korektúrami článkov, kde som
sa naučila, aké je nádherné spolupracovať.
A prišli okrúhle stoly... A tu som tiež objavila to, o čom hovorí stále Igor Michajlovič
Danilov v reláciách. Že samé sa to nestane,
že záleží od našej Voľby a či začneme Konať, nielen dumať. Že so systémom sa netreba púšťať do hier, že nad ním sa vyhrať
nedá. Šajtána treba prekročiť, jednoducho
mu nedať pozornosť.
Dalo mi to veľmi veľa. No hlavne som
pochopila, že každej jednej činnosti veľmi
záleží, v akom som vnútornom rozpoložení.
Prácou na projektoch MSH ALLATRA
som zistila, že ich nerobím len preto, aby sa
robili. Robím ich preto, aby som sa rozvíjala
osobnostne i duchovne. A prichádzala obrovská pomoc od Duchovného sveta. Mala
som možnosť sa naučiť spolupracovať v Láske. Naučila som sa nečakať, že niekto niečo
spraví. Našla som v sebe vnútornú silu urobiť
to. Môžeme sa učiť, čo je to spolupracovať,
keď všetky hlasy v hlave sú proti spolupráci.
Nikto nám nedáva inštrukcie, ako čo robiť,
všetko ide od nás ľudí, či to chceme robiť.
Nikto nemôže nútiť ľudí, aby sa zapájali
do projektov, môžem maximálne ozvučiť,
pripomenúť, požiadať o pomoc. Ale Voľbu
robí každý sám. Igor Michajlovič v poslednej relácii „Klíma – Budúcnosť je teraz“

Veľmi cítim, že sme v období Križovatky. Rozhodla som sa neskrývať, že verím
v Boha, Duchovný svet. Je biele a je čierne, nie je šedé. Vyberám Svetlo, Lásku.
Verím, že moja Osobnosť sa spojí s Dušou
a zažijem Duchovný svet, kde všetci budeme v Láske, v komunikácii rovný s rovným, v úcte, rešpekte, budeme vidieť len
Svetlo, byť Svetlom.
Priatelia, prečo to píšem? Hlavne preto,
že sa blíži doba, keď bude nutné spolupracovať. A cítim, že máme tu veľké možnosti,
je veľa ľudí, ktorí majú vnútornú potrebu
konať pre blaho spoločnosti, zdieľať s ostatnými to najlepšie, čo majú vnútri seba.
Zdieľam, že je nádherné sedieť doma, robiť
praktiky a čítať knihy, sledovať relácie - je
to veľká pomoc od Boha. Ale je i ďalší veľmi silný a účinný nástroj - projekty MSH
ALLATRA. Áno môžeme pomáhať, ísť príkladom, podporovať Láskou a pochopením
druhých ľudí.

AKO SA MOŽNO ZAPOJIŤ?
Projekty MSH ALLATRA sú vynikajúcou možnosťou ako predovšetkým pracovať
na sebe. Projekty vytvárajú priestor, kde
človek v spoločnosti rovnako zmýšľajúcich
ľudí, v prítomnosti Lásky a pochopenia, nachádza riešenia nielen ako lepšie pracovať
na projektoch, ale najmä ako spolupracovať
s druhým človekom bez tlaku, stresu, napätia, v úcte, a ako rovný s rovným. Samozrejme v Láske, s podporou Duchovného sveta.
Skúsenosti ukazujú, že je dobré vyskúšať
zapojiť sa do mnohých projektov súčasne
a participovať na tom, v čom nájdete naplnenie. Netreba sa obávať, či máte vhodné
vzdelanie, skúsenosti alebo technické možnosti, účastníci MSH ALLATRA vám radi
pomôžu, podporia, naučia. Či už ide o preklady kníh A. Novych, relácií a programov na
TV ALLATRA. Alebo o tvorbu motivátorov,
natáčania rozhovorov (kamera, asistentská
pomoc, strih a efekty), moderovania, písania článkov a blogov, natáčania vlogov, gramatické korektúry, titulkovanie a samozrejme realizácia vlastných ideí a spolupráce na
mnohých ďalších zaujímavých činnostiach.
Naším mottom je: „Konáme Dobro!“
Renka

Ak cítite vnútorné volanie zapojiť
sa do projektov MSH ALLATRA,
tak nám napíšte na cz@allatra.tv
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tolik lepší, že nechci být ani vedle něj.“

ŠKOLA LÁSKY

Při poznávání sebe se musíme učit chápat i lidi, kteří nás
obklopují, což znamená, učit se být dobrým
AllatRa od A.Novych
Toto jaro těžce onemocněl můj dědeček.
Žije poměrně daleko, takže jsem se s manželem dohodla a pozvala dědečka k nám,
aby s námi bydlel a léčil se.
Právě v tu dobu, nadšená čtením knih
Anastasie Novych, jsem začala radikálně měnit svůj život. Dozvěděla jsem se, že
člověk je duální, o povaze jeho myšlenek
a emocí, které přináší tolik utrpení, o tom,
že život člověku nebyl dán kvůli rozmnožování a materiálnímu blahobytu, ale kvůli
duchovní transformaci a osvobození... Při
čtení knih jsem zažívala pocit, že se mnou
autorka rozmlouvá, že mluví o tom, co probíhá uvnitř mě, o tom, co se nesmělo nikomu říkat, ani se o to dělit!
V začátcích pozorování sebe sama jsem
si začala všímat toho, co jsem předtím nikdy
neviděla. Ukázalo se, že v mé hlavě probíhal neustálý dialog, s někým jsem se hádala, něco dokazovala, vysvětlovala; celou
dobu jsem hodnotila lidi kolem sebe, vždy
se našlo něco, co jsem zkritizovala, mnohokrát za den jsem zahořela emocí hněvu,
byla jsem rozčílená a uražená. Nepodstatné
události se mě dotýkaly a vyváděly z rovnováhy. Další zajímavý fakt: při komunikaci
s lidmi se jejich vnitřní emocionální stav
přenášel na mě. Člověk potom odešel a jeho
zlost nebo uraženost mi nějakou dobu nedovolily se uklidnit.
To je jen malý zlomek toho, co jsem
v sobě začala vidět. V jedné eseji se nedá
všechno vypovědět. Zvláštní je, že jsem
žila jako všichni, a podle sebe a současné
společnosti jsem byla „velmi dobrým člověkem“. A zde jsem procítila smysl slov:
„Je třeba být upřímným, a především
před sebou samým.“
S dědečkem jsme se neviděli více než

7 let. Samozřejmě, že jsme spolu komunikovali, ale velmi zřídka. Vzájemné porozumění mezi námi nebylo a egoismu na obou
stranách bylo více než lásky. Pořád se mi
zdálo, že dědeček požaduje zvýšenou pozornost. A navíc se v mém vědomí pevně usadily staré šablony ve vztahu k němu. Kdysi
jsem ho ohodnotila jako mrzouta a strůjce
malicherných hádek mezi členy rodiny.
V očekávání jeho příjezdu mi přicházely myšlenky: „Bude to velmi obtížné! Nastanou každodenní hádky!“ Samozřejmě,
že první reakce byla panika a strach, že se
naruší celý obvyklý způsob života. Dědeček
bude neustále vyžadovat pozornost, takže
nebudu mít čas ani na pohodlný odpočinek po práci, ani na čtení knih, a tím spíše
už nebude v domě ticho a klid na duchovní
praktiky. Ale z druhé strany nemůžu odmítnout pomoc blízkému člověku.
Snažila jsem se nedávat sílu myšlenkám
a představám ve své hlavě. Kromě toho jsem
se rozhodla, že dědečkova přítomnost v našem domě pro mě bude dobrou lekcí, jakýmsi tréninkem smíření.
První, čeho jsem si všimla bylo, že dědeček hodně zestárl. Kromě toho se u něj
rozvinula choroba „X“, takže se jeho pohyby staly nepřesné, ruce se mu třásly a chodil „zkroucený“. Samozřejmě jsem pocítila
lítost a, k svému úžasu, i nepřátelství. Ano,
ano, nepřátelství ke starému člověku, který mi připadal úplně cizí. Projevovalo se to
ve všem: byl mi nepříjemný zápach léků,
chůze, třesoucí se ruce, rozčilovaly mě jeho
kritické názory na mě, na můj život. Dříve bych o svých pocitech řekla všem svým
příbuzným, aby mě podrželi a politovali,
vždyť mně je tak těžko! Ale teď jsem jasně chápala, že příčina tohoto nepřátelství
se skrývá hluboko ve mně. To já konejším
svou pýchu, v myšlenkách se nad člověka
povyšuji, připouštím myšlenky typu: „Je
dobře, že nejsem taková, já jsem lepší. Na-

Kdesi uvnitř mě vězela stará zášť k tomuto člověku. Moje „JÁ“ si nárokovalo lásku a uznání mých „zásluh“ v životě, a když
se jich nedostávalo, mé ego mě nutilo být
uraženou, obviňovat tohoto člověka, omezilo mé vnímání na jeho nedostatky. Jednou
jsem si do svého deníku zapsala, že lidé jsou
jako kulečníkové koule, které do sebe naráží
svými egy a rozlétají se různými směry. Tak
tomu bylo i v našem vztahu s dědečkem.
Už od mala jsem si nárokovala lásku.
Byla jsem skálopevně přesvědčena o tom, že
mě musí moje rodina milovat, potom i můj
muž. Toto přesvědčení sebou neslo mnoh
výhrad vůči blízkým, a pokud jednali jinak,
než jsem očekávala, docházelo ke konfliktu.

„Ve vztazích se
to dříve či později
promění v nedorozumění, napětí,
vytvoří se nenávist a nepřátelství,
protože tyto nejsou
založeny na hlubokých pocitech, ale
na přáních Materiální povahy. V tomto
případě všichni nesou vinu za všechno,
jedině on za nic nemůže. To ukazuje na
to, že on pěstuje své vlastní ego, neumí
opravdu milovat, ale pro sebe takovou
Lásku vyžaduje od ostatních. Taková
„válka a mír“ se v první řadě začíná
v mysli člověka. Problémem člověka je,
že na sobě nechce pracovat, sám produkovat opravdovou, duchovní lásku, Lásku, kterou jeho Duše cítí k Bohu. Vždyť
tato Láska je pro rychlý růst duchovní
Osobnosti jako životadárná vláha pro
zrající klásek.“
Z knihy AllatRa od A.Novych
Nastaly společné všední dny. Dobře si
pamatuji, jak dědeček urážlivě zkritizoval
můj byt. Ani ne před rokem jsme se přestěhovali do nového bytu, který jsme krásně
zrekonstruovali a zařídili podle nejnovějších módních trendů. Proto nebylo snadné vyhnout se vlastním tendencím urazit
se nebo zapojit do konfliktu. Mlčela jsem
a chápala, že ať bych odpověděla cokoli, kritika by se ztrojnásobila. Ale když dědeček
hanlivě pojmenoval mou oblíbenou květinu, pocítila jsem, že už to déle nevydržím.
Rozběhla jsem se do svého pokoje a začala
vše podrobně popisovat své sestře žijící v jiném městě.
...pokračování v dalším čísle

Zdroj: allatravesti.com
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MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÁ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
NOVĚ na ALLATRA TV

allatra.tv/cs, allatra.tv/sk

VOLBA

JEDINÉ
K čemu je předurčen muž? Kdo je Rytíř Ducha?

Co to znamenalo v dávném starověku? Co je podstatou člověka?
Jaká je podstata ženy? Co lidé ztratili? Jaký je posvátný symbolický obraz ducha skutečného muže? Ježíš, prorok Mohamed, Svatý
Jiří, Džirdžis, al-Khadr - symbol vítězství v duchovním boji. Co
se skrývá za symbolikou? O sakrální roli mužů ve společnosti.
O poslední době a možnosti výběru zlatého tisíciletí. Tajemství společnosti, která se stává realitou.

I

ZRNO

Film "JEDINÉ ZRNO". Část první. VOLBA s česko-slovenskými titulky, na kterých společně pracovali dobrovolníci MSH ALLATRA
z obou zemí. Na dabingu ve stejné verzi se intenzivně pracuje.
Unikátní, mezinárodní, sociální výzkum, nemající ve světě obdoby,
který iniciují a provádějí SAMI LIDÉ z více než 140 zemí světa.
Společné výzkumy, překlady, mezinárodní rozhovory, sociologické
průzkumy, telemosty, video komentáře od vědců a odborníků...

Proč světové společenství žije podle dvojích standardů, podle dvojí morálky? Proč
člověk říká jednu věc, myslí si něco jiného
a ještě jinak jedná? Proč vedou dvojí standardy vědomí ke konfliktům a tragédiím ve
vztazích? Jakým způsobem si vědomí pohrává s emocemi lidí, nutí je bát se, trápit se,
probouzet se v zármutku a problémech?...

s českými titulky

PŘÍBĚH MÉHO OTROCTVÍ

CO JE TO

Šilkova
Elizaveta

Je to pravdivý příběh jedné dívky, které
osud připravil těžkou zkoušku. A přesto
dokázala v těchto nelidských podmínkách
nejen přežít, ale nezatvrdit se v srdci, důstojně projít peklem, tyranií a agresí ze
strany blízkých příbuzných a také najít
v sobě sílu změnit svůj osud.

VĚDOMÍ?
FILM 2

Vědecko-diskuzní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“. Diskuze ve formě profesionální
hry umožňuje odborníkům svobodně vyjádřit svůj osobní i profesionální názor bez
ohrožení vlastní pověsti. Předložit hypotézy a posoudit je skrze prizma vědeckých
a praktických zkušeností.

Rychlé změny klimatu na Zemi nabírá na
obrátkách. Živelné pohromy zasáhnou lidi
nečekaně a ničí vše, co jim stojí v cestě.
Nutí lidi opouštět své domovy a zbavují
je prostředků obživy. Způsobují neúrodu,
hlad a nemoci, urychlují globální změny
klimatu na planetě.
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