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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny 

"Dobro je tam, kde jsi Ty" 
jedinečná sociální iniciativa 

dobrovolníků MSH ALLATRA 
zaměřený na zaplnění 
informačního prostoru 

dobrými zprávami, tvůrčímy 
nápady a inspirativními články, 

prostřednictvím tištěných 
produktů a internetových zdrojů. 

Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazbu novin – to vše 

dělají účastníci projektu ve svém 
volném čase. 

Jednoduché metody práce se svým vědomím. 
První, naprosto jednoduché kroky v práci 
na sobě. Jak ovládat své vědomí a kontrolo-
vat myšlenky? Jak se zbavit diktátu vědomí a 
jeho dotěrných myšlenek? Jak se naučit řídit 
svou pozornost správným směrem? Jak najít 
sebe skutečného? Jak komunikovat v rodině 
bez urážek a výčitek? Časté záměny Lásky za 
diktaturu. Co je pravá Láska? Jak přestat být 
nešťastný a začít Žít? Jak vybrat Život místo 
smrti, Lásku místo utrpení? Jak v sobě rozlišit 

Osobnost – duchovní složku, a vědomí – ži-
vočišnou složku člověka? Co si představit pod 
pojmem duchovnost Osobnosti? V čem tkví 
smysl konání Osobnosti? Jak získat svobodu 
od zvířete uvnitř sebe? Jak rozvíjet Anděla v 
sobě? Jednoduché duchovní nástroje v práci 
na sobě, které jsou dostupné a pochopitelné 
pro každého z nás. 

Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, 
Žanna, Tatiana.

Milí čtenáři a příznivci knih Anastasie Novych,
 jménem dobrovolníků Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA 

Vás srdečně zveme 
na setkání pod názvem „ Jednota na duchovně-mravním základě“

Na co se můžete těšit? Dozvíte se mnoho zajímavého o činnosti dobrovolníků z MSH AllatRa, 
budete se moci podělit o své vlastní zkušenosti s ostatními, prodiskutovat znepokojující otázky 
a samozřejmě se seznámit s milými lidmi z různých měst, kteří jdou rovněž po cestě duchovního 
rozvoje. Bylo toho řečeno a napsáno již hodně, nástroje již byly dány. Vlastní zkušenost každého 
z nás je nyní to nejcennější, co společně máme.

20.10.2018 od 11:00 hodin,  koordinační centrum zastupitelství MSH ALLATRA 
Česko-Slovensko, Hemy 861, Valašské Meziříčí, 75701 Valašské Meziříčí 1

Kontakty: Michal Krawiec, 
tel: +420 733 111 676, cz@allatra.tv

Vstup volný

POZVÁNKA

SVOBODA
         OD DIKTATURY ZVÍŘETE

UVNITŘ
TEBE

na allatra.tv

Mezinárodní společenské 
hnutí ALLATRA

Tripolská civilizace: 
Duchovní znaky a symboly

Láska – astroláb Pravdy

Co se stalo v Atlantidě? Jak 
vznikla moderní elita Ela od 
dob Atlantidy?

Vědecko-experimentální 
projekt „PYRAMIDA“
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MEZINÁRODNÍ ŽURNALISTIKA 
NOVÉHO FORMÁTU

Vo svete existuje veľmi veľa poctivých novi-
nárov, ktorí venujú tejto ušľachtilej činnosti 
veľkú časť svojho života, neľutujúc ani síl, ani 
vlastného času. Som presvedčený, že oni môžu 
podať dôstojný príklad celému svetu.

Moderátoři MSH ALLATRA

Žurnalistika je jedným z hlavných 
druhov činnosti, svojráznym nástrojom, 
ktorý formuje spoločenské názory, nálady, 
mienku a zjednocuje ľudí v jednom 
umelom informačnom poli.

V našej dobe sa stále častejšie stretáva-
me so zámenami základných osnov novi-
nárskej činnosti, takých ako sloboda slova, 
predstavou profesionalizmu, vnútorného 
redaktora, objektivity a  iných. V  dôsledku 
toho nástroj, ktorý je určený k formovaniu 
tvorivého vektoru myslenia v  spoločnosti 
cestou popularizácie dobrých vecí, pozitív-
nych príkladov a ľudských skutkov a v prí-
pade nutnosti informovať o  krízových si-
tuáciách s  ukázaním najpriaznivejšieho 
variantu východu z  nich, pôsobí zjavne 
v opačnom zmysle. 

Existuje veľmi jednoduchý princíp – akú 
chceme vidieť spoločnosť zajtra, takú ju 
ukazujeme v  prostriedkoch masovej ko-
munikácie (PMK) dnes. 

Inými slovami, aké informácie prevládajú 
v  PMK dnes, takou sa stane spoločnosť už 
zajtra. Ak sa zamyslíme nad týmito slovami, 
tak vznikne zákonitá otázka – ak všetci nor-
málni, zdravo uvažujúci ľudia chcú žiť v mo-
rálne zdravej spoločnosti, aby bolo možné 
v noci sa pokojne, bez obzerania prechádzať 

po ulici, aby rodičia nestresovali kvôli svojim 
deťom, vracajúcim sa zo školy, tak čo pre to 
treba urobiť?

Potreba formuje ponuku a nie naopak. 
Preto ak samotná spoločnosť vyžaduje od 
PMK písať a  vypovedať viac o  peknom, 
dobrom, tak ony jednoducho budú povin-
né zmeniť svoj formát. Napríklad, ukazovať 
relácie s dobrými skutkami ľudí, pozitívne 
príklady z histórie, venovať viac materiálov 
štúdiu kultúrneho života spoločnosti, ar-
cheológie, literatúry a  iných smerov, ktoré 
vytvárajú tvorivý svetonázor spoločnos-
ti. Vari vo svete niet dobrých príkladov, 
ktoré možno neustále osvetľovať v  PMK? 
Samozrejme, že sú a je ich množstvo! Pod-
statné je chcieť, prestať sa ostýchať a začať 
o  tomto hovoriť. Pozerať na okolitý svet, 
ľudí a  ich skutky cez prizmu Dobra a Ľud-
skosti. Veď v  tomto spočíva práca skutoč-
ného žurnalistu. Spoločnosť musí sama 
sledovať čistotu informácií v PMK.

Vďaka činnosti sociálne zodpovedných 
ľudí, medzinárodná žurnalistika nového 
formátu (vrátane verejného projektu ALLA-
TRA-ŽURNALISTIKA) každý deň naberá 
tempo a  rozširuje sa po celej planéte pro-
stredníctvom šírenia tvorivých, dobrých 

správ. Tvorivá žurnalistika je povolaná spo-
jiť svetové spoločenstvo v  jedinom úsilí  –  
duchovno-mravnom ozdravení ľudstva.

Sloboda slova – to je voľnosť, 
alebo zodpovednosť? 
Profesionalita novinára 

V  ozajstnej vede, ako i  v  každej profe-
sii, neexistujú „autority“ a ani byť nemôžu, 
pretože činnosť ozajstného Človeka, pro-
fesionála v  akejkoľvek sfére – to je proces 
spoznávania Pravdy a  nie pro-
striedok dosiahnutia moci. 
Preto slobodné PMK for-
mujú skutočne Slobodní 
ľudia, čiže ľudia s  do-
minanciou duchovných 
hodnôt. Či nenastal pre samotnú spoločnosť 

čas rozhodovať a prijímať aktív-
nu účasť v zmene formátu svetovej 
žurnalistiky?
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„...Ľuďom je vlastné napodobovanie a asociatívne myslenie. Ale dôležitej-
šie je sám sa stať Človekom a nestrácať cenný čas na hľadanie toho, kto sa 
usiluje o to isté. Oveľa väčší úžitok človek ako Osobnosť môže priniesť sebe 
aj spoločnosti, keď sa sám stane príkladom pre iných.“ z knihy AllatRa

Napríklad sa neboja vylučovať emocio-
nálne zložky, v procese ozvučovania textu 
prenášať akcenty na iné slová a  vypustiť 
informáciu negatívneho charakteru. Také-
to, zdanlivo bezvýznamné činy, sú schopné 
od základu zmeniť obraz vnímania diváka. 
Taktiež prinášajú neoceniteľný úžitok sa-
motnému žurnalistovi, jeho duchovnému 
rozvoju – človek sa začína zodpovedne sta-
vať k tomu informačnému prúdu, ktorý pre-
náša cez svoju činnosť. 

Často tiež narážame na nepochopenie 
alebo chybné ponímanie pojmu „sloboda 
slova“ v  žurnalistike. Ponímanie slobody 
slova v  prvom rade závisí od stupňa vn-
útorného rozvoja človeka, jeho duchov-
nosti. Veď sloboda slova nie je právom na 
všehoprípustnosť. 

Informácie, oslobodené od domnienok, 
alebo „objednaných“ správ, výhodných pre 
určité okruhy osôb, pretože profesia sku-
točného novinára predpokladá krištáľo-
vú čestnosť a  predovšetkým pred sebou 
samým, pred svojim Svedomím. Pritom 
novinár sleduje, k  čomu vyzýva charakter 
správy, uvedomuje si rozsah následkov pre-
zentovaných informácií a navrhuje tvorivé 
spôsoby riešenia tej či onej situácie. Tento 
svojrázny vnútorný redaktor z pozície, dá sa 
povedať duchovného Pozorovateľa, aj urču-
je skutočný profesionalizmus novinára.

Každodenne komunikujeme s množ-
stvom ľudí, delíme sa o novinky, ktoré nás 
zaujali, vykonávame analýzy rozličných 
situácií. Proces takejto komunikácie je na-
toľko prirodzený, že nevyvoláva nijaké 
komplikácie. Preto novinárom tvorivej spo-
ločnosti je každý člen tejto spoločnosti, čiže 
uvedomelý, zvedavý človek, ktorý samo-
statne analyzuje hodnovernosť informácií, 
predkladaných v PMK a rozširuje správy, 
dovolávajúce sa k duchovnej zložke ľudí. 
Osobitná úloha v tomto procese je venovaná 
OBČIANSKEJ ŽURNALITIKE. 

Tento termín označuje možnosť písať, na-
táčať video na zaujímavé témy a umiestňovať 
ich na rôznych otvorených zdrojoch, napríklad 
videoportáloch, blogoch, sociálnych sieťach, 
autorských stĺpcoch v  rôznych PMK atď. Veď 
toto je možnosť každého človeka, nezávisle od 
profesie, zapojiť sa do tvorivej činnosti v PMK, 
predovšetkým na internete. Je to sociálna 
zodpovednosť každého človeka – začať popu-
larizovať výlučne tvorivé informácie, hovoriť 
o nutnosti práve ich rozširovania, o dôležitosti 
pre život samotného človeka prinášať iba tvo-
rivosť a  dobro okolitým ľuďom. Vtedy sa po-
zitívne zmeny vo svete uskutočnia okamžite. 

A v skutočnosti je to veľmi jednoduché urobiť!

Je interesantné, že populárna fráza 
„zmeň sa ty a zmení sa celý svet“ nie je me-
taforou, ale kľúčovým zákonom. Stáva sa to 
zrozumiteľným, keď poznáš princíp fraktál-
nosti Vesmíru a informácie uvedené v sprá-
ve „PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA“. 

Napríklad je známe, že každý fraktál sa 
rozkladá na nekonečne malé časti, ale pri-
tom odráža vlastnosti celku. Pri zmene vzo-
ru jedného fraktálu sa v súlade s tým mení 
celková štruktúra celého vzoru. Tento fyzi-
kálny princíp ilustruje, že človek sa nemá 
usilovať zmeniť vonkajšie podmienky a celý 
svet, ale jednoducho začať od seba, sám sa 
naučiť byť Človekom činu, každodenne 
víťaziť nad svojimi strachmi, šablónovitými 
postojmi, vnášať skrze seba viac dobrého 
a svetlého do tohto sveta. 

Vo svetovej spoločnosti je pozoro-
vaný nedostatok pravdivých informácií 
o podstate prebiehajúcich javov. V danej 
súvislosti internetových technológií je 
aj žáner žurnalistiky jednoduchým, ale 
účinným spôsobom rozširovania znalos-
tí medzi širokým okruhom verejnosti. 
Ale pre využitie potenciálu tejto linky je 
potrebná aktívna účasť každého človeka, 
ktorý sa dotkol zŕn pôvodných Znalostí.

allatravesti.com
geocenter.info

Ak človek má vnútornú túžbu pravdivo 
informovať verejnosť, tak tomu nič ne-
môže zabrániť. Profesionálni novinári 
a hlásatelia, nezávisle od sponzorujú-
cich strán, môžu prinášať správy v úpl-
ne inej kvalite. 

Svoboda slova – to je zodpovědnost 
oznamovat obyvatelstvu důvěryhodné 
informace, potvrzené různými zdroji. 

Kto je to novinár tvorivej 
spoločnosti? 

Informácie sú neoddeliteľnou časťou 
života nielen každého človeka, ale aj celé-
ho materiálneho sveta. Všetko je zložené 
z informácií. Vedeli o tom predchádzajú-
ce civilizácie, hovorí o tom stále častejšie 
moderná veda. 

Vychádzajúc z elementárnych základ-
ných princípov, každý z nás je osobi-
tým nositeľom a vodičom informácií, 
čiže v podstate novinárom. 

Toto jsou odpovědi na otázky o
tom, jak funguje tento svět a jakou roli    
v něm hraje člověk. Jakmile pronikáš k
pramenům znalostí prapůvodní fyziky,
na jedné straně chápeš jednoduchost
uspořádání vesmíru, na straně druhé –
jsi překvapen, kdo a jak to mohl vytvořit.
To je opravdu evoluční průlom pro světo-
vouvědu, která dnes zůstává ve stádiu
výzkumů epochálních objevů, udělaných
ještě před sto lety.

Tyto znalosti zahrnují celé spektrum
fundamentálních a mezioborových vý-
zkumů v různých vědních oblastech od
fyziky mikrosvěta po kosmologii...
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Jistě jste četli nebo slyšeli o knize 
"AllatRa", která se od svého prvního vy-
dání rozšířila ve světě mnohomiliónovými 
výtisky, a která byla přeložena do mnoha 
jazyků světa. 

V krátké době se AllatRa podařilo udě-
lat to, co doteď nedokázal žádný světový 
politik, vědec, podnikatel, veřejný činitel 
– shromáždit a  pobídnout obrovskou sku-
pinu svědomitých lidí k tomu, aby zatou-
žili nejen změnit sebe a společnost k lepší-
mu, ale i to reálně uskutečňovali!

Jedná se o znalosti, jak změnit sebe 
a společnost z nového úhlu chápá-
ní a napříč celým světem dojít k dobru 
a sjednocení. Jak žít v souladu se svým 
svědomím, se ctí a udělat z nich svou 
přirozenou potřebu.

Bez nadsázky můžeme knihu "AllatRa" 
nazvat živou knihou každého člověka. V 
čem tkví fenomén tohoto jedinečného díla 
současnosti, které čtou a vrací se k němu 
znovu a znovu lidé různých věkových ka-
tegorií, profesí, jakéhokoli společenského 
postavení, náboženského vyznání, národ-
ností nebo politické příslušnosti?

„AllatRa" vybízí lidi, aby popřemýšleli 
o své životní volbě, o osobní odpovědnosti 

nejen za svůj vlastní osud, ale také za osud 
celého lidstva.

Každý člověk je Osobnost, která si nese v 
prvé řadě odpovědnost za vše, co ve svém ži-
votě koná a co si volí. Vždyť většina lidí chápe, 
co je to odpovědnost. Berou na sebe odpověd-
nost při řešení různých životních, ideologic-
kých, každodenních běžných, finančních a 
jiných problémů. Starají se především ne kvůli 
sobě, ale kvůli své rodině, kvůli budoucnosti 
svých dětí a vnuků, kvůli kamarádům, svým 
blízkým a tak dále. Stejně tak v oblasti du-
chovna – základní věci každého člověka – je 
třeba vzít na sebe odpovědnost za svůj du-
chovní osud a udělat ve svém životě všechno 
možné i nemožné pro to, abychom splynuli se 
svojí Duší a abychom získali opravdovou Svo-
bodu od materiálního světa. Nemusíme na ni-
koho čekat, musíme sami konat a začít v prvé 
řadě u sebe. My sami musíme být dobrým pří-
kladem pro své okolí, potom na sebe pozitivní 
změny v nás i ve společnosti nenechají dlouho 
čekat.

„AllatRa“ – to jsou také jedinečné 
vědecké poznatky, které mají moderní 
vědci teprve v budoucnu objevit, ale jsou 
schopny naprosto převrátit dosavadní 
představy člověka o světě a o sobě. To 
jsou senzační informace o stvoření mate-
rie, o tom, že vnější svět je uměle vytvořen 

– skutečná astrofyzika budoucnosti. Jedno-
značné a přímé odpovědi na otázky o půvo-
du vesmíru, které jsou obsaženy v „Allat-
Ra“, nastavují progresivní vektor pro vědu 
budoucnosti.

"AllatRa" je neobvyklá kniha ve všech 
ohledech! Je to živá encyklopedie prapů-
vodních duchovních Znalostí o světě, spo-
lečnosti a člověku.

Kniha také vysvětluje význam dávných 
symbolů a znaků, které v různých dobách 
měly všechny národy světa. Podrobně vy-
práví o historii starobylého tvořivého znaku 
„AllatRa“, o jeho zvláštním významu v sym-
bolizmu, o klíčové úloze, kterou má tento 
znak pro lidi různých kultur a civilizací, jež 
se nacházeli u jediného pramene formování 
duchovních a mravních přesvědčení. Kniha 
„AllatRa“ je plná vědeckých a historických 
údajů, které mohou sloužit jako základ pro 
samostatné objevy a poznávání sebe sama 
a světa. 

Kniha promlouvá ke každému člověku 
na té nejniternějším úrovni, dává odpovědi 
na otázky, které jsou ukryty hluboko uvnitř 
a se kterými se člověk nesvěřuje ani svým 
blízkým.

Kniha "AllatRa" vás noří do nádher-
ného stavu všestranného poznání Prav-
dy, hasí žízeň po hledání smyslu živo-
ta, pomáhá ukázat věčný, životodárný 
Zdroj. Kniha poskytuje základní klíče 
pro pochopení procesů viditelného i ne-
viditelného světa. Je to základ prapůvod-
ních Znalostí pro duchovní probuzení a 
kardinální transformaci jak Člověka, tak 
i celého lidstva jako celku.

AllatRa  – živá kniha 
každého člověka 

Duchovní Moudrost jako skutečné semeno v člověku klíčí a pomáhá mu 
osvobodit jeho rozum od zajetí lidských strachů, od úzkých kleneb temnoty 
a překonat tuhost materiálního myšlení. A tím mu otevírá nekonečnou sféru 
poznání Pravdy.

Knihu „AllatRa“ od A. Novych 
je možné stáhnout na allatra.tv, books.allatra.org

Znak AllatRa 
ve všech kulturách světa

AllatRa
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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.

Dnes se díky Mezinárodnímu společen-
skému hnutí „ALLATRA“ sjednotily stovky 
tisíc lidí po celém světě. Počet účastníků 
každý den roste geometrickou řadou, pro-
tože dobrých, laskavých a kreativních ak-
tivních lidí, kteří se snaží změnit svět k lep-
šímu, je opravdu hodně.

Dnes účastníci hnutí realizují obrovské 
množství velkolepých projektů v různých 
oblastech. Pracují nad nimi ve světě nejlep-
ší specialisté-dobrovolníci různých profesí, 
kterým není lhostejná budoucnost naší ci-
vilizace a kteří realizují svůj profesionální 
a tvůrčí potenciál pro blaho celého lidstva.

Dobrovolníci – účastníci Mezinárodní-
ho společenského hnutí „ALLATRA“ reali-
zují velké množství sociálně významných 

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

inovativních iniciativ (kulturní setkání, 
mezinárodní projekty „JEDINÉ ZRNO“, 
„PYRAMIDA“, „ALLATRA TV“, „Globální 
partnerská dohoda ALLATRA“, „GEOCEN-
TER“, „ALLATRA NOVINY“, „ALLATRA 
RADIO“ a další). Sami lidé mění svůj vek-
tor rozvoje ze spotřebitelského formátu na 
duchovně-tvůrčí, kde je pro lidi hlavním 
přáním dávat, Milovat, dělit se Dobrem a 
žít podle Svědomí. Tohle všechno se už 
děje Tady a Teď!

Od volby každého člověka závisí bu-
doucnost celého lidstva.

 Pro zjednodušení komunikace, získá-
ní oficiálních informací týkajících se libo-
volných otázek, práce, iniciativy projektů 

hnutí, pro spojení nás všech bylo vytvořeno 
Koordinační centrum Mezinárodního spo-
lečenského hnutí „ALLATRA“.

Oficiální web: 
www.allatra.org

E-mail: center@allatra.org

Skype: allatra-center

Jak řekl Rigden Djappo:  

Zaslouží si respekt ten, 

kdo žije a koná pro blaho své Duše 

a duchovní budoucnost celého lidstva. 

ALLATRA
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Historická fakta ukazují na to, že tyto 
civilizace dosáhly vysoké úrovně v du-
chovním rozvoji, což je mnohem cennější 
a naplňuje to hlavní smysl přebývání kaž-
dého člověka na tomto světě. Vysoký tech-
nologický pokrok byl jenom nástrojem k 
realizaci konstruktivních cílů  vývoje tvo-
řivé společnosti na základech duchovnosti 
a dobra. 

Civilizace TRIPOLI-CUCUTENI

Nalézáme mnoho artefaktů s duchov-
ními znaky na obytných i sakrálních stav-
bách, na oblečení, nádobí, špercích a dal-
ším. To svědčí o tom, že většina lidí měla 
sakrální Znalosti o uspořádání Vesmíru, 
dvojité povaze člověka, materiální a du-
chovní podstatě, šablonách živočišného 
rozumu, o septonovém poli a skutečném 
smyslu života člověka na Zemi.  

Tripolská kultura existovala v období VI. 
– III. tisíciletí před naším letopočtem v Evropě 
(území dnešní Ukrajiny, Moldávie, Rumun-
ska). V Rumunsku je známá jako kultura 
„Cucuteni“ (podle názvu nejbližšího sídla, 
kde byly objeveny první archeologické ná-
lezy spojené s touto kulturou na těchto úze-
mích). V kulturních vrstvách tohoto období 
bylo nalezeno velké množství keramiky se 
sakrální znakovou symbolikou. Přičemž šlo 
o nádoby dvou typů: rituální (s ornamen-
ty ze znaků a symbolů) a běžně používané 
(prosté, bez obrázků).

Tuto kulturu tak pojmenovali archeolo-
gové, kteří jako první provedli vykopávky 
neobvyklé osady nedaleko vesnice Tripoli v 
Kyjevské oblasti. Byli překvapeni, že lidé v 
této kultuře uměli stavět velkoměsta, tavit 
kovy, disponovali unikátní technologií na 
výrobu keramiky a vůbec celkově žili kom-

fortně a byli zabezpečeni. Byl to celkem sr-
dečný, klidný a neútočný národ. 

Dodnes zůstává pro archeology velkou 
záhadou jeho neobvyklá ideologie, která 
se promítla do takových drobností, jako je 
slavnostně vyzdobené hliněné nádobí a te-
rakotové sochy. Hádankou je pro ně to, jak 
je možné, že tento národ ve svém umění vy-
jadřoval slova pomocí symbolů, a to včetně 
těch, které později získaly velký význam v 
kulturách staré Číny, Indie, Egypta, geogra-
ficky tolik vzdálených. Je to například znak 
jing a jang, svastika, světový strom, neob-
vyklé ‚pruhované‘ obrazce, které byly ná-
sledně charakteristické také pro části oděvu 
obyvatele starověkého Egypta. Ale nejzají-
mavější je to, co současní archeologové ješ-
tě neobjevili. Tento národ nebudoval jen 
tak nějaké svatyně. Tento národ věděl o 
pyramidálních stavbách a s nimi spojených 
duchovních praktikách. A nejenže o nich 
věděl, ale také takové ‚pyramidy‘ budoval 
v určitých místech podle určité hvězdné 
mapy. A podobné ‚stavby‘ existují dodnes.

Uctívání tvořivé ženské podstaty

V těchto sídlech bylo nalezeno mnoho 
ženských sošek s vyřezanými posvátný-
mi znaky a ornamenty, což svědčí o tom, 
že tyto národy uctívaly tvořivou ženskou 
podstatu.

Pozoruhodné je i to, že během vykopá-
vek jiných dávných kultur bylo také nale-
zeno nejen mnoho takových znaků na vý-
robcích z keramiky, ale i množství ženských 
ozdob se stejnými sakrálními symboly, a 
také ženské sošky se znaky. Vedle toho na-
cházeli také hroby žen šamanek, jež za ži-
vota ovládaly sakrální znalosti. Ukazují na 
to předměty a mnohé jiné rysy, jež byly na-
lezeny v místě pohřbení. Svědčí to o tom, že 
ženy se nejaktivněji podílely na duchovním 
životě společnosti, na rituálních obřadech, 
a že lidé v dávné minulosti zvlášť uctívali 
právě ženskou, božskou podstatu. 

Zajímavé je, že právě keramické džbá-
ny s posvátnou symbolikou byly především 
rombického tvaru. Podíváme-li se pozorně 
na archeologické nálezy, můžeme zjistit, 
že se na takových džbánech znázorňovaly 
významné symboly a znaky duchovního 
rozvoje: kruh, půlměsíc (se špičkami vzhů-
ru), spirály, trojúhelníky (pyramidky), vlni-

TRIPOLSKÁ CIVILIZACE: 
Duchovní znaky a symboly

Máme se čemu učit od předků

Podíváme-li se na historii lidstva skrze fakta, která se nám běžně předkládají, nabu-
deme dojmu, že se jednalo o historii válečných tažení, konfrontací, bojů o moc, o nadvlá-
du jednoho národa nad druhým. Bylo tomu ale skutečně tak? Neexistovala opravdu žád-
ná civilizace, která by žila v míru, lásce a místo snahy získat moc nad druhými se snažila 
od malička poznat lépe sebe, porozumět světu kolem a tím získat moc nad sebou samým? 
Kde by čest a svědomí, přátelství, vzájemná úcta a starost jeden o druhého nebyla jen 
prázdná slova, ale přirozená potřeba každého člověka? Pozorný čtenář může dnes objevit 
celou škálu historických faktů, archeologických artefaktů a nálezů, které ukazují na to, že 
existovaly civilizace s duchovním a tvořivým vektorem rozvoje. Takovým příkladem jsou 
Tripolská civilizace a Hyperborea.
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tí hadi (klikaté dělící linie, spojení s vodou, 
tedy jiným světem), čtyřcípé kříže, „slunce 
a luna“, čtyři „slunce“. Navíc, podle údajů 
archeologických vykopávek, měli v každém 
tripolském domě posvátný „oltář“ křížové-
ho tvaru (ve tvaru kosého kříže), kde zapa-
lovali první oheň pro pec. Je to tentýž sym-
bol ohně – Duše a čtyř Bytostí!

Rigden: S tvarem kosočtverce se ve 
starověkých ornamentech setkáváme čas-
to. Nazývali ho symbolem Jednoty Země a 
Nebe, spojovali jej s lilií, lotosem... 

Podle nalezených artefaktů této kultu-
ry patřily znaky Allat, AllatRa mezi hlavní 
znaky. Byly umisťovány i do ornamentů a 
vzorů nástěnných maleb, na slavnostní a 
rituální nádoby, předměty, ozdoby…

IM: Znak Allat sloužil jako připomínka 
nabytí Lásky Boží, jak se jí stát… o skuteč-
ném ohni, tedy jako o sestupujícím ohni, 
který sestupuje jako Duch a naplňuje tě, a o 
tom, čím musíš Žít.

Т: Ano, a když studuješ tuto kulturu, 
chápeš, že taková připomínka byla ve spo-
lečnosti všude. V domech ho lidé malovali 
na čestné místo, stavěli na kamna vyzařu-
jící teplo, aby se člověk hřál nejen fyzicky, 
ale i duchovně, tedy neustále v sobě udržo-
val tento božský oheň, oheň Lásky k Bohu. 
Znaky AllatRa a Allat byly umísťovány na 
vrcholky a střechy domů. Čili byly všude. 
Sloužily jako připomínka hlavního cíle v 
životě člověka – stát se z mrtvého Živým. 
Soudě podle znaků na artefaktech a zvlášt-
ností existence této civilizace je zřejmé, že 
zde byly duchovní Znalosti praktikovány.

Ž: Vzpomněla jsem si, jak jste nám, Igo-
re Michajloviči, vyprávěl o tom, že dříve se 
lidé, kteří se duchovně rozvíjeli, stávali ve 
stáří moudřejší, klidnější, vyrovnanější, 
protože měli za sebou velké zkušenosti z du-
chovní praxe, zkušenosti zkrocení 
svého vědomí. 

To znamená, že už pevně 
drželi své vě-
domí na uzdě. 
Dívali se na 
svět jako zra-
lá Osobnost 

(je to míněno v duchovním smyslu, samo-
zřejmě). Uvnitř nich byl mír a klid, naplně-
ní života Duchovním Světem. Žili naplně-
ností a rozmanitostí duchovního života. A 
také ve světském životě, v trojrozměrnos-
ti, se jejich vnitřní stav odrážel ve vnější 
činnosti. Na ně se obracely nové generace 
pro jejich hlubokou moudrost. Tito moudří 
lidé se starali o to, aby ve společnosti vládl 
stejný mír a klid, jaký měli v sobě, aby lidé 
netrpěli žádnou materiální nouzí. Čili zá-
roveň s ostatními vytvářeli podmínky pro 
prevenci, pro ochranu společnosti proti ak-
tivnímu vlivu samotného systému. Starali 
se, aby ani vlásek nespadl z dětské hlavy, 
aby ani jedno dětské bříško nehladovělo. 
To je samozřejmě nesrovnatelné s tím, co 
se dnes děje ve společnosti, v níž jsou klíče 
od duchovních znalostí ztraceny. Všechno 
je přesně naopak. 

Т: Ano. A kdy začala Tripolská kultura 
upadat? Když ji nahradily bojovné kultury, 
tedy ta pokolení, která již pozbyla Znalosti, 
a ta, která byla řízena vědomím Živočišné-
ho rozumu. Ti, kdo pomocí vědomí jako ot-
roci systému proměnili Znalosti na magii, 
náboženství, skepticismus ve vědě, ti, kdo 
vytvářeli sociální hierarchie a rozvíjeli sys-
témy řízení postavené na naději a strachu.

IM: Naprosto správně.

Т: A přesto, nehledě na toto vměšová-
ní vědomí, lidé si ještě tehdy pamatovali 
Zdroj, který dává Život. A to je možné po-
zorovat nejen podle artefaktů a pozůstatků 
dávných civilizací, které existovaly před 
Tripolskou kulturou. Lze to pozorovat i po-
dle dozvuků prapůvodních Znalostí, které 
vytvořily základ učení různých náboženství 
existujících posledních pět tisíc let, a které 
jsou již značně přepracovány vědomím.

Máme se čemu učit 
od předků
Prapůvodní duchovní Znalosti dě-

lají lidi skutečně svobodnými, nezávis-
lými na iluzích hmotného světa, odha-
lují vnitřní duchovní sílu. Člověk cítí 
Prapůvodní duchovno, 

Znaky Allat, AllatRa

je to v člověku za-
loženo na nevědo-
mé úrovni. Volba 
však zůstává na 
člověku.

Původní Zna-
losti jsou jako svět-
lo. Pokud si lidé přejí 
vidět světlo, pak nejenže vnímají jeho čis-
totu, ale také ji předávají jiným lidem. A s 
každým zábleskem světla je ve světě stále 
méně tmy. Pokud člověk, který jej spatřil, 
toto světlo uhasí, pak tma rozšíří svá úze-
mí. Každý, kdo světlo přijal, je jeho nosite-
lem. A právě osobní volba každého člověka 
určuje, kolik světla bude v jeho okolí a také 
celkově ve světě.

Použité materiály:
Pořady: 

„Septonika přírody. Díl 1.“ na allatra.tv
„Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvé-
ho k věčně Živému.“ na allatra.tv
„Od ateisty k Svátosti“ na allatra.tv 
Knihy:
„Sensei ze Šambaly, 4. díl“ - Anastasia 
Novych
„AllatRa“ - Anastasia Novych
Zpráva „Prapůvodní fyzika AllatRa“
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Pokračovanie fascinujúceho príbehu 
o  živote a  duchovnej ceste známeho 
súfijského básnika Jalaluddina Rúmí. 
S  prvou  časťou „Mentor so žiariacim 
srdcom vedúci karavánu lásky...“ a druhou 
časťou "Hlas, ktorý nepotrebuje slová. 
Počúvajte!" sa môžete zoznámiť na stránke 
polahoda.cz.

Za najdôležitejší prostriedok na 
poznanie Pravdy a  Boha Rúmí považoval 
Lásku. Akákoľvek láska – k remeslu, k zemi, 
k rodine je stupienkom ku skutočnej Láske: 

„Láska – to je most medzi tebou 
a všetkým ostatným.“

„ V živote trvajúcom pol storočia,
neplánuj nič, okrem lásky.“

„Skutočná láska, to je znovuobnovenie 
jednoty Duší... Ľudia, ktorí chcú ísť du-
chovnou cestou by nemali čakať, kým 
niekto príde a začne ich skutočne, 
úprimne milovať. Musia sa naučiť od-
haľovať lásku v sebe – Lásku k Bohu, 
k Duši – a ona sa potom odrazí na 
vonkajšom svete, umožní to uvidieť 
ľudí z hľadiska ich duchovnej krásy. 
Všetko je naozaj bližšie, ako si človek 
dokáže predstaviť.“

Z knihy A. Novych „AllatRa“

„Toto miesto je sen, len spiaci ho 
považuje za realitu.“

„Láska – to je svetlo duše, chuť rána;
Nie som „ja“ – nie sme „my“, nie je 

nárok na existenciu...
Podobná mĺkvym očiam, slzám, tvári:

Láska je neopísateľná.“

Rúmí veril, že predovšetkým myšlienky vy-
tvárajú udalosti v našom živote:

„Nemysli na nič iné, ako na dobré myšlienky, 
lebo myšlienky – sú základom 

plátna obrazov.“

„A pokiaľ ide o myšlienku – od jej hry často 
závisia celé svety!...“

„Ak myslíš na ruže – budeš záhradou, ak 
myslíš na tŕne – staneš sa palivom pre 

plamene pece.“
„Ak sa bojíme stratiť, nevyhnutne strácame...
Zo strachu z utrpenia trpíme dvojnásobne...

Veď podstatou všetkých nešťastí 
sú myšlienky o zle...“

„Urobte si poriadok vo svojich myšlien-
kach. Musíte sa rozhodnúť, či sa chcete 
po zvyšok času predierať nepriechodnou 
džungľou ako opice hľadajúce banány, 
alebo ho  strávite ako mudrci prechádz-
kami v upravenej záhrade.“

A. Novych Sensei ze Šambaly. 3. díl

A slová majú tiež veľkú silu:

„Svet môžeš porovnať s horskou dolinou. 
Čokoľvek povieš, 

dobré či zlé – vráti sa k tebe echo.
Je pochabé si myslieť, že ak si pekne hovoril, 

echo prekrútilo tvoje slová.“

„Ticho – to je jazyk Boha, všetko ostatné – je 
zlý preklad.“

„...ak sú tvoje úmysly čisté, Boh akceptuje aj 
neohrabanú reč.“

Rúmí mal tiež veľký rešpekt voči ženám:
„Žena nie je len milovaná. Nie je len stvore-
nie, ale aj tvorca. Koľko ľudí dokáže pochopiť 
tvorcu? Koľko mužov chápe ženu? Tých, ktorí 
privykli na tmu, svetlo slnka oslepuje. Preto 

fuqaha (bohoslovec), zarytí ako červy vo svo-
jich knihách, nariadili ženám zahaľovať si 
tvár, zatvárať ich do háremov, nepočúvať ich 
reči, a dokonca nevysekať ich meno na ná-
hrobok, aby sa k nim, privyknutým  na tmu 
učenej nevedomosti, neprenieslo oslepujúce 
svetlo ženského srdca? Odvolávajú sa pri tom 
na verš Koránu: „Muži stoja nad ženami.“ Ale 
opakovanie cudzích slov – neznamená po-
chopenie ich významu. V časoch proroka Mo-
hameda si ženy nezahaľovali tvár, a koľko sa 
ich preslávilo slovom aj skutkom! Muži sa 
nerodia, stávajú sa nimi. V odvahe a zrelosti 
mnohé ženy prevyšujú mužov.“

Medzi Rúmího žiakmi bolo veľa žien 
a  zúčastňovali sa sema – tradičného kr-
úženia dervišov.

Rúmí sa úprimne zaujímal o ľudí, v ktorých 
„drieme duša“ a  veril, že príčinu všetkých 
nešťastí musí človek hľadať sám v sebe:
„Koľko ľudí je okolo! Ale zrkadlá ich duší sú 
zastreté samoľúbosťou. Ale naozaj sa majú 
radi? Nie, ich láska – to je láska k jedlu, pitiu, 
veciam, peniazom, moci... Ich duše – to je skla-
disko, kde sú bez akýchkoľvek súvislostí chao-
ticky nahádzané predmety, medzi ktorými sú 
oni sami tiež len nezmyselná, bezduchá vec...“

„Nasledovať svoje túžby 
– znamená utekať preč od Boha

a prelievať krv duchovnosti
v prítomnosti Jeho spravodlivosti.
Svet – je pasca a túžba – návnada:

vyhni sa pasci a rýchlo 
obráť svoju tvár k Bohu.“

„Pros Boha o život naplnený láskou;
nežobri o dušu zvieraťa.

Pros ho o duchovnú potravu,
nepros o chlieb.“

Za najväčší hriech a prekážku na ceste k Je-
dinému Rúmí považoval pýchu:

„Ó, namyslenec! Pre dušu nie je
horšieho neduhu,

ako predstieranie dokonalosti.
Srdce i oči musia krvácať dovtedy,

kým nezmizne samoľúbosť.“

„...Každý, kto cíti radosť z víťazstva
alebo sa tajne raduje z cudzej hanby,

je ešte stále chytený v pasci ilúzií.“

Rúmí videl v človeku nie len stvorenie, ale aj 
tvorcu. Človek musí využiť celý svoj poten-
ciál a neobracať sa nečinne na Boha:

„Zameraj sa na význam výroku
„ten, kto pracuje, je milý Bohu,“

LÁSKA – ASTROLÁB PRAVDY

„Svet ako celok je nedeliteľný, svetová 
harfa má len jednu strunu.“

„Ó, všetci, ktorí ste sa narodili!
Keď smrť zaklope na vaše dvere, nebojte sa!

Smrť je druhým narodením pre tých, ktorí milujú.
Tak sa roďte, roďte!“ Rúmí
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Zver sa Bohu,
Nepohŕdaj prostriedkami ani spôsobmi.“

Tvorba Rúmího je preniknutá ideou Jednoty 
celého stvorenia. Chcel, aby každý človek vi-
del „spoločný jednotný zmysel v  každom 
stebielku trávy, v každom nebeskom telese, 
v  myšlienke...,v  dieťati, ktoré sa pohlo 
v lone, objavil univerzálne spojenie...“

„Vedz, že medzi veriacimi existuje
pradávne spojenie.

Veriacich je veľa, ale viera je len jedna.
Tiel je veľa, ale duša je Jediná.“

„Svetlo osvetľuje tisíce dvorov,
ale odstráňte steny a uvidíte,

že svetlo je len Jedno.“

Svojou poéziou sa obracal k  celému svetu, 
ku všetkým ľuďom, bez ohľadu na rasu, ná-
boženstvo a národnosť:

„Daj nám ochutnať víno Jednoty,
rovnako všetkých napoj,

aby sme sa všetci zhromaždili,
a rozdiely, že skutočnosť je len jedna,

razom mohli odstrániť.
My všetci sme vetvy jedného stromu.
My všetci sme vojaci jednej armády.“

„Buď priateľom všetkých, aby si prebýval me-
dzi ružami. Ak sa so všetkými znepriatelíš, 
vtedy pred tvojimi očami povstanú nepriate-
lia, vo dne v noci budeš tam, kde sa to hmýri 

hadmi. Svätí milujú všetkých, ku každému sú 
priateľskí, sú považovaní za dobrých ľudí...“

17.decembra 1273 Rúmí opustil tento svet. 
Jeho nasledovníci nazývajú túto udalosť 
„svadobnou nocou“ alebo „nocou jednoty“.

Samotný Rúmí, ešte počas svojho života 
v tele hovoril o odchode z tohto sveta:

„Súfijec sa nebojí smrti,
úlomky mušle sa nedotknú perly.“

Veľký básnik odkázal, aby ho neoplakávali, 
nenosili smútok a  pochovali ho s  hudbou 
a dervišskými tancami.

„Nehľadajte môj hrob na Zemi – som pocho-
vaný v dušiach mudrcov.“

Rúmíi žije mimo času a priestoru, vyžaruje 
naprieč času nekonečnú Lásku a Svetlo.

„Ak hľadáš, hľadaj nás s radosťou,
Lebo my žijeme v kráľovstve radosti.

Nedávajte svojmu srdcu nič,
okrem lásky tých, ktorí sú žiariacou radosťou.

Nedaj sa oklamať zúfalstvom,
lebo existujú nádeje: sú skutočné, existujú.

Nechoď do tmy -
Hovorím ti: Slnko existuje.“

Čo ma priviedlo k tvorbe Rúmího? Úprim-
nosť, hĺbka pocitov a  nekonečná láska 
k Bohu. Jeho slová sú mi blízke a zrozu-
miteľné. 

Prekvapilo ma, že niektoré jeho diela, ktoré 
prešli dvojitým prekladom (z  perzštiny do 
angličtiny a  potom do ruštiny) si uchovali 
energiu Lásky a Svetla. 

Zoznámenie sa s  dedičstvom Rúmího ma 
naplnilo teplom a  radosťou a  pomohlo mi 
hlbšie pochopiť a  pocítiť univerzálny cha-
rakter skutočnej múdrosti.

„Hľadaj prameň vo svojom vnútri!“

            allatravesti.com, polahoda.cz, allatra.sk

„Ten, ktorý ma sem priviedol, 
privedie ma Domov.“

Toto je velmi mocná síla, která probou-
zí Duši. Je to nejbližší, nejkratší cesta 
k Bohu.

Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, 
který jeden člověk daruje druhému hoj-
ností hlubokých pocitů. Takovou Lásku 
můžeme dát, když na sebe zapomene-
me. O této Lásce se říká, že je trpěli-
vá, odpouští, není závistivá, není hrdá, 
není sobecká, a nepřeje nic zlého.

Pravá Láska, to je znovuobnovení 
jednoty Duší. Milující člověk vidí v 
jiném spřízněnou krásu jeho Duše. 
Když člověk opravdu miluje, nevidí 
povrchní krásu, tím myslím, rozumo-
vou a fyzickou krásu jiného člověka, 
jeho talenty, schopnosti, ale vnitř-
ní krásu jeho Duchovní podstaty. V 
tomto případě začíná člověka vidět 
z úplně jiného úhlu pohledu. I u této 
osoby také probíhají podstatné změ-
ny. Představte si, že ještě nedávno 
se vůči vnějšímu světu choval agre-
sivně. Najednou v něm někdo obje-
vil nikoli zlého člověka, ale dobrého, 
uviděl ne jeho špatné vlastností, ale 
dobré. To znamená, že obrátil pozor-
nost na jeho duchovní krásu, která v 
něm také je, ale nebyla v jeho mysli 
dominantní. Díky tomuto upřímné-
mu pocitu, člověk začne nejenom roz-
kvétat, ale i se měnit k lepšímu, pře-
bývat svým vědomím v poháru plném 
Lásky. Lidé, kteří chtějí jít duchovní 
cestou, by neměli ztrácet čas čeká-
ním, že někdo někdy přijde a začne je 
upřímně opravdově milovat. Potře-
bujeme se naučit odhalit lásku uvnitř 
sebe - Lásku k Bohu, Lásku k Duši - a 
pak se to odrazí ve vnějším světě, do-
volí to vidět lidi z hlediska jejich du-
chovní krásy. Je to vlastně mnohem 
blíže, než si dokážete představit.

z knihy «AllatRa» od A.Novych

„Pravá Láska 
člověka vnitř-
ně osvobozuje, 
dává nejcennější 
nebeský dar  - 
skutečnou Svo-
bodu od tohoto 
hmotného světa. 
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00:16:11 - 00:24:42 (čas ve filmu)

Kdy se ztrácejí 
Prapůvodní Znalosti...
Člověk cítí prapůvodní duchovno. To 

je v  něm založeno na nevědomé úrovni. 
Člověk však rovněž slyší myšlenky, které 
mu vědomí neustále diktuje a  mylně je 
vnímá jako své vlastní. Co člověk v  sobě 
vybírá, čemu dává pozornost, to ve 
výsledku dostává. Ke ztrátě duchovních 
znalostí dochází tehdy, když na sobě člověk 
přestává duchovně pracovat, ztrácí své 
vnitřní spojení s  Bohem. Tedy možnost 
získání své skutečné nesmrtelnosti během 
dočasného života. Místo toho, jako sluha, 
začíná plnit programy vědomí, hledat 
nesmrtelnost a  spásu v  materiálním 
světě. Výsledek je jednoznačně smutný – 
subosobnost. Šablony vědomí, jako části 
systému, jsou ve všech dobách stejné. 
Proto je vše ve světě stejnorodé a  po 
určité době se opakuje. 12000 let je 
pouze cyklus.

Co se stalo v Atlantidě?
Většina lidí ve svých myslích zvolila 

spotřebitelský formát civilizace. Touha 
po dosažení nesmrtelnosti v  těle se stala 
dominující idejí. Vědomí začalo aktivně 
překrucovat a  zaměňovat prapůvodní 
duchovní znalosti na postoje výhodné pro 
systém. Tak se zrodila dávná náboženství, 
kde bylo duchovní dějství uvnitř člověka 
nahrazeno vnější podívanou a uspokojením 
pozemských tužeb.

Atlantida je toho příkladem. Tak, 
v  důsledku ztráty prapůvodních znalostí, 
lidé začali v legendách nazývat sedm poslů 
Duchovního světa bohy. Tento omyl většiny 
využili pro své pozemské zájmy obyčejní 
smrtelní lidé, kteří po dosažení moci zneužili 

Co se stalo v Atlantidě? Jak vznikla moderní elita Ela od dob Atlantidy? 

nejnovější objevy ve vědě  – prodloužení 
lidského života za výhledové hranice. 
Označili se za „legendární nesmrtelné“. 

Ačkoliv přitom zůstávali obyčejnými 
smrtelnými lidmi, kteří pouze významně 
prodloužili trvání svého života. Obyčejný 
smrtelný člověk jménem El se prohlásil 
za nejvyššího Boha. Přivlastnil si jména 
a  epitety z  legend jednoho ze sedmi poslů 
z  duchovního světa, který celou dobu 
pobýval na zemi  – Ahrimana. A  pak 
jmenoval za bohy nejdříve své důvěrníky, 
potom i své děti, a přitom jim dával jména 
legendárních poslů duchovního světa. 

Proto, aby lidé jemu a jeho důvěrníkům 
věřili a  podporovali jejich moc, El a  jeho 
sluhové  – elita – vytvořili Elysium na 
ostrově s  příznivým klimatem a  jedinou, 
ne příliš vysokou horou  – podobně jako 
v  popisu Světové hory. Následkem toho 
bylo, že po několika generacích jejich moci 
lidé již nemohli rozlišit, kde byla pravda 
a kde fikce. Od svatého tam již nebylo nic, 
společnost degradovala. Cílem lidského 
života se stala spása těla. Pochopení 
Jediného Boha se přeměnilo na uctívání 
materiálního obrazu – smrtelného člověka 
s plnovousem, sedícího na trůně.  

Smrtelnému člověku se jen zdá, že jeho 
pozemská moc je neomezená. Je to však 
pouhá iluze, vytvořená v  jeho vědomí 
samotným systémem. Ve skutečnosti 
se stává řízeným otrokem. Jakoukoli 
myšlenku, kterou mu systém vnutí, bude 
poslušně plnit.

Potomci těch, kteří dokázali přežít 
po zničení Atlantidy a  skrýt se před 
odplatou, přeživší následující dobu nové 
duchovní formace lidstva, se stali ochránci 
ideologického dědictví Atlantidy. 

Když přišla epocha patriarchátu, začali 
aktivně propagovat ideu všemocnosti 
a  snažili se ji realizovat, vytvořit nový 
světový řad, plánujíce na staletí dopředu. 
Ovládáni šablonami vědomí, hráli hru 
systému o tajné znalosti a o tajné činnosti. 
Vytvářeli uzavřené skupiny, klany, tajemné 
řády, organizovali zasvěcení do tzv. 
„největšího ze všech tajemství“, předkládali 
historii o  zemi Ela, jako údělu jen pro 
vyvolené, živili jejich pýchu příslušností 
k jakoby dominující rase vysoce rozvinutých 
lidí, která má podle nich řídit všechny lidi 
na zemi. To znamená, ke služebníkům Ela, 
k ELitě. Lze to jasně vysledovat v  různých 
historických dobách.

Právě z jejich iniciativy se objevily 
příběhy, včetně příběhů o Atlantidě a o 
hoře nesmrtelných olympských bohů. Tato 
informace byla následně zaváděna do myslí 
nových generací jako vzor chování. Vždyť 
co je dovoleno bohům, to lidská pýcha určitě 
zkopíruje pro sebe. Potomci Atlanťanů 
projevili spoustu dalších iniciativ, kvůli 
jakým dnes většina lidí ztrácí duchovní 
znalosti, sní o nesmrtelnosti v materiálních 
tělech a ani netuší, že již dávno žijí 
pod egidou Ela a nevědomky se snaží 
napodobovat jeho ELITU. 

Nestalo se to ale hned. Potomci 
Atlanťanů čekali na dobu, kdy systém získá 
sílu a znovu bude převládat v myslích lidí, 
na dobu, kdy se oslabí duchovní odpor 
lidstva. Neboť oni věděli hlavní –

Jak to bylo ...
Když přišla doba patriarchátu, kněží 

a vojenští vůdci si uzurpovali moc. Tak se 
objevila spousta bohů obdařených lidskými 
vášněmi, а krvelačných bůžků, kteří byli 
zobrazováni v hmotných tělech se symboly 
moci a atributy nesmrtelnosti. A celý tento 
systém moci byl popularizován díky směsi 
špetky duchovních zrn skutečných znalostí 
(jinak by to nebylo přitažlivé pro většinu 
lidí) a výhodných pro systém šablon, 
jako je rozdělení lidí, nadvláda jedněch 
nad druhými, nenávist, nesnášenlivost. 
Jednoduchým příkladem jsou první 
sumerské městské státy, ve kterých vládli 
první králové. 

Přemýšleli jste někdy o tom, proč 
světové dějiny v různých zemích světa 
ve školních učebnicích, v učebnicích pro 
vyšší vzdělávací instituce, začínají od IV. 
– III. tisíciletí před naším letopočtem, od 
starověkých měst Mezopotámie a Egypta? 

 VŠE ZAČÍNÁ ČLOVĚKEM 
A JEHO VOLBOU

Textová verze filmu "ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI", který vyšel 
v pořadu "OD ATEISTY K SVÁTOSTI" na allatra.tv

Celý film "OD ATEISTY K SVÁTOSTI" 
v ruském jazyce s českými titulkami 
na allatra.tv

12 000 let

ŠUMER AKKAD BABYLONIE SOUČASNOST
ZEMĚ ELA 

A JEHO ELITY - 
ATLANTIDA

Ellil El

Ilu

Marduk Zeus Xian
7. st.př.n.l. až 

současnost

Solon

5.-4.st.př.n.l 
až dnes
Platon

Homér

2.st.n.l.
Bible 

(Nový zákon)

Tanax

2.st.n.l.
Čínský traktát 

"Le-Czy"

12 000 let

10 000 př.n.l. 9 000 př.n.l. 8 000 př.n.l. 7 000 př.n.l. 6 000 př.n.l. 5 000 př.n.l. 4 000 př.n.l. 3 000 př.n.l. 2 000 př.n.l. 1 000 př.n.l. 1 000 n.l. 2 000 n.l.
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T: Igore Michajloviči, řekl jste 
o  momentu volby, ano? Tedy v  ideálním 
případě to, že Osobnost vybírá mezi 
(jednotlivými) programy… Co se děje? 
Pravděpodobně lidé dnes… spouštějí se 
nějaké automatizmy. 

Proč věnují pozornost tomu, či onomu 
programu, té či jiné myšlence?

IM: Lidé přece o tom ani nepřemýšlí.

(T: Nepřemýšlí.) Samozřejmě, nemajíce 
zkušenost, skutečnou zkušenost duchovní 
práce, lidé o  tom nepřemýšlejí. A  co je to 
duchovní práce na sobě? Už jsme o  tom 
také nejednou mluvili, no, pohovoříme 
ještě jednou  – aspoň tak, jak ji popisují 
starci, kteří dosahovali tohoto duchovního 
osvobození. Je to kontrola. Kontrola běsů 
v  hlavě, co šeptají. Něco přijmout, něco 
nepřijmout. Je to neustálé pozorování, 
neustálá práce na sobě. A samozřejmě, že je 
lepší to vše zapisovat, proto abys to viděl. 
Jedině tak pochopíš, že tě klamou  – když 
každou myšlenku píšeš na papír, každé 
odhalení máš zapsané na papíře. K člověku 
přišlo prozření, pochopení, tj. nadchl se, 
dotknul se něčeho Božského.

On skutečně pochopil. Je schopen 
vnímat tuto sílu. Vnímá ji, rozhořela se 
v něm tato Láska. Nechť začal jen doutnat, 
ale i  to je teplo. Ber a  zapisuj! Nezapsal 
jsi – zítra zapomeneš. Vědomí všechno 
zastře a  řekne: „byla to jen halucinace, 
emocionální záchvěv“. Jakápak emoce, 
jestliže je to skutečné, je to živé! A  to je 
právě ta práce. Z  tohoto začíná duchovní 
cesta – ze studování satana.

(Ž: Vědomí všemi možnými způsoby…) 
A  tomu neunikneš. Samozřejmě, ze 
studování vlastního vědomí. Když člověk 
studuje vlastní vědomí, tak začíná odhalovat 
satana. Je to pro satana výhodné anebo ne? 
Ovšem že ne. Bude vzdorovat? Bude velmi 
silně vzdorovat. A s tímto se lidé potýkají.

Ž: Ano, potýkají. A  právě jedna žena 
napsala v dopise, že se střetla s tím, že u ní 

vzniklo nepochopení a  sama sebe začala 
v půli cesty zastavovat: Jak je tak, že „žít 
duchovním je jednoduché, ale přijít k tomu 
je velice složité, je to gigantická práce“?

IM: Ohromná práce. Ve skutečnosti, 
kdyby to bylo snadné, všichni by byli svatí. 
Ale v  tom případě, by se to tak necenilo. 
Bylo by to jako dříve, kdy lidé neměli těla, 
že? Jak je to v  zoroastrismu. Sami přeci 
požádali, aby byli hodni vstoupit do světa 
Božího jako rovni mezi rovnými. Když 
člověk studuje, jak funguje systém, tak 
chápe, že s ním manipulují. Pak se tomu 
učí čelit, nachází sebe jako Osobnost, 
začíná se rozvíjet jako Osobnost a  pak 
i  kontrolovat. Učí se Boží Lásce. Tedy 
přicházejíc do kontaktu se světem… 
Tedy ze začátku si uvědomuje, že je 
ďábel, uvědomuje si, že je Duchovní 
Svět, je Láska, začíná rozvíjet to, co je 
mu drahé, to, co dává Život. A  jednoho 
dne prostě začíná žít a chápe, že to je tak 
snadné…

Ž: Ano, je to velmi snadné a  velmi 
příjemné.

IM: Ano, no… je to snadné, příjemné, je 
to radostné, je to Život. On nemůže být…

Jak může být Život složitý nebo těžký?! 
Jak může být bez radosti?! No, jak může 
být Láska obtížná, že?! 

(Ž: Ano) Existence zde, bez ní nemá 
vůbec smysl ani jednu vteřinu. Říkají: 
"Jak je těžké milovat, nebo…“ Jak může 
být těžké milovat?! Nemilovat  – to je 
strašné, a milovat – to je… (Ž: štěstí) to je 
všechno, to je štěstí, ano. Ale to je, když 
člověk ví. Když to nalezl, zdá se to tak 
snadné, tak jednoduché. A  skutečně to je 
snadné a jednoduché. Abychom však mohli 
udělat krok k  této jednoduchosti, musíme 
překročit přes ďábla. A  to už není tak 
jednoduché, protože jdeš s pomocí vědomí, 
studuješ ho s  jeho pomocí. Přirozeně, že 
narážíš na odpor, spoustu záměn a  všeho. 
Ale otázka je v jiném: jestliže je tvoje touha 
upřímná a  opravdová a  ty skutečně jdeš  – 

Odpovědi na hlavní tázky 
ateistů, věřících, kněží, 
lidí toužících najít cestu 
ke skutečné nesmrtelnosti. 
Černé a bílé. Co je to skutečná 
nesmrtelnost a jak ji dosáhnout během 
života bez prostředníků? 
Specifika práce vědomí, jeho úskoky 
a filtry na duchovní cestě. Štemplování 
vědomí v inkubátoru systému. Jak se 
osvobodit z okovů systému a dosáhnout 
na duchovní Lásku a pravé štěstí. 
Pořad obsahuje film "ATLANTIDA. 
ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI"...

ty určitě dojdeš! Nemůže se stát, že bys 
nedošel. Ale jestli posloucháš vědomí, které 
říká, že jsi nikdo a že ses ničemu nenaučil 
a  nikdy se nenaučíš… No, je to opět tvoje 
volba, člověče, co k tomu říct… To je právě 
ta demokracie, nejvyšší demokracie od 
Boha, právo volby člověka: vybrat si Život 
nebo smrt, jen toto. Je tu ale jedna věc: Svět 
Boží je věčný a je pro každého, kdo usiluje 
o Život. Ale jiný svět, pod nadvládou satana, 
je jednoznačně smrtelně nebezpečný.

Ž: Bylo by dobré samozřejmě rozebrat 
tyto momenty, na kterých se lidé zasekávají. 
I  přes to, že člověk dostal tento záblesk, 
kontakt a  už má zkušenost s  duchovním 
ponořením, s pocitovým vnímáním, a stejně 
se člověk rozptyluje, vědomí ho odvádí.

IM: Zajisté. Řekněme to takhle-
existence člověka, to jsou ideální 
podmínky pro formování Anděla. To 
je třeba chápat. To není Boží krutost, 
v žádném případě. Bůh dal šanci. 

(Ž: Ateisté si myslí, že to je krutost.) 
A  zda ji využiješ nebo ne, to je tvoje 
volba. Bůh nemůže být krutý. Bůh je 
Láska. A  kdo ti brání Milovat? Kdo ti 
brání Žít? Kdo? Nikdo, jen tvá volba.  
A  proč si člověk vybírá právě pozemské, 
materiální? Proč vybírá odsuzování 
někoho? Proč si vybírá neshody, války? Proč 
si místo čistoty vybírá špínu? Kdo ho nutí? 
Nikdo kromě vědomí. Ale pokud ty víš, že 
vědomí je nástrojem ďábla, proč tedy tomu 
podléháš?! Vždyť nikdo neponižuje člověka 
tak, jako jeho vlastní vědomí. Není to tak? 
Nikdo nedělá člověka tak nešťastného, jako 
jeho vlastní vědomí, není to tak? Ono ho 
ponižuje, uráží, vysmívá se mu. Ono ho 
povyšuje a  zároveň ho ponižuje, vodí ho 
v kruzích kolem prázdnoty. A lidé se s tím 
spokojují. No…

od ateisty k svátosti
Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Tatiana

Jestliže je tvoje touha upřímná 
a opravdová a ty skutečně jdeš 

– ty určitě dojdeš! 

Celý film "OD ATEISTY K SVÁTOSTI" 
v ruském jazyce s českými titulkami 
na allatra.tv

úryvek z pořadu
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TIRÁŽ: Polahoda – měsíčník aktualit  a  zajímavostí  z domova  i  ze  světa, prezentuje Znalosti  z knih Anastasie Novych,  texty 
nezávislých  autorů  a  komentátorů,  přepisy  zajímavých  informací  z  internetu.  Cílem  novin  je  nabídnout  lidem  jiný  pohled 
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tel: +420 606 794 639 ● Přetisk a šíření povoleno s uvedením zdroje ● Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. ● Povoleno MK ČR E 20880

VĚDECKO-EXPERIMENTÁLNÍ
PROJEKT „PYRAMIDA“

 

Senzační výzkumy vědomí mimo tělo! Unikátní experimenty s  využitím 
nejnovějšího experimentálního zařízení s pyramidálním korpusem, který nemá ve 
světě obdobu. Vědecko-experimentální přístroj „PYRAMIDA“ odhaluje kolosální 
možnosti výzkumu fenoménů vědomí a Osobnosti (jako Pozorovatele mimo tělo),  
a také produkci potenciálu, vyvolávajícího nadpřirozené schopnosti člověka.

Prezentaci vedl Igor Michajlovič Danilov.

byl proveden mezinárodní otevřený experiment, 
kterého se každý každý osobně může zúčastnit, bez 
ohledu na vzdálenost a čas – nezávisle na vzdálenosti 
pocítit práci jak operátora uvnitř pyramidy, tak 
i samotného přístroje.

K  dnešnímu dni se tohoto experimentu zúčastnilo 
více než 100 000 lidí z  celého světa a  98% 
zúčastněných na sobě pocítilo jeho pozitivní efekt.

Přístroj „PYRAMIDA“ dokázal své unikátní 
možnosti v řadě experimentů:

při testování přístroje byly zaznamenány možnos-
ti vzniku potenciálu, vyvolávajícího nadpřirozené 
schopnosti člověka;

bylo dokázáno jedinečné působení přístroje „PYRAMI-
DA“ na lidskou krev;

DRUHÝ
MEZINÁRODNÍ
EXPERIMENT
„PYRAMIDA“

Vopred sa zaregistrovalo 11 072 ľudí zo 110 štátov sveta, prebiehal 28. apríla 2018. 
Samotného experimentu sa zúčastnilo 3 434 ľudí. Presne také množstvo odpovedí sme 
dostali na poštu v priebehu týždňa po vykonaní experimentu. 

Môžeme smelo povedať, že sme experimentálne dokázali fakt existencie jednotného 
informačného poľa. Výsledky experimentu taktiež svedčia o  tom, že telepatický 
prenos informácií na ľubovoľnú vzdialenosť veľkému množstvu ľudí je možný. Spolu 
s tým sme sa presvedčili o funkčnosti a možnostiach prístroja „PYRAMÍDA“. Výsledky 
experimentu na allatra.tv/cs

•

velký zájem probudil také experiment „člověk 
vychyluje laserový paprsek“;

•

•

•

Registrace na webu: allatra.tv/znaki 
nebo zašlete svůj dotaz na email: 

znaki@allatra.tv 

Společně můžeme významně přispět k rozvoji moderní vědy!

PYRAMIDA
experiment

v 17:00 GMT
 (Greenwichského času) 

29. září 2018

Mezinárodní společenské 
hnutí ALLATRA, dobrovolníci 

ALLATRA TV zvou všechny k účasti 
v experimentu PYRAMIDA, který se 

bude konat   29. září 2018 
v 17:00 GMT (Greenwichského času)

11. listopadu 2017 se v Koordinačním centru Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA uskutečnila 
prezentace nového vědecko-experimentálního projektu „PYRAMIDA“.

Experiment „PYRAMIDA“

Jedinečné působení na krev

PŘED

Č LOVE K V YC H Y Ľ UJE 
L A SE ROV Ý LÚČ!

BUDÚCNOSŤ 
JE MOŽNÉ 

ZMENIŤ

ČLOVĚK NARUŠUJE 
ZÁKONY FYZIKY. 

Nadpřirozený 
experiment 

"PYRAMIDA"

VĚDOMÍ 
    SE NACHÁZÍ 
MIMO TĚLO!

  Vědecko-experimentální přístroj 

 «PYRAMIDA»

Prvý Medzinárodný experiment „PYRAMÍDA“ PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ
EXPERIMENT
„PYRAMIDA“

PO
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