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Znalosti základ poznávání
Co je to zdraví? Jak velký význam zaujímá v životě člověka? Ale může být člověk opravdu šťastný i bez zdraví? Samozřejmě, že může. To už dokázali lidé,
kteří navzdory těžkým životním situacím našli svoji vnitřní duchovní oporu a
dokonce svým příkladem pomohli
mnoha dalším lidem, i když byl jejich
zdravotní stav velmi vážný. Pokud má
člověk vnitřní, hluboký pocit štěstí, nevymění ho za nic na světě, ničím vnějším se to nedá nahradit. Skutečným
lidským zdravím je naše duchovní
zdraví.
pokračování na str. 2

ZDRAVÍ

O roli učiteľa v
živote dieťaťa
25. února, více než tisíc lidí různých vyznání, národností a věku, navštívilo Koordinační centr MSH
„ALLATRA“.Lidé si vyměnili praktické zkušenosti, nápady, inspiraci. A
všichni našli společný jazyk na základě jediného zrna - ALLATRA.
Kazachstán, m. Alma-Ata:
"Naše rodina je muslimská. Všichni v
domě čteme namaz."
Indie: "Jsem v hinduismu, protože
jsem hinduistka."
Burjatia: "Jsem buddhistka a vyučuji cizí jazyky."
Dynast, USA: "Pevně věřím v
místní africké víry."
Galina, Ukrajina: "Jsem pravoslavná. Chodím v církev, chodím do
chrámu."
Anna, Krym: Narodila jsem se v
arménské rodině. Arménská apoštolská církev.
Naberežnyje Čelny, Tatarská republika, Ruská federace: "Jsme zde
i z různých národností, různých náboženských vyznání."
Turecko, USA: "Dnes jsme tady
všichni společně, lidé z celého světa,
různého náboženství a národností,
účastníci "ALLATRA".

Co spojuje milióny lidí různého
náboženství, národností po celém
světě?
Anna: Ve světě existuje mnoho
náboženství, proudů, konfesí, směrů,
věrouk, a lidi se navzájem dohadují,
že pouze jejich Bůh, ve kterého věří
oni, je jediný a pravý. A že je správné
jen Jeho jméno, přesněji přívlastek,
kterým ho pojmenovávají. A přitom
každý z dohadujících se, se opírá o
stejné duchovní pravdy, o jediné zrno
AllatRa. A zde je otázka: „Jak má člověk co nejlépe pochopit jakéhokoliv
náboženství, absolutně jakéhokoliv,
to, že Bůh je Jeden a my, lidé nemáme co rozdělovat“. Vždyť to poskytne pochopení důležitosti duchovní
jednoty, přátelství, lidskosti. Tohle
je k dnešnímu dni natolik aktuální,
protože celý svět stojí na pokraji
vážných klimatických katastrof.
I.M. Danilov: No, otázka je to
dobrá. Děkuji. Na ni je možné ... No
správnější odpověď by zřejmě zněla
tak, že lidé by měli, bez ohledu na ná-

boženství, na vyznání, raději co nejusilovněji pracovat na sobě v duchovním smyslu, ne slovy, ale skutky. A
skutečně poznat to duchovní spojení
mezi Osobností a Duchovním světem.
Pak se všechny hranice stírají. Pak, ať
by byl třeba: muslim, buddhista, křesťan, pochopí, že jsme všichni jedno a
že Bůh je Jeden. To je nejsprávnější
cesta.
A pro ty lidi, kteří se prostě zajímají nebo jsou na začátku své duchovní
cesty, uvedu takové srovnání. Představme si, že je například otec rodiny. Má

děti. V tomto případě děti představují
různé náboženství. Tak jako v každé
rodině, děti často nenacházejí společný
jazyk, každý věří, že ho milují méně. A
on se snaží dokázat, že je lepší. No a
tyto děti mají vlastní děti, to jsou vnuci
tohoto otce rodiny.
U nich bych to, v tomto případě,
srovnal s různými rozděleními na
proudy stejného náboženství, v nich se
také mezi sebou objevují spory. Oni si
navzájem dokazují to samé, co jejich
rodiče dokazují svému otci. No i tímto
jednoduchým způsobem je možné pochopit, že ve skutečnosti jsme všichni
jedna velká rodina. A Boha máme jednoho. Nejsou jiní Bohové a ani nemohou být. A bez ohledu na náboženství,
a bez ohledu na to, zda je člověk materialista, nebo jestli věří v takové či jiné
náboženství, všichni jsme příbuzní, a
velmi blízcí. A pro Duchovní Svět ve
skutečnosti neexistuje rozdělení, to je
pravda, v jakém náboženství nebo jakým jazykem se člověk modlí.

Jazyky - ty máme zde, zde jsme
rozděleni na jazyky, náboženství, dokonce i na kontinenty jsme rozděleni.
Nyní jsou u nás lidé ze všech kontinentů. No, AllatRa je shromáždila. A
co vlastně je AllatRa? AllatRa - to je
to, co pochází od Boha, to, co je uvnitř
každého člověka. To, co je v jakémkoli náboženství – to je AllatRa. Je možné to nazvat jakýmkoli způsobem, jakkoli to nazveme: Duch Svatý nebo
ještě jinak. Ale to je lepší, pocházející
z Duchovního Světa, to je ten impulz

od Boha, neboli to, co Bůh dal každému z nás - duchovní podstatu člověka,
a to je AllatRa. To nelze popřít. Můžete to nazvat jinak, ale podstata se nezmění.
Stejně, jako rodinné vazby z mého
příkladu, ty vnoučata, ty děti, mají
stejně jen jednoho otce. A když pochopí, tyto vnoučata a děti, že není třeba
soutěžit před otcem. Otce prostě je třeba milovat, byť jen proto, že je otcem.
Správně? Pochopit, že je to jedna rodina. A jedna rodina, když je spolu, je
silná. Je schopna odolat i ďáblu, i komukoliv, protože je to jednotná rodina.
Když to lidé pochopí, přestanou se
rozdělovat.
Rozděluje vědomí i ti otroci vědomí, pro něž je to výhodné. Vždyť vědomí jim říká, že to je výhodné: "Teď
se rozdělíme na svoje konfese, teď
vezmeme a oddělíme: oddělíme to,
oddělíme tamto". A co oddělují? Těla
a vědomí? Jednoduše tímto způsobem
dělí celek na fragmenty. No, je to tak,
že děti a vnoučata rozdělí svého živého otce na fragmenty: někdo si vezme
ruku, někdo - nohu. Tohle je čtvrcení
živého. Ve skutečnosti se to tak děje.
Vždyť Bůh je Jeden.

Detstvo je často neľahkým obdobím v
živote malého človeka, pretože úplne
závisí od dospelých: rodičov, učiteľov,
ich osobnostných kvalít, svetonázoru a
presvedčení. Veď práve v detstve sa
utvára základ pre formovanie a rozvoj
Osobnosti. Kto je v skutočnosti dnešný
učiteľ? Človek, ktorý zadáva úlohy, plní
program a prináša znalosti študentom a
následne kontroluje a vyhodnocuje kvalitu ich osvojenia, alebo človek, ktorý
bezpodmienečne miluje, je tvorivý, aktívne sa zúčastňuje v živote každého
dieťaťa?
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Kraslice
jako strážkyně
sakrálních znalostí
Kraslice jako strážkyně sakrálních znalostí
Kraslice (písanka)… Krásné slovo, které zní
v mnoha slovanských jazycích, podobně v
ukrajinském, ruském, běloruském, polském. A u člověka, žijícího v současné
době, evokuje obraz hezky namalovaného vejce položeného vedle velikonočního
mazance. Ve skutečnosti historie kraslic
svými kořeny sahá mnohem hlouběji, až
do pradávné minulosti…
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Archanděl Gabriel
a Bohorodička
cítí.

Anna: On je v každém. A každý to

I.M. Danilov: Naprostá pravda.
No jak jinak. No opět, pokud vezmeme AllatRu, co jsme viděli – vždyť u
nás jsou zde muslimové, hinduisti,
jsou tu snad lidé všech vyznání. A
všichni jsou sjednocení. A co je spojuje? Nejsou sjednoceni svými náboženstvími nebo svými národnostmi, nejsou sjednoceni jazykem nebo
něčím takovým. Jsou sjednoceni tím
uvnitř, tím, co je u všech stejné. Že?
Anna: Ano. Zde se seznamují lidé
různých národností. Na různých jazycích spolu začínají komunikovat a nacházejí to společné.
I.M. Danilov: Naprosto správně.
Anna:A všichni začínají konat,
aby posílili tuto Lásku.
I.M. Danilov: Naprosto správně.
Stačí oddělit plevel vědomí od těch
zrn pravdy, které se nacházejí uvnitř
každého, a vše se postaví na své místo.
Anna: A je to velmi jednoduché.
I.M. Danilov: Velmi snadné.
Zkrátka milujte jeden druhého. Děkuji.
Půjdu dál.
Anna: Děkuji, Igore Michajloviči,
děkuji Vám velmi.
fragment z pořadu "Bůh je jeden,
AllatRa sjednocuje" na allatra.tv

Ale jsou i tací, kteří během života
splynuli se svou Duší, a ti se podobají
překrásnému poupěti lotosu, jež se
objevuje na hladině kalné vody. Tento sněhobílý kvítek k sobě připoutává
pozornost Pozorovatele svojí čistotou a
novotou. Pozorovatel se s velkým zalíbením dívá na krásu květu a věnuje mu
svoji pozornost, sleduje proces rozvíjení každého okvětního lístku. Květ lotosu se kvalitativně liší od prázdné vzduchové bubliny, neboť se stává nedílnou
součástí jiného světa.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Návrat z Kyjeva
Úžasné pochopenie prišlo, že tým, že
opustím Pyramídu to všetko nekončí,
práve naopak, ono sa to vôbec neviaže
k nejakému vonkajšiemu miestu, ono
je to stále s nami, otázka je, kde som ja
- moja pozornosť. Po východe z Pyramídy mi bolo tak krásne, tak ľahko, vôbec
sa mi nechcelo rozprávať, jednoducho
len ostávať v tom pocite. Vnímanie bolo
úplne rozšírené, cítila som ľudí okolo
seba a všetci mi boli veľmi blízky...
pokračování na str. 6
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ETIKOTERAPIE -
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Zdraví v truhlíku: Devatero bylin na jaro
těsně pod bodem varu a nechte 15–20
minut louhovat. Pijte vlažné, nebo si
naopak udělejte ice tea. Kudrnka je bohatá na vitamin C, kyselinu listovou, obsahuje i vápník a hořčík. Čaj z kudrnky
je svěží, hydratuje tělo i pleť a dezinfikuje dutinu ústní.

hledání podstaty

Současná medicína se tvrdošíjně
rozvíjí v duchu materialistického světonázoru. Důraz klade na doslova rozpitvání člověka na jednotlivé buňky a
atomy hmotného těla. Přesto skutečnou
podstatu onemocnění nenalézá, a touto cestou ani nemůže. Vždyť ani léky
ani operacemi nebývá nemoc skutečně
odstraněna. Její příčina zůstává totiž
neoslovena a nemocný i po průchodu
kolosem zdravotnictví není často vůbec
zdravý a mocný.
Dokonce bývá i nabádán, aby se s
nemocí naučil žít – samozřejmě za podpory léků a pod monopolní kontrolou
lékařů a farmaceutů (viz diabetici, epileptici, kardiaci, hypertonici …). Stává
se tak zmanipulovaným – mnohdy doživotním – konzumentem produktů „průmyslu akademické medicíny“. Zmanipulovaný proto, že je přesvědčený, že
to tak je v pořádku, že odpovědnost za
jeho zdraví převzali odborníci, které si
platí, a má tak své zdraví pojištěno. Cui
bono?! (komu ku prospěchu?).
Tak se stalo normálním a samozřejmým, že čekárny zdravotnických pracovišť a lékáren se denně plní opakované
kontrolovanými, ale stále ne-mocnými
nemocnými. Stalo se zvykem, že noví
a noví ministři zdravotnictví konstatují
krizi systému zdravotnictví a krizi jeho
financování, aniž by byla konstatována
její skutečná příčina. Už se ani nepozastavujeme nad opakovanou informací,
že na obchodní stezce peněz za lidské
zdraví mezi nemocným, lékařem a prodejcem či výrobcem léků zase došlo ke
kolapsu. Prodejci či výrobci vyhrožují
zastavením dodávek „zdraví“, nepodpoří-li stát jejich „spravedlivé“ požadavky
a nevyškrábe-li rezervy (rozuměj z kapes nemocných), aby zase chvíli mohl
dotovat nesolventní zdravotnická zařízení. Přitom právě jejich lékaři pilně

předepisují další a další
léky dnes již zjevně dle
diktátu mocných farmaceutických
koncernů.
Tyto praktiky fungují
jen díky nevědomosti – mnohdy záměrně
udržované – o pravé
podstatě nemoci a léčby.
A toto všechno si bezmocní pacienti nechávají líbit. Takový zaujímají ke svému
zdraví postoj. Oni se chtějí nechat léčit.
Je to směšné, smutné, nedůstojné a trapné zároveň.
Znám nemocné ženy, které váhají,
jestli předepsané léky vyhodit, protože
ani po letech užívání necítí úlevu, nebo
si je příště ani znovu nevyzvednou v lékárně. Ale na otázku, zda by tedy nebylo
lepší k lékaři vůbec nejít, reagují zděšením – „To ne! Kdyby mi něco opravdu
bylo, měla bych to těžké.“ „A to pokrytecké, alibistické, nemorální lhaní vám
nevadí? – Co když se lékař zeptá, jak
užíváte …?“ „On se neptá.“

Tak vlastně nemocný kupuje od lékaře přes lékárníka iluzi uzdravení a živí
tím v lékaři iluzi o důležitosti jeho léčby
i důležitosti jeho vlastní. Nehmotné příčiny způsobují nemoc a nehmotné iluze
ji nemohou vyléčit. Je to uzavřený kruh.
Ale setkávám se i se zdravotními
sestrami, které přestávají být schopné
se dívat na to, jak nemocným medicína
a bohorovný postoj lékařů vůbec nepomáhá. Potkávám dokonce magistry
farmacie, kteří už se nedokáží podílet
na „prodeji iluzí“ těm, kteří pravidelně
přicházejí s recepty a odevzdaně odcházejí s igelitovými taškami plnými zásob

léků, bez nichž si už život nedovedou
představit. Jsou zdraví? Ne. Je to jen obchod s iluzemi.
Skutečnou moc nad sebou – tedy i
svým zdravím – nemůžeme získat zvenčí
od někoho jiného. Změnit svůj nemocný, bezmocný až beznadějný postoj na
mocný a plný naděje můžeme jen my
sami. Ten, kdo už tohle aspoň tuší, se
dostává nutně k myšlenkám etikoterapie. Ta nehledá venku a ve hmotě, ale
uvnitř své duše.
Dr. Ctibor Bezděk, zakladatel etikoterapie, říká že … „Příčinou všech nemocí a běd jednotlivce i lidstva je jedna
lidská vlastnost a tou je sobectví.“ Jedinou skutečnou léčbou je tedy odstranění
sobectví ze života jedince a tím i společnosti. A jsme u základní problematiky
etikoterapie, u zásadních etických postojů člověka. Nemáme právo sobecky
potlačovat svobodnou vůli druhého a
nemáme právo ani sobecky potlačovat
svoji svobodnou vůli. Pokud to děláme, způsobujeme nemoc druhému nebo
sobě. Pokud se nám postoj utlačovatele
nebo utlačovaného stal zvykem, stáváme se eticky nemocní (od řeckého étos
– obyčej, zvyk, dobrý mrav) – nežijeme
mravně, tedy zdravě.
Rozhlédněte se kolem – vidíte to
hned. Rozhlédněte se v sobě, a chcete-li
to vidět, vidíte to taky hned. No vidíte.
Pro ty, kteří se už rozhodují to, co vidí
nejen vidět, ale taky napravit – pro ty je
tu etikoterapie. Pro ty, kteří už začali vyciťovat, jak se jim opakované nemocné
postoje staly normou formující fyzické
tělo a jeho vnitřní pochody, a kteří už se
rozhodují si to nenechat líbit, protože se
jim to nelíbí, pro ty je tu etikoterapie. Je
to nejtěžší léčba – proto, že klient musí
své nemocné zvyky změnit sám. Je to
léčba nejtvrdší – proto, že v ní už nelze
pohodlnými iluzemi nahrazovat pravdu
o sobě. Terapeut je zde už jen pouhým
zrcadlem ukazujícím na nedodělky na
cestě k sobě i k druhým – na cestě k
pravdě a lásce. Začíná proces uzdravování, skutečná léčba podstaty.
Více informací na:
www.etikoterapie.com

Jarní únava umí být úmorná.
Víme, které bylinky ji umí přeprat. Co
byste měli mít v březnu za oknem?
Řeřicha
Nejjarnější, co můžete jíst, je lehce
štiplavá řeřicha. Vypěstujete si ji ze semínek za pár dní. Vmíchejte ji třeba do
tvarohové pomazánky, namažte na čerstvý křupavý chléb a osolte. Ahoj, jaro!

Zázvor
Věděli jste, jak jednoduché je
vypěstovat si vlastní zázvor? Vezměte
oddenek zázvoru, přes noc jej namočte
do vody, ráno zasaďte. Ideální je široký
mělký květináč, zázvor totiž roste do
stran, a teplé místo. Po odříznutí kousku
zázvoru zahrňte místo znovu hlínou, znovu doroste.

Hladkolistá petržel
Celoročně ji používejte jako naprosto univerzální koření, které zvýrazní
chuť každého jídla. Díky silnému aroma
se hodí do polévek, pod maso i do zapečených brambor. Zkuste hodit snítku
petržele k brokolici vařené k páře.
Pažitka
Využijete ji do prvních jarních
salátů, které dochutí i osvěží. Výborná
je nasekaná nadrobno společně se
šalotkou v tvarohu, žervé nebo másle. A
zkuste si ji přidat na první jarní chléb s
ředkvičkami.

Tymián
Nenáročná celoročně zelená bylina
funguje jako čistič organismu: zbavuje
jej mikrobů a malých parazitů. Kromě
toho udělá z každého masa voňavý
poklad: vložte před pečením kousek
tymiánu do pstruha, pod králíka nebo
klidně i pod jarní kuře.
Citronová tráva
Milujete asijskou kuchyni? Pak
potřebujete mít po ruce dostatek citronové trávy, mimochodem skvělé i
na čistící, velmi chutný čaj. Sazenici
koupíte v zahradnictví, zasadíte ji do
vzdušné zeminy – a je hotovo. Množí se
dělením cibulek.

Bazalka
Bylina,
kterou
nejčastěji
používáme k mozzarelle, výtečně funguje pohromadě s krůtím masem nebo
sušenými rajčaty. Zkuste ji rozmačkat
v olivovém oleji a zakápnout citronem
(takhle chutná pravá jarní zálivka) nebo
si vyrobte domácí bazalkové pesto.
Čaj z kudrnky: Vezměte svazek
petržele kudrnky, zbavte jej stonků a
nasekejte najemno. Přelijte litrem vody

Šalvěj
Detoxikační čaje, čaje pro dobrý
spánek nebo koření k divočině. Také
koupele, úleva při bolestech zubů nebo
potížích s trávením. Šalvěj pročišťuje
krev i játra a odstraňuje nadýmání.
Pomáhá při křečích, zánětech a
zabraňuje záchvatům mrtvice. Kouzelná
a krásná květina se jmenuje šalvěj.
https://www.zeny.cz

DUCHOVNÍ ZDRAVÍ  ● VNITŘNÍ DUCHOVNÍ OPORA ● PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI ALLATRA ● ČLOVĚK JE OSOBNOST ● VNITŘNÍ KVALITY ● DUŠEVNÍ KRÁSA
Tělo potřebujeme, abychom se
dostali do bodu své duchovní transformace. Člověk by neměl být otrokem
svého těla, naopak, využít ho výhradně
pro duchovní cíle. Tělo samo o sobě je
spolehlivý stroj, pokud se s ním správně
zachází. Je mu vlastní samoregulace, tj.
tělo samo ví, co je pro něj dobré, co mu
chybí, jaké živiny má doplnit, samo vysílá signály. Například, má chuť na taková jídla, ve kterých jsou obsaženy
jemu prospěšné a potřebné látky.
Důležité je, abychom uměli naslouchat
takovým požadavkům a jednoduše tělu
dovolili vykonávat své funkce, abychom
nezapomínali provádět včasná preventivní opatření, ale zároveň nepropadali
kultu uctívání tohoto našeho vozidla.
Hlavní tajemství zdraví spočívá v
celostním nazírání člověka na svět,
tímto se začíná jakékoliv uzdravení, a
především to duchovní. Přístup člověka
k opravě „svého auta“ (těla) záleží na
zkušenostech a jeho chápání smyslu
života.
PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI ALLATRA jsou pro mnohé lidi opěrným
pilířem v jejich osobním pohledu na
svět, naplňují smyslem jejich životy a
následně i nemoci ustupují a ztrácí svoji
moc nad tělem Osobnosti, která směřuje
k duchovním výšinám.
Jestliže
správně
porozumíme
přirozenosti svého těla a uvědomíme si,
jak je ve skutečnosti pomíjivé, potom je
stárnutí v pořádku a ani umírání není
překážkou. Toto tělo je jen pronajaté
auto. Jednoho dne jej budeme muset
vrátit. Ovšem pronajaté auto není to
nejdůležitější! Nejdůležitější je – Kdo je
řidičem vašeho auta? ZNÁTE SVÉHO
ŘIDIČE, SVOJI DUCHOVNÍ PODSTATU? Většina lidí lpí na svém autě a
vůbec se neobtěžuje tím, aby poznala
svého řidiče. Pro takové lidi jsou vysoký
věk, nemoci a smrt velmi těžké. Každý
se jen bojí, aby nepřišel o své auto.
Ale vždyť hmota je jen sekundární,
primární je duchovní podstata
člověka. Pro všechny zájemce o své

zdraví by bylo velice přínosné pozorně
si přečíst knihu „AllatRa“, knihy Anastasie Novych a podívat se na pořady
s účastí I.M. Danilova. V nich obsažené
Znalosti se pro mnohé lidi stávají
opěrným pilířem v jejich osobním
pohledu na svět, naplňují smyslem jejich
životy a následně i nemoci ustupují a
ztrácí svoji moc nad tělem Osobnosti,
která směřuje k duchovním výšinám.
PRONÁJEM TĚLA
V dnešní konzumní společnosti
drtivá většina lidí sebe identifikuje se
svým tělem. A právě odsud ústí mnoho
psychologických problémů a lidského
utrpení. Dochází například k neustálým
myšlenkám na porovnávání sebe (jako
těla) s ostatními, závisti, egocentrizmu.
Vznikají touhy být alfa samcem nebo
alfa samicí v kolektivu, pocity zlosti ve
vztahu k lidem, kteří mají jiné formy těl,
žárlivost nebo odsuzování.
Každý den se miliardy lidí točí ve
víru podobných myšlenek. Ale jen málo
z nich se dokopalo do podstaty svých
problémů, aby pochopili co je jejich Osobnost a co jejich tělo. I když v dávných
dobách, lidé tento zásadní rozdíl chápali,
věděli, že člověk - to je mnohem více
než jen tělo. Srovnávali tělo s autem,
loďkou, oblečením, které nám bylo
dočasně zapůjčeno. Tělo je spojovacím
článkem mezi viditelným a neviditelným světem a funguje podle programu Materiální podstaty.

Když se opíráme o PRAPŮVODNÍ
ZNALOSTI ALLATRA, mizí nevědomost, strach a pochybnosti. Člověk se
stává režisérem vlastního života.
Znalosti o těle často končí u výroku:
„A tady mě něco bolí“. Ale kdyby
člověk byl jenom tělo, měl by dokonalé znalosti o veškerých jemných
detailech jeho řízení a žil by tak, že by
dokázal
řídit
desítky
tisíc
nejrůznějších životních funkcí a operací, které v těle trvale probíhají. Ale
tělo, jako jediný organismus, působí
hlavně v autonomním od vědomí Osobnosti režimu.

Proč přicházejí emoce a kde se berou myšlenky? Proč přemýšlíme nad věcmi, nad
kterými ve skutečnosti přemýšlet nechceme? Jak se mění energetická struktura člověka v každé následné dimenzí?... a mnoho dalších zajímavých témat o skutečné
podstatě člověka
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH
FYZICKÉ TĚLO
ENERGETICKÉ TĚLO
◄

Co je to zdraví? Jak velký význam
zaujímá v životě člověka?
Často slyšíme v naší konzumní
společnosti následující větu: „Hlavně,
aby bylo zdraví“. Ovšem, potřebuje
člověk primárně zdraví, aby se cítil
šťastný? Koneckonců, vzpomeňme si,
když jsme byli mladí a zdraví, moc jsme
o tom nepřemýšleli, brali jsme to jako
samozřejmost. Až teprve později, když
vidíme, jak léta plynou, začínáme ho
považovat za jakousi „cennost“ nebo
spíše jako možnost, žít svůj rychle
ubíhající život, aniž bychom se museli o
tělo starat, obtěžovat se s ním, či ho léčit.
Ve stáří pociťuje každý člověk veliký rozdíl ve vnímání sebe sama: uvnitř se cítí
mladý, ale tělo bez ohledu na něj stárne.
To nám v prvé řadě ukazuje, že nejsme
jenom tělem, ale jsme tím, co
prožíváme uvnitř (náš vnitřní život).
O tom vyprávěli mudrci, o ponoření do
sebe sama.
Ale může být člověk opravdu
šťastný i bez zdraví? Samozřejmě, že
může. To už dokázali lidé, kteří navzdory těžkým životním situacím našli svoji
vnitřní duchovní oporu a dokonce
svým příkladem pomohli mnoha dalším
lidem, i když byl jejich zdravotní stav
velmi vážný. Pokud má člověk vnitřní,
hluboký pocit štěstí, nevymění ho za
nic na světě, ničím vnějším se to nedá
nahradit. Ovšem, pokud taková vnitřní
opora chybí, máme v hlavě samé zmatky
(nekontrolované myšlenky) a tělo sužují
nemoce, je velmi obtížné takto žít, neustále na sobě cítit nedokonalost své ulity
(obalu), „tohoto s časem rezavějícího
stroje“, ve kterém jsi jako vězeň. Proto je
skutečným lidským zdravím naše
duchovní zdraví a všechno ostatní se
podle potřeby poskládá. Je nutné udělat
to nejdůležitější. Nikdo doopravdy neví,
jak dlouhý bude jeho život, vždyť každý
člověk může zemřít náhle, v kterýkoliv
okamžik. Není žádným tajemstvím, že
pro normální fungování těla je důležité
nepromarnit své zdraví na „rozmary
mládí“ a udržovat jej v dobrém stavu tak,
jako starostlivý vlastník pečuje o své
auto a dodržovat základní pravidla péče.
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Hlavní věc je uvědomit si, že Ty nejsi tělo. Ty jsi Osobnost, nájemce zmíněné biomašiny. Práce na sobě není snadná, protože Materiální podstata (ego) v nás funguje
neustále (dokonce i ve spánku). Ale Materiální podstata také má své slabiny. Je to
strach ze dvou věcí: pomíjivosti času a smrtelnosti těla. Takže první věc, která by se
při útoku negativních myšlenek měla udělat, je myšlenkově se vzdálit od připoutanosti k tělu, a podívat se z pohledu Pozorovatele Duchovního principu, ve stavu
rozšířeného stavu vědomí. Je třeba si uvědomit, že čas je pomíjivý a rychle utíká,
fyzické tělo je smrtelné, stejně jako všechna jeho přání a potřeby.
Ve skutečnosti pro člověka není hlavní to, jak vypadá tělo, ale to, co je člověk
podle svých vnitřních kvalit, jaká je jeho „duševní krása“.
Kdyby se lidem podařilo pochopit tuto jednoduchou pravdu, že tělo - to není skutečný
člověk, že Člověk je Osobnost, která se neomezuje rámcem karoserie auta, pak zmizí mnoho psychických problémů a komplexů, spojených s vnímáním sebe a ostatních
podle vnějších tělesných obalů. Všichni jsme v tomto světě jen na návštěvě.
v knize AllatRa od A.Novych informace o Duši str. 78, o Osobnosti str.79, o
energetické konstrukci člověka str. 202.
více informace v knize AllatRa od A. Novych a pořadech s I.M.Danilovym
na allatra.tv, allatra.tv/cs

Cesta lásky je cesta neočekávání. Láska je tam, kde je naprosté smíření a žádná touha cokoli změnit.
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RODINA – SPOLEČNOST

Moderní v každé době
šťastnějším jenom proto, že vlastní a
hromadí tyto módní atributy „opravdového štěstí“? Vždyť většinu svého života, tedy tolik drahocenného času, věnuje
tomu, aby všeho tohoto dosáhl.
Móda. Je tak iluzorní a pomíjivá, ale
zároveň schopná ovlivnit názory a vědomí celých národů a snad i celou historickou epochu. Co je dnes považováno za
módní a prestižní, se zítra může proměnit ve zbytečné a nepřijatelné. A nejde
jen o materiální věci.
Dokonce i samotný význam slova
móda mluví sám za sebe. Móda (z fr.
mode, které vzniklo z latinského modus – míra, vzhled, způsob, pravidlo,
předpis) představuje dočasné dominance určitého stylu v určité oblasti života
či kultury. Úzké módní stereotypy, které ovlivňují formování naší osobnosti,
podvědomě vstřebáváme a ukládáme
už od dětství. I v dospělosti si to stěží
uvědomujeme, netušíme, že myslíme a
jednáme podle naočkovaného programu,
i když se ve skutečnosti tento program
příčí naší přirozenosti. Ale na druhou
stranu – my jsme lidé a mnoho věcí v
životě záleží jen na nás. My sami toho
můžeme spoustu změnit, sami ovlivňujeme to, jak budeme vnímat okolní svět
a realitu. Dnes je módní materiální bohatství, vysoký sociální status, prestižní
postavení a bydlení ve vyhlášené městské čtvrti. Ale pokud se nad tím zamyslíte hlouběji, stává se člověk opravdu

Vlivem vnějších podnětů lidská
podstata nemůže získat svoji celistvost.
Proto na podvědomé úrovni člověk vždy
zůstává nespokojený a se svojí hromadou psychologických problémů… Život
letí rychle a zdánlivě důležité hodnoty se mění také poměrně rychle. A tato
nespokojenost s sebou nese zklamání,
nesplněné naděje a vlastní iluze, které
nakonec jenom posilují vnitřní neklid a
pocit nesmyslnosti existence. Vše, co se
zdálo na začátku tak důležité časem ztrácí svůj význam a přeměňuje se v prach
a nepotřebné haraburdí minulosti. Každý člověk se s ohledem na minulý život
snaží ocenit svůj současný život a uklidnit sám sebe, že roky neprožil zbytečně.
Proč? Protože nehledě na krásné výmluvy a všechny události zůstává stejně
nespokojený – vždyť vnitřní život byl
prázdný. Veškeré síly ztratil na vnějších
činnostech a na vnitřních se ani nesnažil
pracovat. A nakonec všechno vnější bylo
jako fata morgana, oslepilo ho svou vidinou a zmizelo v temnotě.
V dnešní nestabilní a dynamické době si mnoho lidí začalo pokládat
otázky typu: Žijeme správně? Jaké cíle
si stanovujeme a čeho chceme v životě

dosáhnout? Jaké hodnoty řídí naše každodenní rozhodování? Vždyť když dosáhneme jednoho cíle, hned chceme dostat ještě něco lepšího, chceme mít nad
svým bližním navrch. A tak to pokračuje
donekonečna. Ale člověk i přesto zůstává nespokojený s tím, že nemůže dosáhnout na přehnané ambice svého ega.
Proto se pak cítí tolik nešťastný. Ale v
životě jsou důležitější hodnoty, které by
měly řídit naše každodenní rozhodování
– například slušnost a kultura. Snadno to
pochopíte, když si uděláte jednoduchý
experiment. Zkuste prožít alespoň jeden den svého života v souladu s vašimi nejlepšími vlastnostmi tak, abyste
byli v tom nejlepším emočním rozpoložení, jak se říká, prožít den podle
svého Svědomí. Jen se snažte chovat
upřímně a s plným nasazením. A pak
si všimnete, že i lidé kolem vás se začínají chovat jinak. Protože každý cítí
tu otevřenost, upřímnost a dobrosrdečnost. Každý rád uslyší dobré slovo a bude si vážit laskavého chování,
jenom o tom nemluví nebo se stydí a
neumí to říct.
Když jednou uvidíte tento obrovský
rozdíl ve vnímání světa, rozdíl v komunikaci a vztazích s druhými, začnete si
intuitivně uvědomovat, že tak to má být,
že tak je to správně. A je tomu skutečně
tak, protože kulturní a morální hodnoty jsou nadčasové a moderní v každé
době.
Polahoda leden 2013

O roli učiteľa v živote dieťaťa

Učiteľ sa dotkne večnosti a nikto
nemôže povedať,
kde sa končí jeho vplyv.
G.Adams
Dnes, tak ako vždy, je hlavnou postavou v škole učiteľ. Podľa učenia klasikov: J. A. Komenského, J. H. Pestalozziho, K.D. Ušinského, J. Korczaka, A.
Makarenka, V. A. Suchomlinského práve učiteľ otvára dieťaťu cestu k poznaniu samého seba ako duchovnej bytosti a
k sebazdokonaľovaniu. Láska je základom ich učenia. Vytvorili svoje učenia
preto, aby potvrdili Lásku ako základný
zákon vzdelávania. Hoci oficiálna pedagogika nerada hovorí o láske, a spravidla
zameriava pozornosť na nové technológie, formy a metódy organizácie a zintenzívňovania procesu učenia. V takom
prípade vzniká množstvo otázok:
● Kto je v skutočnosti dnešný učiteľ?
Človek, ktorý zadáva úlohy, plní program a prináša znalosti študentom a následne kontroluje a vyhodnocuje kvalitu
ich osvojenia, alebo človek, ktorý bezpodmienečne miluje, je tvorivý, aktívne
sa zúčastňuje v živote každého dieťaťa?
● Je učiteľ jednoducho povolanie,
ktoré poskytuje prostriedky na živobytie,
alebo povolanie, ktoré predpokladá obrovskú zodpovednosť?
● Akú úlohu hrá učiteľ v osude dieťaťa?
Detstvo je často neľahkým obdobím
v živote malého človeka, pretože úplne
závisí od dospelých: rodičov, učiteľov,
ich osobnostných kvalít, svetonázoru a
presvedčení. Veď práve v detstve sa
utvára základ pre formovanie a rozvoj
Osobnosti. Toto dôležité obdobie života
dieťaťa je veľmi dobre popísané v knihe
Anastasie Novych "AllatRa":
"V týchto rokoch je pre novú Osobnosť dôležité jej okolie a v prvom
rade najmä svetonázor, slová a činy
ľudí, s ktorými je denne v kontakte a
všetko od nich nasáva ako špongia:
aj zlé, aj to dobré a zapisuje túto informáciu na čistý list svojho vedomia. Tieto prvotné vklady sa odrážajú v ďalšom živote Osobnosti a
nepriamo ovplyvňujú jej životnú
voľbu: duchovnú alebo materiálnu. "
To znamená, že dieťa, ktoré získalo
príslušné vzdelanie, mieri buď k duchovnému vzostupu, alebo sa zmieta a
topí v problémoch tohto sveta (v urážkach, agresii, závisti, spotrebiteľskom
prístupe k životu).

O svojej školskej skúsenosti hovorí Šalva Alexandrovič Amonašvili:
„V škole som zaostával... Učil som sa na
štvorky, ledva som prechádzal z triedy do triedy.
Nie preto, že by som sa
nechcel učiť, alebo že by
som bol lajdák (leňoch).
Ale preto, že som nerozumel učiteľom, ich vysvetleniam a oni mi
bez ľútosti dávali štvorky. Mama plakala kvôli mojim zlým známkam, pretože v
nich videla moje budúce zlyhanie.
Ale raz, v siedmej triede, k nám prišla učiteľka gruzínskeho jazyka a literatúry Varvara Vardiašvili. Prišla do
triedy skôr, pretože poznala žiakov. Počas jednej prestávky si ma zavolala, vzala ma k oknu a povedala: "Chlapče, pozri sa mi do očí, prosím." Pozrel som sa.
Pozorne sa na mňa zadívala a potom
pošepla: "Počuj, píšeš básne? Máš poetický pohľad, rozumieš?" Toto povedala
mne štvorkárovi... Vrátil som sa domov,
pozerám sa do zrkadla a premýšľam:
"Aký že je to pohľad? Možno sa mi písanie básní bude dariť? " Sadám si a píšem básne. Nasledujúci deň držím lístok
a obchádzam okolo novej učiteľky...
Berie ho, pozerá. "Ó, aké zaujímavé," hovorí. "Máš nadanie, talent." A ja
som začal úporne rozvíjať v sebe talent,
ktorý som absolútne nemal! A zrazu dostávam prvé jednotky v živote z literatúry. Som nadšený, začínam veľa čítať, písať dlhé eseje pre moju milovanú
učiteľku. A ona mi hovorí: "Venuj mi
túto esej, ale s autogramom." Počujem
to prvý raz a neviem, čo je to autogram.
A ona: "Podpíš sa sem."
Tak prešiel mesiac, prešiel ďalší ... Z
literatúry jednotky v triednej knihe, z
ostatných predmetov štvorky. A tu nám
na hodine učiteľka zadáva prácu, ponárame sa a píšeme. Ešte raz ju chcem potešiť, pozývam inšpiráciu, tvorivosť... A
zrazu potichu, nepozorovane pristúpi ku
mne a pošepne mi priamo do ucha. Potichu, tak, aby to nikto nepočul: "Chlapče,
moje jednotky sa červenajú vedľa štvoriek. Ako to? "
Nečaká moju odpoveď, ale rovnako
potichu odchádza. A v mojej duši je výbuch. Zakrývam si hlavu rukami a začínam potichu plakať, tak, aby to vedľa
sediaci spolužiak nevidel.
O desaťročia neskôr som to nazval
okamihom pedagogickej pravdy. V týchto chvíľach, keď žiak zbožňuje učiteľa, a
múdrosť učiteľa cíti, že práve teraz, nie
skôr, ani neskôr, je potrebné pomôcť žiakovi urovnať cestu, môže nastať výchovný zázrak.
Aby som si zachoval Lásku môjho
milovaného učiteľa, dokazujem si, presviedčam sám seba, že mám schopnosti
a všetko je v mojich rukách. "

Viera učiteľa v žiaka, jeho úprimná
láska k dieťaťu, mu pomáhajú ísť vpred,
napriek strachu a pochybnostiam od vedomia, skutočne uveriť v seba ako v
Osobnosť. V dieťati sa prebúdza Duch,
pretože pocítil!
A tu sú veľmi výstižné slová profesora, akademika Igora Michajloviča
Danilova:
"... To, čo je vo vnútri človeka - nikdy
neklame. Ten duchovný vnútorný potenciál, je v skutočnosti obrovský.
Osobnosť má obrovskú silu, ktorá je
schopná prekonať všetky pokusy vedomia, akýmkoľvek spôsobom zotročiť Osobnosť, ale len vtedy, ak sa
samotná Osobnosť bude usilovať o
skutočnú slobodu."
Láska učiteľa napĺňa dieťa silou ducha, takou, aby hoci by sa zdalo nemožné prebrať vynechané učivo z takých
zložitých predmetov ako je fyzika, matematika atď. , dokázal zlomiť stereotypy učiteľov "si neschopný", ich tvrdohlavosť a nedôveru....
Nuž záchranné koleso, ako neskôr
napísal Šalva Alexandrovič:
"Moja milovaná učiteľka sleduje
ako prospievam a teší sa, usmieva
sa, povzbudzuje ma."
V knihe "Ako milovať deti?" Šalva
Alexandrovič píše, že Varvara Vardiošvili nielen milovala a verila v dieťa, ona
milovala svojich žiakov hrdinsky. A v
snahe pochopiť podstatu hrdinskej lásky
učiteľa, hovorí o veľmi zaujímavej
stránke zo života svojej triedy. Možno
by bolo treba o tom podrobne porozprávať, pretože ide o veľmi dôležitú etapu
vo formovaní a rozvoji Osobnosti dospievajúceho.
Prvého septembra v ôsmej triede sa
učiteľka obrátila k deťom s návrhom,
aby si každý zaobstaral epos Šota Rustaveliho "Junák v tigrej koži". Bola to
neľahká úloha, pretože to bolo v roku
1946. Na nasledujúcej hodine si Varvara
Vardiošvili so záujmom vypočula každého žiaka, kde a u koho objavil a získal
Rustaveliho epos, z akého roku vydania,
z ktorej redakcie atď., a potom navrhla
napísať o tom prácu. "Nech nezabudneme, s akou námahou každý z vás získaval "Junáka v tigrej koži", povedala.
Počas celého roka študovali epos.
Čítali znova a znova, premýšľali, skúmali, učili sa naspamäť niektoré kapitoly, písali úlohy, eseje, referáty, vypisovali si múdrosti, uvedomovali si
duchovno-morálny charakter hrdinov,
snažili sa pochopiť filozofiu Rustaveliho. Trieda sa v podstate zmenila na tvorivé laboratórium. Hodiny o Rustavelim
sa nepodobali na žiadne iné hodiny. Deti
sa na ne ponáhľali a veľa pracovali aj po
vyučovaní. Žili poémou, myšlienkami
geniálneho básnika, životom jej hrdinov.
pokračování v příštím čísle...
Co děláme s čistým srdcem, má smysl.
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Mezinárodní setkání účastníků
MSH AllatRa
cítit skutečnou Jednotu a
vyzkoušet si, co je to skutečná jednota v Duchu.
Tento týden ale samozřejmě nebyl jedinou
možností pro nově účastníky a společnou mezinárodní aktivitu.

Vážení čtenáři, drazí přátelé!
Žijeme v nádherném období, v období velkých změn, kdy volba každého
člověka hraje důležitou roli. Nacházíme
se v období na Křižovatce. Je to období,
kdy se lidstvo rozhoduje, jakým směrem
se vydá, období velkých změn v přírodě,
otázka osudu celé civilizace. Velmi bude
záležet na každém z nás, protože každý
člověk vědomě nebo nevědomě přispěje
k této rozhodující volbě.
Mezinárodní společenské hnutí
AllatRa organizuje celosvětové projekty
dostupné pro každého člověka a šíří čisté informace, které mění svět. Za tímto
hnutím stojí sami lidé, kteří díky Znalostem v knihách Anastasie Novych a pořadech s účastí Igora Michajloviče Danilova, poznali jediné Zrno Pravdy a cítí
vnitřní potřebu to šířit dál.
V týdnu od 25.2. do 4.3. 2018 měl
každý člověk možnost zúčastnit se mezinárodních setkání, workshopů a besed v
Koordinačním centru MSH AllatRa v
Kyjevě. Setkali se zde lidé z celého světa: z Ameriky, Jižní Koreje, Velké Británie, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Německa, Slovenska, Česka apod. Tito lidé
se dělili svými zkušenostmi získanými v
projektech MSH AllatRa, se zkušenostmi při práci na sobě. Vznikly zde nové
mezinárodní týmy pro spolupráci. A ti,
kteří již spolupracují, prohloubili svou
aktivitu a nabyté zkušenosti předali dál.
V těchto dnech měl každý možnost pro-

Tímto bychom Vás
rádi pozvali na návštěvu
do Koordinačního centra Zastupitelství MSH
AllatRa v České republice, ve Valašském Meziříčí, kde lidé dobré vůle pokračují v těchto
aktivitách, konkrétně každou třetí sobotu v měsíci od 11 hodin. Centrum je
otevřené každému, kdo cítí vnitřní touhu
přidat se k projektům MSH AllatRa a šířit tak čistou Pravdu, Lásku a RaDost,
kterou nám Znalosti z Duchovního světa
přinášejí.
Centrum se sice nachází v České republice, avšak přijíždějí sem i dobrovolníci ze Slovenska, Polska, Německa a
jiných zemí. Přijíždějí dabovat pořady s
účastí Igora Michajloviče Danilova do
svých jazyků, natáčet rozhovory, psát
scénáře, stříhat videa a tak dále.
Společně zjišťujeme, že nic není překážkou, pokud je v našich nitrech upřímné přání šířit světlo. Doufáme, že brzy se
centrum ve Valašském Meziříčí stane
místem pro setkávání dobrovolníků ze
všech států Evropy a možná i světa.
Případné otázky o fungování centra,
nebo přidání se k projektu MSH AllatRa,
můžete posílat na emailovou adresu:
cz@allatra.tv, nebo můžete kontaktovat
pana Michala Krawiece na telefonním
čísle +420 733 111 676.
Každý, kdo má vnitřní touhu přidat
se k něčemu krásnému, je vítán.
Každý, kdo slyší, je Přizvaný
a společně jsme síla, která je schopná
změnit celý svět.
Tvořivá síla,
vycházející od Boha, to je AllatRa
S úctou, tým AllatRa TV Česko Slovensko

Zúčastnit se
allatra.tv,  allatra.tv/cs
Podstatou experimentu je telepatický
přenos stejné informace, bez ohledu na
vzdálenost, co největšímu počtu osob. V
uvedeném čase, náš operátor vstoupí do
přístroje PYRAMIDA a v průběhu půl
hodiny bude vysílat jeden z 12-ti znaků,
které každý z účastníků dostane spolu s
formulářem na svou e-mailovou adresu.
Všichni dobrovolníci účastnící se daného
experimentu tak ve stejnou dobu budou
moci přijmout tento znak prostřednictvím
telepatie bez ohledu na to, kde se na
planetě nacházejí.
Stanovujeme si před sebou cíl
provést tento hromadný experiment se
zapojením co největšího počtu lidí ze
všech zemí světa proto, aby byla potvrzena možnost telepatického přenosu
informace na dálku, a také pro potvrzení
existence
společného
informačního pole Země.

zájemce, aby se připojili k našemu výzkumnému projektu.
Výsledky experimentu budou zpracovány a zveřejněny na oficiálních
stránkách ALLATRA-TV: https://allatra.tv, https://allatra.tv/cs
Pokud se nemůžete z nějakého
důvodu experimentu zúčastnit, rozšiřte
informace o něm mezi známé, přátelé a
příbuzné.V současné době se již po
celém světě zaregistrovalo více než 2
000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného
experimentu PYRAMIDA. Čím více lidí
se zúčastní tohoto experimentu, tím
přesnější a spolehlivější statistiky
budeme moci vyvodit. Společně se tak
můžeme podílet na obrovském přínosu
pro rozvoj moderní vědy.
MSH ALLATRA je mezinárodní
dobrovolnická organizace spojující lidi

28. dubna 2018
v 17:00 GMT (Greenwichského času)
Podobné experimenty byly provedeny v 90. letech 20. století. Nás tyto
výsledky zaujaly a rozhodli jsme se experiment opakovat, ale za pomoci
přístroje "PYRAMIDA", se kterým
úspěšně provádíme různé experimenty
od listopadu 2017. Více informací o samotném zařízení PYRAMIDA a experimentech, které se s ním provádějí, naleznete na: https://allatra.tv/category/
project-piramida
Staňte se účastníkem experimentu
Každý, kdo si přeje, se může
zúčastnit experimentu s telepatickým
přenosem znaků. Zveme všechny

dobré vůle po celém světě. Informace o
aktivitách naší organizace naleznete
podrobně
na
našich
oficiálních
stránkách: https://allatra.org
Všichni, kteří se chtějí zúčastnit experimentu PYRAMIDA mohou, buď
vyplnit formulář na webových stránkách
https://allatra.tv/cs/znaki, nebo zaslat
svůj požadavek na emailovou adresu:
znaki@allatra.tv
V dopise, prosím, uveďte své jméno,
věk, město a zemi. Nazpět vám zašleme
formulář s dvanácti znaky a poskytneme
podrobné pokyny potřebné pro účast v
experimentu.

S přátelským pozdravem,
účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA
a dobrovolníci projektu ALLATRA TV

?
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Kraslice jako strážkyně sakrálních znalostí

Kraslice (písanka)… Krásné slovo,
které zní v mnoha slovanských jazycích,
podobně v ukrajinském, ruském, běloruském, polském. A u člověka, žijícího v
současné době, evokuje obraz hezky namalovaného vejce položeného vedle velikonočního mazance. Ve skutečnosti historie kraslic svými kořeny sahá mnohem
hlouběji, až do pradávné minulosti…
"Kraslice" (rusky – písanka) – odvozeno od slova "psát", protože vzory se na
vejce nekreslí, ale právě píšou voskem.
Znovu a znovu, šikovná „písařka“ ponořuje vejce do barvy, píše na jeho povrch
symboly - znaky. A každý má svůj vlastní
posvátný význam. Každé vejce se vytvářelo pro určitý účel, pro určitou osobu,
plnilo svůj úkol a neslo konkrétní nebo
zvláštní smyslový význam.
Tradice psaní vzorů na vejcích pochází z předkřesťanské kultury, která se
mnohem později přiřadila ke křesťanskému svátku. Etymologie slova "písanka"(kraslice) je velmi stará: pochází z
pre-indoevropského slova "peik", což
znamená "psát“, "pestřit". Pozdější formy slova lze nalézt v polštině "pisać",
ve slovenštině "písať", čeština "psát,
píši", ve slovinštině "písati, píšem" a
další jazycích.
Archeologické důkazy naznačují,
že tradice malování vajec je stará více
než 5 tisíc let. Kamenné vejce se symboly bylo nalezeno během vykopávek
legendární Troje. Navíc na území současné Ukrajiny byly v osadách Tripolské kultury nalezeny vejce - chrastítka s namalovanými vlnitými čarami a
soustřednými kruhy - a to 15-20 tisíc
let před našim letopočtem!
Dříve byla tradice kraslice rozšířená mezi všemi slovanskými národy od
jižního Uralu až po povodí Odry. Díky
kronikám víme, že naši předci malovali

vajíčka v období Antů (III.
– VIII. století n.l.). Vejce
pro ně bylo symbolem slunečního kultu. Ptáci byli posly jarního vzkříšení, sluníčka a jejich vejce - symboly
života, narození. Je třeba
poznamenat, že v dávných
dobách ze všech ptáků byly
nejvíce uznáváni sokol a
hrdlička, jako asociativní
symboly duchovní svobody
člověka. Starobylí Egypťané, Inkové a mnoho dalších
národů považovali sokola
za solární (sluneční) symbol, chránící duchovní cestu člověka.
Hrdlička, migrující pták, byla symbolem čistoty, byla zvěstovatelkou míru a
dobra.
Kraslice - to jsou hvězdy zrozené
Bohorodičkou
S příchodem křesťanství se kraslice
ihned začlenila mezi jeho tradice. Dnes
říkají, že kraslice jsou hvězdy zrozené
Bohorodičkou. Ještě v 19. století tradice předávání znalostí stále existovala.
Během posledních sto let byly učiněny
pokusy o přerušení generacemi předávaných Prapůvodních duchovních Znalostí. Naštěstí neskončily úspěchem. Nyní
máme příležitost odstranit mezery v pochopení podstaty znaků vložených do
kraslic, a to díky knize "AllatRa".
Dříve naši předci malovali vejce nejen na jaře, nýbrž po celý rok. Dávali je
do kolébky, dávali je jako dárek ke svatbě, přinášeli je s sebou na pohřeb. Malovali se jako ikony podle přísných, i když
nepsaných kánonů. V kanonických kresbách je zachován přísný systém znaků a
symbolů.
Kraslice odrážely životní cestu člověka. Zvyky, doprovázející malování
kraslic, byly velmi podobné přípravě
malíře na malování ikon. Před tím než
začali práci, člověk si musel očistit své
tělo a myšlenky, vyladit svůj vnitřní stav.
Koneckonců, pokud o tom popřemýšlíme, tak nejdůležitější věcí pro člověka je
jeho vnitřní duchovní stav, to, co v tom
okamžiku cítí. Dodržování duchovní
čistoty svědčí o moudrosti dávných národů a o tom, nakolik byla čistota předávání znalostí důležitá.
Základní symboly - jednoduché geometrické tvary: čtverec (kosočtverec),
kruh, kříž, hvězdy. V základu leží vždy
určitá konstrukce kresby – kruhová,
„pramenitá“ v podobě vlnek a proplete-

ní. Před prací si malující nejdříve představil konečný výsledek a podle toho
začal vytvářet ornament.
O významu znaků a symbolů používaných při zdobení kraslic si lze přečíst
v článku "Sakrální význam vzorů na
kraslicích" na allatravesti.com
Obrázky na kraslici nebyly náhodné,
byly to duchovní Znalosti zakódované
ve znacích a předávané generacemi.
Dnes se používají "kanonické" vzory restaurované podle starověkých znalostí
nebo nasbírané v různých vesnicích, kde
se ještě tyto znalosti zachovaly.
Po mnoho staletí se znaky každoročně předávaly z generace na generaci
prakticky nezměněné! Takový respekt
ke starobylé symbolice znaků se stává
pochopitelný, když vezmeme v úvahu
informace uvedené v knize „AllatRa“.
Navíc pomocí archeologických nálezů
lze vysledovat, jak došlo ke ztrátě prapůvodních znalostí a následnému upřednostňování materiálna v určité starobylé
kultuře. Se změnou epoch, až do 16. století, se význam a interpretace znaků
prakticky nezměnily. Teprve v posledních několika stoletích se začaly provádět aktivní snahy vymazat paměť o nich,
aby zůstaly jen jako podivuhodný a vytříbený ornament. Pokud se znovu obrátíme na archeologii, uvidíme, že proces
ztráty a obnovy přichází cyklicky: prapůvodní znalosti se objeví, ale pak se s časem opět ztratí. Ale nehledě na to, má-li
člověk znalosti nebo nemá, vliv znaků na
něj zůstává stejný.
V každé z kraslic je vidět trojitá
symbolika: symbolika vejce, symbolika ornamentu, symbolika barvy. Předpokládá se, že odrážejí náš svět, jeho
strukturu. Při malování se dodržuje pořadí a barvy, přísné horizontální a vertikální rozdělení.
Když shromáždíme různé poznatky
z dějin, můžeme říci, že v dávných dobách měli lidé hlubší znalosti o duchovním světě než naši současníci. A dokonce i přes běžné věci se je snažili předat
dalším generacím. Znaky a symboly, legendy a pověsti jsou podobné ve všech
kulturách, což naznačuje jediný zdroj
znalostí. Slovanská kraslice byla jedním
ze způsobů, jak předávat informace o
duchovním světě, a kromě vážné symboliky znaků měla i hluboký sakrální
význam.
Alena Kotjonok
allatravesti.com

Snad nic jiného nedokáže tak plně charakterizovat národ, tak jasně vyjádřit jeho tradice, zvyky a ukázat jeho krásnou duší,
než svátky, které lidé slaví. V lidových tradicích ŽIJE DUCH národa. A každý národ v tomto smyslu je opravdu unikátní.
Lidové oslavy nejsou jen honosnými hostinami s prázdným veselím, jak se mohou domnívat příznivci stereotypů. Naše tradice jsou bohatá vrstva národní kultury a duchovnosti, kterou prostupuje starobylá moudrost prarodičů, krása a síla národa,
mocný tvůrčí potenciál, paměť a velký respekt k úspěchům a víře našich předků a celé země.

Pohled obyčejného člověka

Chtěl bych se s vámi podělit o svůj
pohled na procesy, které probíhají na
naší planetě. Nejsem žádný analytik, klimatolog ani vědec, který se těmito otázkami zabývá. Jsem prostě člověk, který
pozoruje, co se kolem děje a vyvozuje
vlastní závěry.
Existuje jedno takové rčení, že
všechno se vším souvisí. Od dětství obdivuji věci, které nějakým způsobem
souvisí s hvězdami, s cestováním na jiné
planety a s poznáváním nových civilizací. V mládí jsem rád sledoval seriál Star
Trek – Nová generace. Pokaždé, když
kapitán Picard vysvětloval agresivním a
materiálně zaměřeným civilizacím, že
lidstvo už dávno překonalo tyto uměle
vytvořené hodnoty, poučilo se s vlastních chyb a sjednotilo se v zájmu dobra,
dostavil se u mě pocit vnitřní radosti.
Byl jsem v tu chvíli hrdý na to, že jsme
to zvládli, že už nevedeme nesmyslné
války, že pojem hlad přestal existovat,
že si vážíme jeden druhého, no prostě,
že jsme se stali Lidmi.
Když jsem se však vrátil do reality a
rozhlédl se kolem, uviděl jsem úplně
jiný svět. Nechápal jsem, kde se v nás
bere taková zloba, nenávist, pýcha a
strach. Ta sžíravá touha mít stále víc a
víc. Víc peněz, víc majetku, víc moci.
Už tehdy jsem věděl, že nemůžeme do

nekonečna zvyšovat růst ekonomiky, a zároveň tiše přihlížet, jak děti na druhém konci
planety umírají hlady. Ale co
nás přiměje k tomu, abychom
to pochopily a změnili se?
Jako asi každý člověk
jsem zaznamenal, že se s klimatem naší planety něco děje.
Čím dál častěji jsme svědky
anomálních projevů přírody,
jejichž počet neustále roste.
Každý z nás si je však vysvětluje po
svém. Jedni tvrdí, že za všechno mohou
skleníkové plyny, druzí, že globální
oteplování a třetí jsou dokonce přesvědčeni, že je všechno v naprostém pořádku. Když se na tyto, mnohá léta vtloukané názory podívám, vidím, že mají něco
společného - strach. Strach, že s tím nemůžu nic dělat. A aby toho nebylo málo,
okamžitě se přidá i ego. „Není to moje
vina. Může za to někdo nebo něco, ale
v žádném případě za to nemůžu já. Ať to
dají do pořádku ti, kteří to zavinili!“ Ale
kde je vlastně PRAVDA? Kdo za to
může? Začal jsem tedy pátrat. A jak se
od nepaměti říká, kdo hledá, ten najde.
Je až neuvěřitelné, na co všechno
jsem narazil, kolik nepodložených a vymyšlených teorií koluje světem. Drtivá
většina informací a vynálezů, které by
lidstvu pomohly, se cíleně zatajuje. Média pouští do éteru pouze ty zprávy, které vyvolávají strach. Probíhající přírodní
katastrofy nám předkládají pouze z hlediska materiálních věcí. Ani zmínka o
tom, že existuje nějaké východisko, ani
zmínka o tom, jak se máme připravit a
co máme dělat v okamžiku, kdy pohromy zaútočí.
V roce 2014 spatřila světlo světa
zpráva O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Účin-

né způsoby řešení daných problémů,
kterou přednesla Organizátorka Koordinačního centra mezinárodního společenského hnutí ALLATRA (se sídlem
v Kyjevě, Ukrajina) Kristýna Kovalevská na neveřejném zasedání оddělení
strategického plánování a bezpečnosti
MSH ALLATRA. V tomto dokumentu,
který je k dispozici všem lidem na planetě (česká verze na allatra.eu), jsem našel
odpovědi nejen na otázky týkající se
globálních klimatických změn, ale hlavně jsem zde nalezl řešení. "Právo na život má každá lidská bytost a toto právo
musí být zachováno," připomínám si
slova z výše zmíněného filmu. Příroda se
nebude ptát, zda je někdo křesťan, muslim nebo žid. Jedině upřímnost k sobě
samému mi pomůže překonat strach. A
pokud si upřímně odpovím na otázku, co
bych udělal, kdyby se přírodní katastrofa
přehnala Českou republikou a zpustošila
všechno kolem, a já zůstal se svojí rodinou a blízkými bez střechy nad hlavou,
musím přiznat, že bych hledal útočiště
tam, kde je bezpečno a bylo by mi úplně
jedno, zda to bude Turecko, Pákistán
nebo jiná země. A podle toho, co se děje
na planetě nemám žádnou jistotu, že se
zítra nestanu klimatickým uprchlíkem
právě já.
Uvědomuji si, že nejdůležitější je být
člověkem. To, co cítím já, cítí i ten druhý. Pravda je tak prostá, všichni jsme
jedné krve. Sjednotit se, Milovat a vážit
jeden druhého bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání, či sociální status a společně Žít a Tvořit! Vždyť Země
je náš společný domov a každý člověk
má v sobě Duši - částečku z Duchovního Světa. S Láskou a společně, zvládneme cokoli!
Dušan Valeček
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PROBUĎ TOUHU K ŽIVOTU
Vzácné jarní sluníčko,
po paprsku pošle pozdrav, přáníčko.
Zima předvádí se marně,
v srdíčku je překrásně jarně.
Již víly tančí s ranní rosou,
životní síly se dotkni nohou bosou.
Květy ty nejkrásnější jarní klenoty,
voní láskou – znají to i jiné planety?
Tolik něhy je v prosté sedmikrásce,
to cítí - kdo ví o čisté lásce.
K přírodě patří láska, odevzdání,
potom se plní i ta nejtajnější přání.
Láska léčí, zlu překážky činí,
víra s nadějí jsou stále při ní.
Andělé chrání, ublížit nedají,
jsou tu a na nic se neptají.
Potůček vypráví, ptáčci si zpívají,
na vodní hladině si labutě o věrnosti
šeptají.
Objímejme stromy, lásku, sebe,
milujme krásno, přírodu i nebe.
Na louce bezpočet barevného kvítí
Jsem s tebou, Ty se mnou, já vím.
Nikdy se s Tebou neloučím.
Jen s láskou tě vždy vítám.
A tvou náruč neodmítám.

tam stačí, že slunce hřeje a svítí.
Příroda učí, miluje, dává,
pochopíš co nesmíš a jaká máš práva.
Tam dobro zlo rozfouká,
láska je nejkrásnější rozkvetlá louka
Protanči celou noc i den,
partnerem ať je ti krásný sen.
Probuď touhu k životu,
raduj se, že jsi právě tu.

POMNĚNKY
Slunce svítí, někdy zebe,
na zem spadlo modré z nebe.
Modré pomněnky plné něhy,
barvou věrnosti krášlí louky, břehy.
Pohádková přírodní říše,
do srdíčka o citech píše.
Daruje krásno, radost, sebe,
v srdíčku září pomněnkové nebe.
Žijme šťastně pohádkovo,
věrně modře – pomněnkovo….
Hana Jílková

Někdy mám strach, abych neomdlela.
Natolik hluboký je cit,
který nemůže nic porazit.
Natolik silná je touha k tobě jít a ve
Světlo se proměnit.

***
Když brána se otevírá
a Osobnost moudrosti nabývá,
v ten okamžik vědomí ustoupí na druhý
břeh,
v ten okamžik láska pohltí celičký svět.
Není tam nic, žádný strach, žádné
hádky, rozhořčení ani otázky.
Je tam jen čistota Ducha a jemnosti v
lásce a něžnosti.
Monika Šuplerová

IM: Co zaseješ, to sklidíš. To je realita. Je to pravda. A všimněte si, vrátíme
se… Lidé, kteří se k dnešnímu dni nadchli, kolik se jich ozvalo! A vždyť o
čem mluví? Když žili obyčejný lidský
život, a nevšímali si těch duchovních
impulzů v sobě, i když to bylo všechno,
chvílemi radostné, ale šedé, šedé a mrtvé. A teď, když jsou zapáleni, když procítili a pochopili tuto podstatu, začali se
dělit. Dělí se s ostatními a jsou zapáleni
stále silněji. To je skutečně pravda.
A: Ano. Je to pravda. A skládají se
celé řetězce událostí a náhod. Tedy člověk se tím začne dělit a události se samy
utváří tak, že vznikají příležitosti k
tomu, aby to šlo dále… A víte, na to
ukazuje ještě fakt, že opravdu stačí jednomu člověku zvolit si toto světlo uvnitř
sebe a ono skutečně vytváří další řetězec

– ohromný, neuvěřitelný, který vědomí
není schopno propočítat.
IM: Samozřejmě.
A: Události, které vytvářejí to, co
vede k sjednocení, a pak v jakoby další
impuls. A toto vnitřní pochopení toho
skutečného, které chceš najít, objevit,
sjednotit se, právě motivuje k tomu, aby
se člověk připojil k hnutí. Nyní se připojuje obrovské množství lidí. A neustále
se tento proces zvětšuje, protože každý
člověk se chce nejenže připojit, ale chce
okamžitě jednat.
IM: Dobré vytváří dobré.
N: Jak se ukazuje, lidstvo přece jen
má šanci všechno napravit a změnit…
IM: Ne všechno.
N: Ne všechno…
IM: Ale řeknu to takto, lidstvo má
šanci přežít.
N: Má šanci na přežití, pokud změní
vektor svého vývoje, pokud přece jen
pochopí, že…
IM: Ozvučili jsme slova Sufiho. Tak
se na ně zaměřme, abychom nevyvozovali své závěry. My pouze říkáme:
"Lidé, mějme se rádi navzájem! Buďme lidmi. Hodni toho, abychom byli
Lidmi".
sledujte na ALLATRA TV
https://allatra.tv/cs

Do tvých očí ponořit se chci celá.

Keď nejde o Život, nejde o nič! A nám ide o Život!
Keď som bola mladá, mala som pozornosť upriamenú na deti a mojich rodičov. Dávalo mi to lásku, dávala som lásku. Nič mi nechýbalo. Nepotrebovala som
vysedávať pred panelákom, nepotrebovala som chodiť k moru, zašli sme ku našim
na dvor a boli sme spolu. Ja som každé
leto maľovala našim čo bolo treba a zároveň sa vydrhol celý dom. Ja som umývala
maminke okná a moje dve známe idúce
okolo sa na mňa nechápajúc pozerali a volali ma na vínko. Oni nerozumeli mne a ja
som nerozumela im. Žila som rodinou...
Po čase deti vyrástli a odišli a moji
najbližší jeden za druhým zomreli. To, čo
dovtedy dávalo zmysel môjmu životu, už
nebolo. Nechápala som, prečo som na
tomto svete. Nevedela som čo si počať.
Úpenlivú prosbu však Boh vyslyšal a život dostal zmysel. Keby sme mali Znalosti od mala, vedeli by sme čo zo životom...
Vedeli by sme to, čo každý človek potrebuje k Životu i k životu.
Uvedomujem si, že všetky tie sprostosti (prepáčte za výraz), ktoré sú pre väčšinu ľudí tak dôležité, by jednoducho neboli. Táto prapodstatná neznalosť
vyvoláva u ľudí všetky tie chtíče, závisti,
porovnávania,nadradenosti, naparenosti,
zábavky, všetky tie chačušky, čo nam
ohlupujú mozog a čo je najhoršie POTLÁČAJÚ PODSTATU KAŽDÉHO Z NÁS.
Ľudia nevedia o ZMYSLE ŽIVOTA,
netušia, čo si zo životom počať, tak hľadajú zábavky, aby zabudli.
Viem, že som celý život iná... ale povedzte mi, je normálne, že si ľudia kupujú
psíkov, ktorých obliekajú do handier, chodia ich venčiť, lebo nevedia čo so sebou...
Keď mi moja maminka hovorila o
svojom detstve, ako ich starká nechávala
dlho spávať, lebo keď spali nepýtali jesť...

Kdo dostal nápad, dostal i sílu na jeho uskutečnění.

Keď mi hovorila o tom, že chodili od jari
do jesene bosé a v zime len v onuckách,
lebo topánky nemali... Keď mi hovorila o
tom, ako jej otec, môj starký, hovoril o
zime cez vojnu, že keby mali šupky zo zemiakov, tak by boli veľkí "páni"...
Keď si porovnám to, ako žila generácia predomnou a ako sa ku životu staviame my... Všade okolo len konzum, zábavky a ohromná precitlivelosť na všetko
možné. Naozaj sa ľudia nespamätajú,
kým sa niečo nestane…!
Ideme po "duchovnej ceste".... a
sústavne sa len ľutujeme, porovnávame a
snažíme vyniknúť jeden pred druhým.
Hráme divadlo nielen pred ostatnými, ale
dorábame sa aj samy pred sebou. Čo budeme robiť, keď príde deň "D" a všetko sa
zmení?
Ako sa postavíme čelom k ozajstným
problémom, keď teraz nevieme čo so sebou. Máme Znalosti, ale ako ich využijeme je na každom z nás. Neviem koľko
máme ešte času, kým to príde. Ale viem,
že ním bezhlavo plýtvame.
Nedaria sa nám duchovné praktiky?
Živo si predstav ako to vnímal svätý Silván počas zemetrasenia v chráme, keď sa
všetko rúca a ostávaš len ty a Boh. Riešiš
šablóny? Ostávaj čo najdlhšie počas dňa v
láske a šablóny sa neprejavia. Na čo myslíš, keď si v nemocnici, alebo keď niekto
pri tebe umiera? Všetko ide bokom. Všetko nepodstatné, prestáva byť dôležitým.
Si len ty a tvoj problém. Poznáte ako sa
hovorí: Keď nejde o život, nejde o nič! A
aký význam to nadobúda, keď ešte
zmením ž na Ž...
Keď nejde o Život, nejde o nič! A
nám ide o Život!!!
Hanka
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ARCHANDĚL GABRIEL A BOHORODIČKA
Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý.
předoucí duchovní nit' lidského života.

Návrh sochy
Archanděla Gabriela a Bohorodičky
V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie společné
od samého počátku jak se patří. Teprve
mnohem později, v 15. století, lidé vyčlenili uctívání Archanděla Gabriela z
kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky,
ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde Panna
posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch
Svatý. Mimochodem, v náboženských
představách Slovanů (ještě před přijetím
křesťanství) se společně uctívaly páry z
mužského a ženského božstva, řekneme-li to tedy naším jazykem – ve významu
duchovního symbolu božského Lotosu
(plánu) a tvořivé síly Allat (ztělesnění
plánu).
Anastasia: Ano, to je možné vypátrat podle mytologických postav slovanských posvátných legend, které se
dochovaly z pradávných časů.
Rigden: Co se týká Archanděla Gabriela a Panny Marie, na oltářních sloupech hlavní východní klenby Sofijského
chrámu v Kyjevě, kde je umístěna Bohorodička „Oranta“, se dodnes dochovala
mozaiková vyobrazení Zvěstování.
Anastasia: Ano, na jednom sloupu je
tam vyobrazen Archanděl Gabriel, jehož
prsty pravé ruky jsou spojeny do gesta
požehnání. Na dalším sloupu je vyobrazena Bohorodička s vřetenem v rukou,

Brány jsou v symbolice křesťanství
vchody, vedoucí z chrámové předsíně do
chrámu a z chrámu k oltáři. Hlavní brána
staroruského ikonostasu v pravoslavném
chrámu se nacházela naproti oltářní mense (v oltáři) a nazývala se „Královskou
branou“ v chápání duchovního a ne politického významu. Obvykle se v její horní
části vyobrazovala scéna Zvěstování s
Archandělem Gabrielem a Pannou Marií
a ve spodní části, na křídlech, se v párech
vyobrazovali čtyři evangelisté. Tedy, v
určitých okamžicích bohoslužby symbolizuje otevření Královské brány „otevření
Království nebeského“, tedy vstup, průchod do jiného, duchovního světa. Tato
symbolika se neutvářela pro nic za nic. K
takovému energetickému procesu „otevření“ průchodu do jiného světa skutečně
dochází během duchovní práce silných
duchovních osobností (jak individuální,
tak i kolektivní), nezávisle na tom, k jakému náboženství patří a v jaké zemi žijí.

Hlavní „Zlatou branou“ starobylého
Kyjeva se stala jižní brána, která byla
orientována směrem na Athos, jenž považují za „Obydlí Bohorodičky“. Přesněji z hlediska geografie byla brána
umístěna v jihozápadní části města.
U této hlavní „Zlaté brány“ města
byl vybudován kostel, zasvěcený Archandělovi Gabrielovi a Bohorodičce –
chrám Zvěstování, „aby vždy tomuto
městu přinášel radost svatým Zvěstováním Hospodinovým a modlitbou Svaté
Bohorodičky a Archanděla Gabriela“.

Anastasia: Ano, historické zprávy o
tom jsou zaznamenány v Ipaťjevském
letopise. Dokonce se dodnes dochovala
slova, která si můžeme přečíst v mnohasvazkovém historickém sborníku,
vyprávějícím o literatuře Starodávné
Rusi (počínaje 11. stoletím) – „Knihovna literatury Starodávné Rusi“ (svazek
1, str. 50): „Da-li cělovanie archanděl
Panně, bude i hradu tomu. K Ní se obrací: „Raduj se, obdarovaná! Pán s tebou!“; k hradu tomu: „Raduj se, blahověrný hrade! Pán s tebou!“ Kyjev
se historicky nachází pod společnou
ochranou Bohorodičky a Archanděla
Gabriela – to je zřejmý fakt, který se
dnes zamlčuje.

Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice je jedním z nejstarších křesťanských svátků.
Тato událost se nesla ve znamení
přinesení Prapůvodních Znalostí a pochopení, že síla Boží (Gabriel - Bůh je
moje síla) a životodárná čistota, Láska
(Bohorodička, Allat) jsou dvě hlavní
složky, s pomocí kterých člověk dokáže
dosáhnout duchovní transformace. A
právě v této čistotě a síle jsou všichni
lidé jednotní, bez ohledu na to, zda o
tom vědí nebo ne. Každý člověk má
Osobnost a Duši, která má duchovní povahu, a proto mají příležitost a perspektivu věčného rozvoje, jako duchovní
bytosti - Andělé.
Tyto Znalosti existovaly od pradávna a byly chráněny našimi předky v průběhu tisíciletí, a dnes jsou znovu obno-

veny. Jedná se o jedinečnou příležitost
pro celou lidskou společnost - změnit
vektor svého vývoje, spojit se v jediné
Pravdě a dojít do cíle, který On v nás založil. A Jeho Vůlí je vidět naši duchovní
proměnu. Dnes máme příležitost společně realizovat naši duchovní povahu a duchovně se proměnit a pokračovat v našem mimotělním rozvoji ve skutečném
Životě.
"Ale jsou i tací, kteří během života
splynuli se svou Duší, a ti se podobají
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překrásnému poupěti lotosu, jež se objevuje na hladině kalné vody. Tento sněhobílý kvítek k sobě připoutává pozornost
Pozorovatele svojí čistotou a novotou.
Pozorovatel se s velkým zalíbením dívá
na krásu květu a věnuje mu svoji pozornost, sleduje proces rozvíjení každého
okvětního lístku. Květ lotosu se kvalitativně liší od prázdné vzduchové bubliny,
neboť se stává nedílnou součástí jiného
světa."
z knihy AllatRa od A.Novych

Ž: ...Vždyť když se podíváme z pohledu duchovních zkušeností – co se snažila
asociativně předat minulá pokolení budoucím? Právě to, že v praxi, když probíhá
soustředění pozornosti na Duchovní svět prostřednictvím hlubokých pocitů, dochází
k odchodu do jediné reality – reality Boha.
IM: Je to tak.
Т: Když máš praxi v duchovním poznání, pak chápeš jediné zrno pravdy, to zrno,
které je začleněno do duchovních učení různých národů. Ale bez praxe je teorie mrtvá…

SYMBOL ALLAT

Správně tu bylo poznamenáno, že je to odchod do reality Boha, tedy na místo
blízké duchovní přirozenosti člověka jako Osobnosti, cesta do skutečného Domova. V
sanskrtu existuje takový pojem jako „álaja“, který doslovně znamená „domov“, „obydlí“, „prapůvodní“. A jedním z klíčových pojmů v buddhismu je „álaja-džňána,“ což
je jakási společná „schrána nevyslovitelné a nesdělitelné znalosti Jediného“. U národů na Východě, například v Turecku, slovo „aya“ znamená „svatý“. Arabové mají
také zmínku o prapůvodním Domově. V islámské encyklopedii v článku o hlavní
svatyni islámu Kaabě se píše o tom, že podle legendy jedno z prvních jmen svatyně
bylo al-Bayt al-'Atik, což znamená „pradávný Domov“, „prapůvodní Domov.“ Má se
za to, že byla založena Adamem, jako první svatyně na Zemi, který byla určena k
uctívání Boha. Odpovídající zmínky jsou i u jiných národů.
IM: Bůh miluje každého, kdo miluje Jeho. A kdo Ho nemiluje, toho On prostě nezná. A to je pravda. Chceš být s Bohem nebo chceš, aby tě On miloval –
miluj Jeho. Je to jednoduché.
z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému." na Allatra TV

UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT „PYRAMIDA“

...pokračování z minulého čísla
V konečném důsledku, již v dobách
Timura, začali  Allatchjara již víc nazývat Allajar.
Možná to bylo postupem času, možná to byly jiné důvody, ale původní název Allatchjara byl zapomenut. S největší pravděpodobností se to stalo z toho
důvodu, že Allatchjara přece jen nesl v
sobě více ženský… Pokud uděláme překlad slova „Allatchjara“, tak znamenalo „Ta, která jde k životu“. To je doslovný překlad. Ovšem Allajar v překladu
znamená "oblíbenec Boha" anebo "stoupenec Boha". Podle všeho, ve spojitosti
s nahrazením matriarchátu patriarchátem, byl trochu změněn i tento pojem.
Takže když na sebe Bereke vzal odpovědnost v duchovní oblasti za Tamerlána, a my na tomto příkladu dokonce
vidíme, že znalosti Allatchjara byly
změněny a zkresleny, došlo k vážné degradaci Allatchjara s plnými záměnami.
A vidíme, že znalosti už nebyly používány směrem duchovního rozvoje a sjednocení lidstva, ale v doslovném smyslu
slova na praktickou magii. A dokonce
podle popisu historie si pamatujeme, jak
právě Bereke pomáhal Timurovi bojovat, doprovázel ho v jeho vojenských
taženích, a jaký vliv ve skutečnosti měl
na průběh války. Ti co se zajímali o historii, anebo alespoň něco o Tamerlánovi
četli, pamatují si, s jakými pokřiky šli do
boje vojáci Tamerlána, co křičeli. Oni
křičeli „Allajar“. Oni nevelebili majestát
Tamerlána, šli do boje za Bereke, protože cítili jeho sílu, moc a podporu.
A očividně to mělo vliv, a možná
ještě něco, na absolutně neoprávněné
jednání Bereke (napsal traktát). Neměl
učedníka a neměl komu předat znalosti,
jelikož hodně času zasvětil Tamerlánovi.
A samozřejmě, že tento „veliký vojevůdce“, jak ho nazývají, neodpovídal
žádným požadavkům. A o žádné du-

chovnosti zde nemohla být řeč, protože
on, nejen že byl zabiják, ale byl také celkem vzato zabiják národů. A jaké duchovní znalosti by mu bylo možné předat? Proto Bereke napsal svůj traktát,
avšak i samotný název již vypovídá hodně o tom, že přece jen systém ve všem
dělá záměny. Dokonce takové velké duchovní znalosti změnil a převedl je na
banální magii, na spotřebitelský vztah k
duchovnímu zdroji. Ale to už je jiná
otázka.
O čem psal Bereke
Řekněme, že v dnešním rozhovoru
je pro nás zajímavější to, co napsal. Kromě toho, že psal o krvi, psal také o vzájemných vztazích mezi lidmi, dokonce
jednoduše - z pozice jakési psychologie.
Jenom nazýval určité příčiny svými názvy a vyprávěl o tom, co za tím stojí.
Vyprávěl o síle, o Allatu jako zdroji síly,
jehož hledáním se lidé zabývali celý život. Zabývali se a vlastně se i nadále zabývají. Stačí si vzpomenout, řekněme,
za poslední desetiletí, jak například Hitler, či komunisté na začátku svého rozvoje, podnikali cesty do Tibetu a hledali
tyto síly, ale také i mnozí jiní. Ať vezmeme jakékoliv duchovní nebo mystické
učení k dnešnímu dni, všichni usilují o
hromadění určitých sil. Síla, to je něco
tajemného, to, co je schopné člověku
něco dát. A opět jde o spotřebitelský
vztah k Duchovnímu Světu.
Z větší části, každý člověk sní o této
síle, usiluje o ni. Proč? Protože tato síla
není jen zdrojem života, ale také možností. V jakémkoliv náboženství nebo v
jakémkoliv okultním učení se lidé zabývají tím, že se obrací na vyšší síly s prosbou něco vylepšit ve svém materiálním
životě. Ale to je opět proces získání
těchto sil, realizace svých přání. A co
stojí za touto silou a k čemu to vede? To
je také zajímavá otázka, protože lidé ji
využívají, avšak nechápou, že za toto
potěšení musí zaplatit.
V jakém smyslu? Pokud člověk používá duchovní síly, a toto právě jsou duchovní síly, a použije, přemění je na materiální blaho, tak na následující
existenci může zapomenout. A je to sku-

tečně tak a Bereke o tom píše. Je potřeba
ocenit, že podrobně popisuje, jak ovládat ty, kteří jsou ve stínu. Popisuje, jak
ovlivňovat lidi, dokonce lidské masy. A
mnohé z toho, co popisoval, můžeme
spatřit v procesu rozvoje fašizmu, jak
Hitler manipuloval davem. To vše je vidět. To vše je určité umění. Ale mimo
tuto veškerou špínu také píše o tom, co
bude následovat potom, jestliže lidé nepoužívají tyto síly na duchovní rozvoj.
A zajímavé je to, že ještě tehdy, zamyslete se, 600 let nazpět, tento člověk
píše, že lidé usilují o získání těchto sil,
avšak ne pro svůj duchovní rozvoj, ale
právě pro získání materiálních blah. A
nejzábavnější je, že to je v tomto traktátu
napsáno a možná to se stalo příčinou
toho, že jej prakticky hledali 200 let…,
řekněme to tak, služebníci církve hledali, dokud okolo roku 1600 veliký Primatus přece jen nedokázal vybojovat a získat traktát pro sebe. Nyní se ukrývá u
nich. Avšak prakticky 200 let tento traktát měli lidé.
Později, dokonce i v 15. století, ti,
kteří ho uchovávali – jedni ze strážců,
dostali jméno Allachjar. Je to i příjmení i
jméno. Na začátku to bylo jméno, ale
potom… na začátku to byl titul, ano?
Jako byl Allajar – zpočátku Allatchjara,
potom Allajar, potom Allachjara a v konečném výsledku, v 15. století, ho už
vidíme jako příjmení. A jejich rod byl,
právě po Tamerlánovi a jeho potomcích,
strážcem tohoto traktátu.
A tak,… teď řeknu něco zajímavého.
Bereke píše před 600 lety, že prakticky
všichni kněží všech kultů nevěří v Boha.
Protože Ho neznají. Před 600 lety, zamyslete se! A dal vážný podnět k tomu,
se nad tím zamyslet. A mluvil o tom, že
člověk si nesmí přát, ať to bude cokoliv, anebo prosit Boha o cokoliv, vyjma svého duchovního růstu, získání
své nesmrtelnosti. Ale zároveň v učení
prakticky poskytoval celé spektrum, jak
člověk může působit na svět, na lidi a co
je to magie. Vyprávěl o těch, kteří se
ukrývají ve stínu a proč to lidé nevidí. To
je také pozoruhodné téma. Myslím si, že
ti, kteří to budou chtít vědět, koho to

bude zajímat, sami si to najdou a přečtou.
A ještě jednou chci zdůraznit, zde je
jeden malý moment, často se střetáváme
s určitými věcmi, když něco vyprávíme,
a lidé potom začínají psát, nebo přijdou
a stěžují se, že jste o tom mluvili, ale tato
informace nikde není. Přátele, zde je
malá rada: pokud jste zadali do Googlu informaci a nic jste nenašli, to ještě neznamená, že to není. Proto, abyste něco našli, musíte navštívit možná i
desítky knihoven světa, najit nepřímé
informace, potom je shromáždit a uvidět obraz, jako puzzle, které se musí
složit.

né, vážené a uctívané místo. A dále již
sami najdou a vyjasní si to. Myslím si,
že nyní to bude zajímavější a právě jsme
se dotkli tématu, které je velmi zajímavé. Pohovoříme o něm, je trochu mystické, ale zároveň zajímavé.
Co my vidíme a co nevidíme?
Bereke měl pravdu, on otevřel téma,
že lidé mnohé nevidí. Ale ve skutečnosti, například skyfish-e, ano? Pro nás je to
už normální věc. Mnoho toho jsme už
viděli, hodně jsme natočili a už se připravují velmi zajímavé pořady o plazmoidech, skyfish-ech – vždyť oni létají
kolem nás, je jich spousta, avšak naše
oko je nevidí.
Existuje nějaký José, nazývají ho
otec skyfish-ů, on jako jeden z prvních
otevřel toto téma. Uviděl je na kameře a
mnohým pokládal otázky, co jsou to
skyfish-e. My jsme se o ně také zajímali.
Připravujeme o tom zajímavý pořad.
Také jsme psali, oslovovali, volali, co
jen jsme nedělali, kontaktovali jsme
vědce po celém světě a ptali se, co jsou
to skyfish-e? A stejně jak Josemu, tak i
nám odpovídali (někteří nám však vůbec
neodpověděli, báli se otevřít toto téma).

A zapamatujte si ještě, vše, co se
týká Allat, obzvlášť sester Allat, vše se
ničilo a ničí se dodnes. Vzpomeňte si na
Sýrii, z jakých rozhodnutí se bojovníci
IGIL vrátili a odpálili památník Allatu?
K čemu jim byl, když to byl již pozdní
památník, úplně pozměněný, postavili
ho potomci Allatchjarů a on již měl úplně jiný význam. Ale i přesto – zmínka o
Allat. A vše, co se týkalo sester Allat a
zmínek o nich a mnozí, kteří se snažili
dokonale prozkoumat vznik Koránu a
všeho s ním spojeného, si pamatují, že
naráželi na zmínky o tom, jaký vztah
měl sám Prorok k sestrám Allat. Jaký
měl respekt. A pamatují si, co je to Mekka a ostatní, a proč to bylo natolik slav-

Duchovní rozvoj Osobnosti v praxi - to je tvoření v duchovní Lásce.

Vždyť pro mnohé vědce éter, skyfish-e a některé jiné věci, jsou z řady zakázaných témat. Pokud řeknou pravdu,
propustí je. Pokud přiznají, že ano, toto
existuje, budou se na ně dívat, jako na
blázny. Téma je zakázané, ovšem proč je
zakázané? A proč vědci začínají vyprávět, že to létá nějaký motýlek či hmyz, a
že je to zpomalený záběr, určitá expozice, a tak dochází k tomu, že kvůli kamerám, jimiž natáčíme, nevidíme skyfish-e,
ale protáhlý let. Ale zaprvé, například u
nás, je teď venku zima, teplota pod nulou a skyfish-e prostě tančí, pózují před
kamerou. A když se zapojil tento přístroj, pyramida, mnohé se zde změnilo.
Dosud tady pobývali ojediněle, a to většinou tehdy, když zde lidé vykonávali
duchovní praktiky. Avšak jakmile jsme
zapojili pyramidu, všichni si pamatují
ten pořad, pak se začaly dít, řekněme,
velmi zajímavé události a to nedaleko
odtud.
pokračování v příštím čísle...
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Ahojte, v stredu sme sa vrátili z Kyjeva, kde sme boli aj s rodinou na pár
dní. Chcela by som sa s Vami podeliť o
svoje pocity, dojmy, zážitky, čo som si
so sebou priniesla a o čo ma táto návšteva obohatila.
Pocity sú priam nádherné, len ťažko
sa nachádzajú slová.Stretli sme veľa známych ľudí, ale čo je úplne krásne, prišlo
veľmi veľa nových ľudí, plných nadšenia, ktorí sa s chuťou zapájajú do diania
MSH ALLATRA a šíria znalosti a dobro,
každý podľa svojich možností, vo svojich rodných mestách. V Koordinačnom
centre tím ľudí pripravil bohatý program,
každý si určite našiel pre seba to, čo ho
zaujíma a čomu by sa eventuálne chcel
venovať, alebo nad čím by chcel pracovať aj po svojom návrate domov.
Ja osobne som sa zúčastnila medzinárodného stretnutia, ktoré sa konalo v
Koordinačnom centre, kde sa rôzni ľudia z rôznych kútov Zeme delili o svoje
skúsenosti, rozprávali, aké majú projekty, ako začínal jeden človek a teraz už
vytvárajú celé skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú a ich cieľ je jeden - duchovná obroda spoločnosti.
Ja som sa delila za Česko - Slovensko ohľadne Allatra TV Česko-Slovensko. Najprv som zostala veľmi zaskočená, nakoľko som netušila, že budem
musieť niečo hovoriť a srdce div, že nevyskočilo z hrudi, no potom som sa
prosto podelila o to, čo momentálne robíme, pochopila som, aké je dôležité a

CESTA ZA POZNÁNÍM
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Návrat z Kyjeva: "Túžim Bohu dokázať, že som hodná mena Človek"
inšpiratívne počuť pre novo prišlých
ľudí ako pracujeme, a prečo to vlastne
robíme. Hovorila som, že pracujeme dve
krajiny spolu, nakoľko sme sa skutočne
nikdy nerozdelili, hoci navonok to vyzerá inak, ale vo vnútri to všetci cítime,
že sme bratia a sestry. Stále sa učíme
pracovať v tíme, správať sa k sebe
ako skutoční ľudia. Preto aj máme
nový formát Dobrých správ, v ktorých
hovoríme oboma jazykmi, ako českým,
tak aj slovenským.
Na ďalší deň prebiehali rôzne
workshopy, napríklad ako vydávať noviny, ktoré prinášajú ľuďom Znalosti, ako
natáčať video life, kde sa človek úprimne delí o svoju skúsenosť s prácou nad
sebou.
Zúčastnila som sa aj experimentu
Pyramída, hoci som ani nedúfala, že budem mať túto možnosť. Vedomie sa samozrejme aj trochu obávalo a ja už aj
viem prečo. Bol to pre mňa veľmi cenný
zážitok a som zaň neskutočne vďačná,
nakoľko priniesol mnoho pochopení a
odhalení. Hneď ako som si sadla do Pyramídy a tá ešte nebola zapnutá, pocítila
som úplne rozšírenie priestranstva, keď
sa pyramída zapla, bolo to tak silné,
hneď som akoby prešla do zmeneného
stavu vedomia. Silno som cítila takú
vlnu, akoby som klesala k duši. V solar
plexe prebiehalo obrovské rozšírenie,
naplnenie, ktoré sa stále zväčšovalo a
zväčšovalo. Bolo to cítiť aj na fyzickej
úrovni, akoby sa niečo vo vnútri teba nafukovalo a nafukovalo a stávalo sa objemnejším a objemnejším. Čo bolo zaujímavé, spolu s tým, ako narastali pocity,
narastal aj nátlak vedomia. Začala práca
vedomia, no pocity nikam nezmizli. A to
bolo ono, úplné rozdelenie, prosto ty
presne vieš, kde si ty skutočný a kde je
vedomie, vedomie sa stále snažilo
prehlušiť tie pocity, ktoré išli z vnútra. A
to bol rozhodujúci moment. Čo ja si

vyberám? Čo je pre mňa dôležité a cenné? Musím priznať, že vedomie ponúkalo všeličo, od strachu, klaustrofóbie, túžby zutekať, využiť to pre seba, až po
strach, že to skončí a tak ďalej. Vždy to
bola akoby sekundová ponuka, vezmeš
alebo nie? Ale viete čo? Bolo mi to úplne jedno, čo tam niekde hore do mňa
hustilo. Pretože to, čo som cítila, bolo
natoľko objemné, natoľko plné, natoľko
živé, natoľko mne drahé a blízke, že ani
omylom sa mi z toho nechcelo vychádzať. Úžasné bolo pochopenie, že je to
naozaj stále, naozaj záleží len a len
odo mňa, čomu dám prednosť, smrti, alebo Životu.
U mňa bol veľmi intenzívny nielen pocit pokoja,
šťastia, ale aj obrovskej
vďačnosti.
Vďačnosť
Bohu za všetko, i za túto
možnosť vyskúšať si tento
experiment. Vedomie očakávalo nejaké zázraky, niečo ohromujúce a ja neviem
aké, ale to sú všetko bludy
od vedomia, ten pocit, ktorý
som tam zažívala mi bol
veľmi známy, je to presne
to, čo zažívam počas duchovných
praktík, to čo zažívam, keď pozerám
video o experimente s Pyramídou, len
ešte niekoľkokrát zosilnený. Úžasné pochopenie prišlo, že tým, že opustím
Pyramídu to všetko nekončí, práve
naopak, ono sa to vôbec neviaže k
nejakému vonkajšiemu miestu, ono je
to stále s nami, otázka je, kde som ja moja pozornosť. Po východe z pyramídy mi bolo tak krásne, tak ľahko, vôbec
sa mi nechcelo rozprávať, jednoducho
len ostávať v tom pocite. Vnímanie bolo
úplne rozšírené, cítila som ľudí okolo
seba a všetci mi boli veľmi blízky, hoci
som niektorých videla prvýkrát v živote. O svoje prvé zážitky som sa pode-

lila aj na kameru. Stačí len dôverovať
sebe samému, svojim pocitom, už teraz
viem, že čo by mi vedomie nehovorilo,
že to čo cítim určite nie je ono a necítim
žiadne hlboké pocity a podobne, neuverím mu ani slovo.
Už presne chápem slová Igora Michajloviča, že so Svätým Duchom je
vždy sviatok. Je to naozaj tak. Človek sa
cíti natoľko šťastne, spokojne, slobodne,
že nič viac mu netreba. Cítim obrovskú
zodpovednosť za to, čo spravím s tým,
čo som získala. Vnútorná túžba je jasná,
rozvíjať to a neroztratiť na pusté a mŕtve.

Život je dar, je to šanca získať oveľa
viac, získať skutočný život - život večný.
Po tomto zážitku sme ešte natáčali
Dobré správy, kde sme rozprávali o tom,
prečo chodíme do Koordinačného centra,
čo pre nás znamená MSH Allatra a čo by
sme chceli popriať ľuďom. Každý z nás
má čím prispieť, každý z nás má v sebe
to krásne, to dobré, čo všetci ľudia cítia, a preto keď sa ľudia spoja a spoločne pracujú na projektoch, dokážu
naozaj mnohé, stačí len začať , zabudnúť na seba a tvoriť pre druhých.
Večer sa konalo stretnutie na duchovné otázky a odpovede, kde každý
mohol položiť svoju otázku, podeliť sa o
svoje zážitky z práce nad sebou, o to, čo

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Rozhovor s Láskou

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského, dosud nevyužitého, tvůrčího potenciálu. Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, co prospěje ostatním lidem a pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz

Na okraji dediny žila chudobná,
krásna dievčina. Mnohí muži sa o ňu
uchádzali, ale ona všetkých odmietla.
Raz, keď polievala kvety v záhrade,
prechádzal okolo syn brahmana. Bol
veľmi dobrý, šľachetný a oddaný Bohu.
Mládenec uvidel dievča a zamiloval sa
do nej. Vstúpil do záhrady a povedal:
"Ó ty prekrásna, nepoznám tvoje meno,
ani mená tvojich rodičov, ale moje srdce
začalo búšiť tak silno, div mi z hrude nevyskočí. Staň sa mojou ženou. Dám ti
všetko čo len môžem. Ale najmä, dám ti
lásku."
No dievčina neprivolila. Nešťastný
mládenec vysadol na koňa a odišiel.
Vtom do záhrady vošiel sivovlasý
starček. Jeho oči svietili akýmsi nadpozemským svetlom. Obrátil sa k mladej
dievčine: "Prepáč mi, nevdojak som sa
stal svedkom vášho rozhovoru. Zaujíma
ma, prečo si ho odmietla? Veď ti sľúbil to,
po čom túži každá žena - sľúbil ti lásku."
Dievčina odpovedala: "Nechápem
ženy, ktoré hľadajú lásku a nenachádzajú
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KLÍČ KE ŠTĚSTÍ

...pokračování z minulého čísla
Kdo mě bude soudit?
Když se dnes ohlédnu za svým starým životem, vidím bytost, která nezná
Boha a uchyluje se ke lžím, aby vůbec
ve vnějším světě přežila. Tou lží trpí a
způsobuje bolest sobě i druhým. Svého
utrpení se chce samozřejmě zbavit a volí
ty nejhorší způsoby. Ještě nedávno jsem
ji odsuzovala, ale nyní na ni hledím jinak. Je jako lev v kleci, který podniká
zoufalé pokusy o únik a osvobození.
Jenže nemá Znalosti a nechápe, z čeho
se jeho vězení skládá a kdo jej vytvořil.
Neví, že je to vězení utkané ze lží a že jej
postavil on sám. A že se stačí „jen“ vyzbrojit mečem upřímnosti k sobě a
s upřímností a Láskou se obracet k Bohu,
a vězení se začne rozpouštět, vlákénka
rozmotávat. Nicméně čas od času, vždy,
když jsem nejvíce v Lásce, se dostaví
atak – připomenutí minulosti a následuje
hluboký pocit viny a špíny. A já si tím
bojuji. Stává se to i přes to, že jsem se už
snad tisíckrát modlila za odpuštění a stále se napravuji. Jak je možné, že i když
miluji Boha stále víc a víc a cítím blízkost Jeho světa, mě tento pocit viny neopouští? Co je jeho podstatou? Je jako
silný provaz uvázaný k noze, za který
někdo škube, aby mi připomněl, aby mě
zastavil, znehybnil. Kdo asi? Kdo na mě
stále ukazuje prstem a tvrdí, že já nemohu, nejsem hodna přiblížit se k Bohu
kvůli minulosti? Uvědomila jsem si, že
můj příběh je vlastně shlukem informací, živený energií mého prožívání, ztotožňování se s ním. A přitom tento příběh v okamžiku Tady a Teď, tedy v
okamžiku, v němž Žije Bůh, neexistuje!
To jen já, když ho stále prožívám (emo-

cemi) ho činím živým a skutečným.
Kdo? Kdo mi předhazuje tento shluk,
aby vyvolal pocity viny, a tak mě skrze
silnou emoci drží ve svém iluzorním
"šachu"? Kdo mě nechce pustit k Bohu?
Ďábel! Já slyším jeho hlas: "Nezvládneš,
nejsi hodna, jsi špinavá, příliš špinavá
pro svět Boha. Myslíš, že ti On, Nejvyšší, odpustí? Opravdu? Haháá, tak to se
pleteš, pro tebe už žádná šance není. Podívej, cos dělala, toto už neodčiníš, i
kdyby ses stavěla na hlavu. Žádná radost, žádný život, žádná svoboda pro
tebe. Tvé místo je tady, u mých nohou.
Budeš věčně prosit za odpuštění." Takový je jeho hlas. Slyšela jsem ho mnohokrát. Kolikrát mi vehnal do očí slzy,
když mi připomněl mé temné období,
kolikrát mě stáhnul dolů! Znovu a znovu
jsem se s ním utkávala a znovu a znovu
prohrávala, než jsem si nakonec uvědomila, že to já sama se připoutávám ke
svému starému příběhu, činím ho tak živým a skutečným, a to proto, že si to nedokážu odpustit. Jsem to já sama, kdo se
má soudit a kdo si má odpustit. Teprve
pak přijde smíření a tento příběh se pro
mě stane cizím. Teprve pak ve mně nevyvolá žádnou odezvu a teprve pak tento
provaz zmizí.
Odpusť sama sobě
Odpustit sama sobě? Ale jak to udělat? Už jsem to zkoušela mnohokrát a
nikdy jsem to nedokázala. To proto, že
soudcem byl démon, který vládl v mém
vědomí. Trýznil mě dlouhé roky a tvrdě.
Kdo mě ale může opravdu soudit? Představuji si tedy, že se na sebe dívám očima samotného Boha. A vidím sebe, jak
přicházím, jak padám na kolena, s pláčem a obrovskou touhou po odpuštění,
znovu a znovu dokola v slzách vyprávím
svůj příběh, vše popisuji, to špatné, co
jsem udělala nebo chtěla udělat. Vidím
samu sebe, jak se třesu, jak jsem na pokraji sil. Co udělám, co řeknu této bytosti, k níž cítím takovou lásku? Ano, cítím
Lásku, cítím soucit, pochopení! Já nesoudím, netrestám, já miluji! Jdu tedy
k ní, k té nebohé, a beru ji za ramena,
zvedám ji, objímám ji a laskavým hlasem jí pravím: „Neboj se. Pohleď! Pohleď, co je před tebou!“. A stojím sobě
samé tváří v tvář. Tak blízko, jak jen to
jde. A dívám se do svých vlastních očí,

tak krásných. Dívám se dovnitř, do jejich hlubin, ze kterých na mě proudí
Láska. A náhle není žádná minulost, ani
budoucnost. Není vina, trest, soud, není
pravda ani lež, světlo ani tma, dobré ani
špatné. Už není žádné já a ty, není žádné
rozdělení, je jen Jedno. Je něco velké živoucí, skutečné, teplé, hebké, měkké,
krásné, co vlastně nelze popsat slovy.
MILUJ BOHA SVÉHO, to je Klíč
ke štěstí. Je to cesta k opravdovosti,
nalezení smíření, klidu a Míru v sobě
samém. Miluj Boha svého je cesta
Lásky k Pravdě.
Děkuji. Děkuji za Milost, za Lásku,
za Znalosti, děkuji za Šanci změnit se.
Děkuji všem, kdo tyto Znalosti přinesli a
všem, kdo je šíří dál mezi lidi, aby se i
ostatní mohli osvobodit. Děkuji svému
drahému Příteli za jeho nekonečnou trpělivost, laskavost, dobrotu a opravdovost,
která mi po celou dobu dávala naději, že
je to možné. Děkuji mu na tisíckrát zase
a znovu, že mě provázel a podporoval už
jen tím, že ve mě prostě věřil. Bůh žehnej
všem dobrým a opravdovým Lidem.
Nebojme se
Ve filmu o bílé velrybě Moby Dick
jsem zaslechla tyto věty: „Ďábel má rád
nevyřčená tajemství. Obzvláště ta, která
sžírají lidskou duši.“ Cítím, že je to
pravda a napadá mě, že kdybychom my
všichni dokázali vyjevit lidem svá "černá" tajemství, která nás tolik tíží, ulevilo
by se nejen nám, ale všem. Možná by se
ulevilo celé této planetě. Vždyť jsme
všichni lidé, jsem si jista, že existuje
mnoho lidí s podobným příběhem, jako
byl ten můj. Můžeme si namísto soudu
podat pomocnou ruku a poznat, že Bůh
je Láska.

Lenka
V článku jsou obsaženy Znalosti z knihy AllatRa,
z Bible a video pořadů "Od duše k Duši".

nové sa naučil na workshopoch atď. Pre
mňa bolo toto stretnutie veľmi obohacujúce, hoci vedomie by povedalo, že
všetko som už stokrát počula, alebo čítala, chápala som všetko čo bolo povedané
na úplne inej úrovni, tak akoby hlbšie.
Osobne so mnou veľmi zarezonovalo,
keď sa Andrej Kovtunov delil so svojou
skúsenosťou a hovoril o tom, ako jeden
čas dával sám sebe otázku: "Keby teraz
prišla moja smrť a Boh sa ma opýta,
mal si všetky Znalosti, dostal si všetky
nástroje pri práci nad sebou, tak prečo
si sa nevrátil Domov?" Aké argumenty
by som mu povedal. Tu prišlo také pochopenie, že naozaj všetky odpovede a
argumenty by boli márne, človek by si
musel otvorene priznať, že sa hral, že
zaháľal, klamal samému sebe a v skutočnosti nad sebou naozaj nepracoval. Treba si otvorene a úprimne odpovedať na
otázky kto som a aký mám cieľ. Ak je
môj cieľ prísť k Bohu, tak treba spraviť
možné aj nemožné, aby som k Bohu skutočne prišla. Je to ako v tom príklade,
ktorý spomínal Andrej. Je to ako na letisku - ty poznáš svoj gate (bránu) a mieriš
priamo k nej, poznáš čas odletu, ak chceš
stihnúť lietadlo domov. Nič naokolo ťa
predsa nezaujíma, nezastavuješ na každom kroku a nehádaš sa s každým, kto do
teba omylom drgol, alebo ti stúpol na
nohu, prosto ideš k východu. Ak Osobnosť silno cíti túto potrebu, vrátiť sa späť
do svojho rodného domu, a cieľ má jasne
daný, nič ju nemôže zastaviť.
Chcem sa poďakovať všetkým
ľuďom, ktorí sa angažujú v MSH ALLATRA, všetkým ľuďom, ktorí robia nezištne niečo pre iných. Nenechajme Život len tak prejsť, bola nám daná
posledná šanca a ja tak túžim Bohu
dokázať, že som hodná mena Človek.
Dokážme Bohu my všetci, že sme toho
hodní, a On v nás uverí. Vytvorme my
sami svojim výberom to vytúžené zlaté tisícročie. Je to v našich rukách.
Katarína (Bratislava)
ju. Veď Láska je všade. Je v kvetoch, v
lesoch, vo vetre, v oblakoch. Ja nepotrebujem dostávať lásku. Nepotrebujem si
ju brať, pretože je v mojom srdci. Ja sama
som čiastočkou lásky k Bohu. Táto láska
mi dáva krídla a nič viac nepotrebujem. A
krásny mládenec nech obdaruje svojou
láskou tú, ktorá na to čaká. "
"Hovoríš, že všetko je láska. Myslíš
si, že aj ja som láska? Veď som starý a je
načase začať premýšľať o smrti."
"Áno, ty si tiež láska, pretože aj
smrť je láska."
Po týchto slovách sa dievčine zatočila hlava a ako cez hmlu uvidela, že na
mieste starčeka stojí prekrásna žena.
Žena povedala:
"Áno, ja som Láska. Videla si lásku
vo všetkom, čoho sa dotkli tvoje ruky a
čo videli tvoje oči . Už len najväčšou skúškou lásky si neprešla - tou je smrť.
Chceš?"
Dievčina odpovedala: "Áno."
Žena ju vzala za ruku a priviedla k
Bohu. Niekde dole uvidela svoju záhradu a svoje telo. Ale už ho nepotrebovala.
Jej duša nasledovala svoju pani - Lásku.
Judita Ošková

Žanna: Ž: Ano, takže vědomí prostě tají, že svoboda Osobnosti - to je Život
v Duchu. Protože právě Život v Duchu je pro vědomí nesrozumitelný a pro duchovně
rozvíjející se Osobnost je to  přirozené - Život v Duchu.
***
IM: Naprosto správně. Tady znovu narazíme na paradox. V chápání vědomí “pohyb
k duchovnu“ znamená překonávat vzdálenost či nějaký prostor, anebo čas, tedy něco se
musí překonávat. Ale co překonává Osobnost na cestě k Duchovnímu světu? Překážky od vědomí. Jenom ty. Takže, jakmile se zbaví závislosti na vědomí, osvobodí se
z jeho moci a vymaní se z jeho otroctví, Osobnost získává svobodu a tehdy může usilovat o splynutí s Jediným světlem. Tady samozřejmě můžeme použít hodně přívlastků,
či asociativních příkladů, avšak všechny budou souviset s trojrozměrným světem obvyklým pro vědomí a žádný z nich nebude správný. Protože je to úplně něco jiného
(není to dokonce ani jiná fyzika, to je to, co je daleko nad fyzikou). To znamená, splynout v jedno s Duchovním Světem, stát se jeho částí. Co je důležité: dokonce poté, co
se Osobnost stane částí Duchovního Světa, její individualita zůstává, a Osobnost se
stává skutečně svobodnou. Pro vědomí je to také těžké pochopit: „Co je to svoboda“,
„co je to stát se bezmezným a přitom si udržet svou individualitu?“ No opět, my mluvíme jazykem asociací, ukazujeme na příkladech to, co je vskutku obtížné předat. Ale
řeknu to jednoduše – je lepší to udělat, než o tom jen poslouchat. Je lepší přijít a uvidět.
Prostě začít Žít. Pak se všechno srovná na svá místa, stává se srozumitelným, a je to
snadné, překrásné a pozoruhodné.
Z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému."
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