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SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE #ALLATRAUNITES

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE
UNIKÁTNÍ TELEMOST V HISTORII LIDSTVA.
PRAVDA, KTEROU OZVUČIL CELÝ SVĚT

11. května 2019 se na platformě Mezinárodního společenského hnutí
„ALLATRA“ uskutečnila unikátní událost globálního měřítka –
mezinárodní telemost „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“.
Tato grandiózní událost odstartovala v Atlantě, stát Georgia (USA).

#ALLATRAUNITES
„SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ – v historii lidstva je to první globální konference,
která ve formátu živé komunikace spojila lidi
z různých zemí světa. Lidé se sešli v mnoha
konferenčních sálech na různých místech planety a všichni současně se mezi sebou spojili
přes internet, aby otevřeně a upřímně prodiskutovali důležité a skutečně naléhavé otázky
společnosti.
Mezi zúčastněnými zeměmi byly: USA, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Švýcarsko, Česká republika, Španělsko, Slovensko, Spojené arabské
emiráty, Kazachstán, Německo, Uzbekistán,
Velká Británie, Moldavsko, Itálie, Lotyšsko,
Kanada, Nový Zéland a další. Lidé se nezávisle
na své národnosti, náboženském vyznání, profesi, sociálním postavení poprvé ve světě sjed-

notili a otevřeně ozvučili pravdu. Hlavní otázka, která trápí celou civilizaci, je: „Jak máme
my, lidstvo, změnit vektor rozvoje společnosti ze spotřebitelského na tvořivý?“
Slova řečníků, vyjadřující skutečné nálady
celosvětového společenství ohledně spotřebitelského formátu, který se již definitivně stal
zdegradovaným, zněla jasně a odvážně: „Nikdo tady nechce zabíjet, je zřejmé, že nikdo
nechce agresi. Všichni velmi chceme mír a
dobré vztahy mezi sebou. Tak proč nás tedy
nutí věřit, že existuje nepřítel a my musíme
žít ve strachu a nenávisti? Lidé si nestěžují.
Stěžují si ti, kteří si nemohou rozdělit peníze a moc nad námi, nemluvě již o tom, že
ty peníze jsou naše.“
pokračování na str. 2

Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde jsi Ty"
je jedinečnou, sociální
iniciativou dobrovolníků
MSH ALLATRA, zaměřenou
na zaplnění informačního
prostoru dobrými
zprávami, tvůrčími nápady
a inspirativními články,
prostřednictvím tištěných
produktů a internetových
zdrojů.
Vytvoření designu, výběr
materiálů, vazba novin – to
vše dělají účastníci projektu
ve svém volném čase.
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„NE NÁSILÍ V RODINĚ
A SPOLEČNOSTI“
Mezinárodní sociální
projekt
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KLÍMA. BUDÚCNOST
JE TERAZ

Konferenče, ktorá spojila
odborníkov, vedcov a očitých
svedkov z celého sveta

ŠKOLA LÁSKY
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„Každý vnější problém,
který jsi vzal vážně, je tvůj
vnitřní problém, osobní
vnitřní konflikt mezi
tebou a tvou živočišnou
podstatou. Vše je v tobě!“

11
V TÉTO ILUZI
MÁME MOŽNOST
ZÍSKAT ŽIVOT
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www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty
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BEZPRECEDENTNÍ
FORMÁT A OTÁZKY,
KTERÉ DLOUHODOBĚ
LEŽÍ NA SRDCI
pokračování ze str. 1
Všichni přítomní pozorovali skutečně neobvyklý a bezprecedentní formát konané
události. Téměř všichni řečníci hovořili
přímo z publika, ze svých křesel, jako jediný celek s hosty události a s celým světem. Každý z řečníků vyjádřil názor tisíců lidí a každý přítomný byl zástupcem
různých společenství. Všichni se navzájem viděli na obrovských plátnech kin
a kongresových center světa. Lidé z
různých koutů planety se mohli jeden
druhému dívat z očí do očí a komunikovat bez prostředníků!
Obzvláště citlivě reagovala veřejnost na ty
aktuální otázky, které vycházely ze sálů.
„Je to opravdu něco, co všechny již dlouhou
dobu trápí! Jsme šťastní, že konečně zazněla skutečná pravda, bez slovních her médií a
bez politických přikrášlování. To ukazuje, že
my, lidé, jsme silní ve sjednocení a dobro je
stále živé v mnoha různých zemích!“ pozna-

menávali přítomní. Mezi dotazy, které byly
na konferenci „SPOLEČNOST. POSLEDNÍ
ŠANCE“ vzneseny, byly i následující:
● Jak se spotřebitelský formát společnosti stal slepou uličkou pro rozvoj naší
civilizace? Co by mělo být učiněno pro
to, aby všichni, mírnou cestou, přešli
do formátu tvořivé společnosti, aniž by
způsobili škody zemím a národům, aniž
by komukoli způsobili újmu?
● Proč máme ve 21. století takové světové problémy, jako jsou války, mezinárodní konflikty, rasová a náboženská
diskriminace, jestliže většina lidí, ze
všech zemí světa, chce jednu věc – mír
a šťastný život?
● Proč jsou informace, které jsou důležité
pro tvůrčí společnost, zkreslovány nebo
zamlčovány ve světových médiích? Jaká
by měla být média v tvůrčí společnosti?

Proč je na světě tolik náboženství, ale ve
společnosti není lidskost? Proč ve světě,
pokud vezmeme obecně známý příklad, je
islám zdiskreditován? Vždyť islám je pro
muslimy náboženstvím Lásky.
● Kdo stanovil lidstvu takzvanou ručičku „Hodin Soudného dne“, která ukazuje za 2 minuty 12 a kdo ji rozšířil ve
světových médiích jako „faktor napětí
mezinárodní situace a závod jaderných
zbraní“? Proč označil 12 jako „apokalypsu a úplné zničení lidstva?"
● Jak sjednotit všechny lidi dobré vůle?
Východisko existuje! Společně mohou
lidé dokázat mnohé!
Toto není hra na G20. Toto jsou svobodní lidé z různých zemí světa, kteří mluví
pravdu otevřeně a přejí si žít v jediné lidské
rodině, kde hlavní prioritou bude Mír, Svědomí a Lidskost.

SJEDNOTIT CELÉ LIDSTVO ZA ROK

9. 5. 2020

Na této rozsáhlé události bylo mluvčími navrženo sejít se společně za rok, druhou sobotu v květnu, a zorganizovat ještě rozsáhlejší
mezinárodní on-line konferenci SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE
2020 #allatraunites, kde bude cílem shromáždit se spolu s celým světem a pozvat zástupce a vůdce všech zemí:

SPOLEČNOST.
POSLEDNÍ
ŠANCE
#allatraunites

„Dnes je druhá květnová sobota. Pojďme se všichni společně sejít za
rok, se všemi lidmi na světě. Pojďme se všichni sejít jako celé světové
společenství spolu s našimi vedoucími představiteli a vládními činiteli.
Pokud jsou vysoce postavení vládní činitelé opravdu tak líní, aby sestoupili
dolů k obyčejným lidem, žádný problém, mohou se připojit ze své kanceláře, ze
svých pohodlných křesel, přes internet. Při pohledu do očí celému světovému společenství,
dokonce i přes monitor, mohou odpovědět na naše otázky, stejně jako to dělají obyčejní
občané, protože dnes jsou prezidenti, a zítra budou obyčejní lidé. Pojďme se společně sejít,
abychom pochopili, zda nás naši lídři skutečně chtějí zabít? Chceme se zeptat, co oni ve
skutečnosti s námi dělají – zachraňují nás, anebo nás terorizují?“

Každý z nás pro to může udělat
hodně. Každý může vynaložit vlastní úsilí ve sdělení
o této konferenci co největšímu množství lidí,
aby všichni mohli vyjádřit svou lidskou pozici a přispět ke vzniku
nové, tvůrčí společnosti. Takové společnosti,
ve které chce žít každý
zdravě myslící člověk:

„Všichni chceme žít ve světě dobra, ale pokud ho nevytvoříme my, tak kdo to udělá?...
Sdílejme informace o této konferenci v médiích a ve všech sociálních sítích a
udělejme vše možné v globálním měřítku
celé planety. Toto je poslední šance, můžeme odstranit hodiny a žít šťastně.
Pokud se však rozhodneme, že tuto příležitost ke sjednocení nevyužijeme, tak
proč bychom měli čekat, než uplynou
poslední dvě minuty… Můžeme prostě
přímo teď na hodinách posunout ručičky k vyznačení „Půlnoc.“ Záleží na nás,
jakým bude svět zítra. A my chápeme,
že nemůžeme ovlivnit změnu klimatu,
ale můžeme změnit vztahy mezi námi,
lidmi. Pojďme se tedy sejít druhou květnovou sobotu příštího roku a společně si vybereme cestu pro naši civilizaci!
Toto je naše poslední šance!“

3

www.polahoda.cz

Dobro je tam, kde jsi Ty

SVĚTOVÁ ODEZVA #allatraunites
Jedinečná konference "SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE“ získala obrovskou odezvu v celém světě. Akce skončila, ale lidé v mnoha různých zemích se nerozcházeli. Hluboko do
noci vedli diskuze, zaznamenávali ohlasy na video a sdíleli návrhy týkající se toho, co
uslyšeli a uviděli. Všichni se jednohlasně shodli v tom, nakolik důležitá byla tato událost:
pravda nakonec zazněla v celém světě! Přítomní (veřejní činitelé, konzulové, zástupci různých organizací, zasloužilí činitelé a všichni pozvaní) vyjádřili svůj souhlas a skutečnou
připravenost pomáhat a podílet se na rozsáhlém šíření těchto informací a příprav na celosvětovou rozsáhlou událost nového formátu SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE 2020.
Ve světových sociálních sítích získává na popularitě hashtag #allatraunites určený k tomu,
aby upoutal pozornost celého světového společenství k jedinečné globální iniciativě, týkající se bezprostřední budoucnosti každého! Tato idea inspirovala účastníky konference
z mnoha zemí světa k jednání, vždyť tato všenárodní iniciativa je pro celé lidstvo reálným
východiskem ze současných krizí a slepých uliček! A nyní každý může vynaložit úsilí k
tomu, aby se lidská pozitivní budoucnost uskutečnila!

KONTAKTY:

Oficiální stránky projektu
"SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE":
allatraunites.com
Oficiální emailová adresa projektu:
info@allatraunites.com
Oficiální stránky Mezinárodního
společenského hnutí „ALLATRA“:
allatra.org
Oficiální stránky Mezinárodní
volontérské televize ALLATRA TV:
allatra.tv

Nyní může každý udělat
skutečně mnoho!

Budoucnost závisí
na osobní volbě každého!

LIDÉ MOHOU SPOLEČNĚ MNOHÉ!
PRUDKÁ ZMĚNA KLIMATU. CO BY MĚL VĚDĚT KAŽDÝ?

Klimatické programy tvořené dobrovolníky ALLATRA TV,
reportéry a očitými svědky z celého světa
Informování o anomálních přírodních událostech, pochopení očitých svědků přírodních
katastrof, názory vědců, osvětlení způsobů řešení v podmínkách nadcházejících klimatických
změn.

Zpráva „O problémech a důsledcích globálních

změn klimatu na Zemi.

ÚČINNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ DANÝCH PROBLÉMŮ“
MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ VĚDECKO - PRAKTICKÉ
KONFERENCE o klimatu na platformě „ALLATRA“

www.allatra.tv/cs
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předstíral, využíval situaci a odsoudil mě
(když už tak přemýšlíš, pak jsi nenapravitelně špatná). Tento hlas v podobě „mých“
myšlenek byl umíněný a drzý.

ŠKOLA LÁSKY

Ale já jsem chápala, že ho prostě nechci poslouchat, NECHCI! Abych se
zbavila dotěrných myšlenek, neustále jsem si opakovala Ježíšovou modlitbu: „Pane, Ježíši Kriste, Synu Boží,
smiluj se nad mnou“, dokud tyto myšlenky neustoupily.

Jestliže sám vytváříš a daruješ světu Lásku, tak
to vše se k tobě v plné míře vrátí...
AllatRa od A.Novych
...pokračování z minulého čísla
Nastaly společné všední dny. Dobře
si pamatuji, jak dědeček urážlivě zkritizoval můj byt. Ani ne před rokem jsme
se přestěhovali do nového bytu, který
jsme krásně zrekonstruovali a zařídili podle nejnovějších módních trendů.
Proto nebylo snadné vyhnout se vlastním tendencím urazit se nebo zapojit do
konfliktu.
Mlčela jsem a chápala, že ať bych odpověděla cokoli, kritika by se ztrojnásobila. Ale když dědeček hanlivě pojmenoval mou oblíbenou květinu, pocítila
jsem, že už to déle nevydržím. Rozběhla
jsem se do svého pokoje a začala vše podrobně popisovat své sestře žijící v jiném
městě.
Jde o to, že než přijel dědeček ke mně,
žil několik let v domě mé sestry. Takže
kdo by mě měl pochopit, když ne ta, která sama zažila „veškerou radost“ společného života!
A ona okamžitě převzala štafetu
„strašlivých“ příběhů o svých potyčkách
s dědečkem a o jeho „podivínství“. Po
půl hodině emotivního rozhovoru jsem
si najednou uvědomila, že jsem se zcela
stala průvodcem Živočišného rozumu.
Skrze mě se zrodila vlna negativních
emocí, škodolibosti, podráždění a odsouzení, kterou jsem předala druhým. Je
to divný pocit – být tak podvedený, nekontrolovatelně jednat a nechápat, že jsi
průvodcem cizí vůle.
Tak proč mě ta kritika tak dráždila? A
koho ve mně dráždila? Egoismus a pýchu
– ty, jež nemají rádi kritiku na svou adresu, ty, kteří se svíjí v bolestech a nutí
„ztrestat“ osočovatele hrubým slovem,
nebo se bránit a tím hájit své pozice.
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Pokud se na svět dívám z pozice pozorovatele od Duchovní podstaty, tak
je to všechno pro mě nesmyslné, není
žádný smysl v tom, kdo a jak o mně
mluví a co si o mně myslí, vždyť to jen
jedno vědomí kritizuje a pokouší se
ukázat svoji důležitost před druhým
vědomím.
Od tohoto momentu jsem se rozhodla
neoslabovat kontrolu nad svými myšlenkami, slovy a činy. Začala jsem dědečkovi
projevovat péči a lásku, ignorovat to špatné,
nepodléhat provokacím, převádět urážlivé
výroky na legraci. Trávila jsem své večery
po práci s dědečkem, protože jsem cítila, že
opravdu potřebuje pozornost, a že mu, stejně jako mně, schází Láska.
Ukázalo se, že dědeček je mnohem víc
nemocný, než jsem předpokládala. Chodit
prakticky nemohl, kvůli silným bolestem
zad. Lékař stanovil neutěšenou diagnózu, a my se rozhodli pro operaci. Dědečka
hospitalizovali v nemocnici a já jsem o něj
pečovala.
Kdo byl v mé situaci ví, nakolik je člověk bezmocný v prvních dnech po operaci.
Dávat mu najíst, napít, koupat ho, otáčet a
mnoho dalšího. V noci přispěchat při každém vzdechu, starat se, aby nemocný nestrádal a měl vše potřebné, dávat pozor, aby
nedělal pohyby, které mu doktor zakázal
(například mu doktor kategoricky zakázal
po operaci sedět, a on na to neustále zapomínal a pokoušel se posadit!). Moc jsem se
snažila a upřímně jsem mu chtěla pomoci.
V této, pro mě neobvyklé situaci, jsem jasně
vysledovala svou dualitu: na jedné straně
byla Láska, silná upřímná touha zahrnout
dědečka svou péčí, a na straně druhé jsem
neustále v hlavě slyšela hlas „nabručeného
mrzouta“, který se mi pokoušel vnutit nespokojenost z únavy, nedostatku pohodlí a
spánku, z odsuzování dědečka, jako kdyby

Ale to nejnepříjemnější, čemu jsem musela
v nemocnici čelit, byla emoce znechucení
při pohledu na krev, na rány, na bezmocnost
nemocných, na protézy atd. Pro mě samotnou to bylo překvapením. Dívala jsem se na
sestry, které s úsměvem a dobrotou dělaly
tu nejšpinavější práci, s jakým životním optimismem ony koupaly bezmocné pacienty,
rozčesávaly jim vlasy, žertovaly a zlepšovaly náladu celého pokoje. Z nich si musím
vzít příklad! Jak je to možné, pomyslela
jsem si, vždyť to všechno Dobro dělají
pro úplně cizí lidi! A já ještě utěšuji svoji
pýchu myšlenkami, že se určitým způsobem obětuji pro své blízké.
Na každém kroku po Duchovní cestě čekají poutníka 2 pastičky od Ahrimana:
Nejprve se vnucují pochybnosti ve vlastní síly, podrážděnost, zlost, závist a jiné negativní myšlenky a emoce. Pokud je poutník překoná, musí být stále ostražitý, na
cestě čeká druhá pastička – pýchy ze svého
vítězství.
Uviděla jsem, že nemám na co být hrdá.
Cenné je pouze to, co je uděláno z čisté
Lásky, nezištně, bez očekávání ocenění,
chvály nebo odvetné Lásky k sobě.
Velmi často se v nás utváří nepřátelství
a odpor vůči stáří, nemoci, nemohoucnosti, k protézám. A staří lidé se, z mého pohledu, všemožně ostýchají a skrývají své
„nedostatky“.
Při pozorování sebe sama jsem pochopila, že se to nelíbí živočišnému principu
ve mně, protože konečnost a smrtelnost
hmoty je už velmi očividná. Vždyť vědomí
vypráví Osobnosti, že tělo bude žít věčně a
smrt se odkládá na neurčité potom. V takových situacích je odhalen podvod a pokud
to sledujeme, je nám jasné, jak vědomí podvádí Osobnost, a co skrývá za emocemi.
V úsilí, v péči o nemocného, v upřímné
touze pomáhat, byla práce na sobě, práce
zbavit se svých démonů. Špatné myšlenky
jsem zastavovala a odháněla pryč, emocím
podráždění a nepřátelství jsem říkala ne,
a i ve mně došlo k vnitřním, hlubokým
změnám – projevila se Láska, bylo mi
tak lehce na duši, a to, co bylo těžkým
břemenem, se v jediném okamžiku stalo snadným a příjemným. Proč jsem tak
nemilovala dříve? Proč místo upřímnosti a
péče byly vzájemné výčitky a spory? Proto-
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že Láska se rodí při práci na sobě. Když se
osvobozuješ od egoismu a touhy po moci (v
pokusech dokázat svou pravdu), potom se i
pro Lásku otevře místo. A mé nejdůležitější odhalení, opravdu podivuhodné, je, že
pro Lásku neexistují okolnosti!
Milovat je možné bez ohledu na cokoli!
Není vůbec nutné, aby byl člověk dokonalý,
nebo souhlasil s mým pohledem na svět, či
četl stejné knihy nebo byl ke mně obzvláště
dobrý a uctivý. To je ta bezpodmínečná Láska, a proto je opravdová!
„Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar,
který jeden člověk daruje druhému
hojností hlubokých pocitů. Takovou
Lásku můžeme dát, když na sebe zapomeneme. O této Lásce se říká, že
je trpělivá, odpouští, není závistivá,
není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic
zlého.“
Z knihy AllatRa od A. Novych
Získaná pochopení mi umožnila uvidět dědečka druhýma očima – je to stejný člověk jako já, procházející svou školou života. Často souhlasí s důvody svého
vědomí, aniž by chápal, k čemu to vede.
Stejně jsem to celý svůj neuvědomělý život
dělala i já. Byla jsem průvodce a přenašeč
emocí, ozvučovala jsem první věc, která mi
přišla na rozum. Nyní jasně vidím, že veškeré špatné myšlenky – nejsou mé, prostě je pozoruji, když přicházejí. A moje
volba tkví v tom, dát jim pozornost nebo
je prostě ignorovat... Dědečkovi jsem za
tuto lekci velmi vděčná! Navzdory očekávání jsme se ani jednou nepohádali.
Pokaždé, když jsem se setkala s obtížemi, jsem si vzpomněla na slova Senseie z
knihy „Ptáci a kámen“:
„Každý vnější problém, který jsi vzal
vážně, je tvůj vnitřní problém, osobní vnitřní konflikt mezi tebou a tvou
živočišnou podstatou. Vše je v tobě!“
Situace, kterou jsem zažila se svým dědečkem mi umožnila učinit důležitý závěr:
kořen problému nebyl v mém dědečkovi, ale
v tom, že vědomí řídilo mé myšlenky a činy. A
vědomí je vždy zaměřeno na rozdělení, vždy
brání lidem se sjednotit. Abychom žili v míru,
musíme jej nejprve najít v sobě. Skutečné
sjednocení lidí je možné pouze v Duchu.
Žanna: „Z pozice Duchovního světa
jsou všichni lidé jednotní, jsou si blíž
než ti nejbližší příbuzní. Ale z pozice vědomí jsou všichni lidé rozděleni, jsou k sobě nepřátelští, dokonce
i nejbližší příbuzní. Dokud se člověk
nezbaví diktatury vědomí, nenajde
smíření a svobodu ve svém nitru. Neboť každý, kdo rozděluje, slouží ďáblu
a ďábel je jediný nepřítel lidstva.“
Z pořadu: „Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně Živému.“
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Rigden: To, co my považujeme za vlastní vůli, je iluze našeho vnímání z pozice myšlení individuálního rozumu trojrozměrné dimenze. Pokud se na to podíváme na našem příkladu, člověk svou volbou pouze aktivuje proudy informací, které
do něho vstupují, a vydává svoji životní sílu na ztělesnění této
Vůle. Vůle buď vycházející z Duchovní podstaty (světa Boha)
nebo vycházející z Materiální podstaty (Materiálního rozumu)
je silou zvnějšku, přesněji řečeno, je to informační program
aplikovaný do nějaké struktury, která ho provádí. Záměna
Materiálního rozumu spočívá v tom, že Osobnost člověka vnímá formy projevování jedné z těchto dvou globálních sil jako vlastní vůli, kterou
však ve skutečnosti nemá.
Anastasia: Jinými slovy to, co člověk považuje za vlastní vůli a neúměrně se
tím pyšní, to není. Je to pouze síla, která do něj vešla zvnějšku prostřednictvím
informace, kterou si zvolil. Ta v něm aktivuje city, emoce, myšlenky, které ho pobízejí k těm nebo oněm činům v rámci programu této Vůle, což je spojeno s výdejem
životní energie.
Rigden: Zcela správně. Když jsou lidé pod vlivem pýchy vycházející z Materiální
podstaty, rádi se připodobňují k vyšším silám, které jsou obdařeny vlastní Vůlí.
Ale zdaleka ne všichni si kladou otázky: „Podle čí vůle se ve skutečnosti vykonává ten nebo onen skutek?“, „Kdo pobízí k těmto myšlenkám?“, „Kdo vyvolává ta
nebo ona přání?“, „Kdo ve mně vzdoruje a komu?“, „Kdo klade otázky a kdo na ně
odpovídá?“.
Z knihy AllatRa od A. Novych

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, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty, schopnosti, ale vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty.
Pak jsme se s dědečkem spřátelili natolik, že bylo těžké se rozloučit, když nastal
čas jeho návratu domů. Nyní spolu komunikujeme častěji a vždycky mám radost, že

ho slyším. Když jsme se loučili, viděla jsem
v jeho očích slzy radosti. Zdálo se mi, že se
v něm, stejně jako ve mně, něco změnilo.
Autor: Julia

Z allatravesti.com

Dobrá myšlenka
a dobrý skutek
spustí řetězovou reakci
Dobrých myšlenek
a dobrých skutků
A.Novych „Sensei I.“

www.allatra.tv/cs
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HRA

PROFESIONÁLOV

KLÍMA. BUDÚCNOST JE TERAZ

"HRA PROFESIONÁLŮ" - to je možnost během otevřené diskuse svobodně vyjadřovat svůj názor na všechny
existující problémy a nejostřejší otázky
v současné vědě a společnosti, které
dosud zůstávaly bez náležité odpovědi.

Posledných niekoľko desaťročí sú všeobecne pozorované výrazné klimatické
zmeny na našej planéte a to nielen vedcami
a odborníkmi, ale stále viac aj obyčajnými
ľuďmi. Kým spočiatku sa zdalo, že klimatické zmeny prebiehajú postupne, o čom
svedčili aj početné štúdie klimatológov, tak
v poslednom desaťročí tieto zmeny začali
akcelerovať. Ich rast už nie je lineárny, ale
podobá sa skôr exponenciálnemu, t.j. za každú ďalšiu rovnakú časovú jednotku (napr.
rok, desaťročie...) dochádza k rastu jednotlivých charakteristík všetkých relevantných
ukazovateľov týchto zmien.

Projekt sestává z cyklu HER PROFESIONÁLŮ, které jsou postupně realizovány a zaměřují se na různá perspektivní témata:
Otevřené výzkumy v oblasti studi
duchovního dědictví lidstva
Studium historie naší civilizace a
také znalostí a zkušeností civilizací, které existovaly na naší planetě
před miliony let
Klimatologie a geofyzika Země
- perspektivita civilizace, co nás
čeká zítra
Člověk a moderní společnost, problémy sociologie a budoucnost
lidstva
Náboženství světa jako duchovní zkušenost a kulturní dědictví
předků
Fyzika jako motor současného vědecko-technického pokroku
V průběhu HRY PROFESIONÁLŮ
skrze prizma vědeckých a praktických
zkušeností se posuzují různé hypotézy, za jejichž základ se berou Znalosti
uvedené v knihách Anastasie Novych
a v relacích s účastí Igora Michajloviče
Danilova.

JEDINÉ ZRNO
SOCIÁLNY VÝSKUMNÝ PROJEKT

VEDECKO DISKUSNÝ PROJEKT

HRA PROFESIONÁLŮ
Nový rozsáhlý mezinárodní projekt na platformě ALLATRA TV. Je to
nový formát komunikace vědců, výzkumníků, expertů i pecialistů. Nová
formát váměny odborných zkušeností
a znalostí.
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Aspoň stručne môžeme medzi nimi
spomenúť zvyšovanie teploty a s tým spojených javov, ako je topenie ľadovcov a
stúpanie hladiny morí a oceánov, zmeny
v pohybe oceánskych prúdov, zvyšovanie
seizmickej i sopečnej aktivity, výrazné pribúdanie atmosférických úkazov ako sú hurikány, tropické cyklóny a búrky, tornáda,
smršte, ľadovce s enormne veľkými krúpami, prívalové dažde, zvýšený počet i rozsah záplav v niektorých miestach na jednej
strane a silnejšie a dlhšie trvajúce suchá na
druhej, požiare, zosuvy, bahnotoky, cunami, výdatné sneženie a teplotné extrémy,
zmena nástupu, priebehu a trvania ročných
období, silnejúce kozmické žiarenie, posuny magnetických pólov a tým vyvolávané
zmeny (oslabovanie) magnetického poľa
Zeme, silnejúce prúdenie neutrín z jadra
Zeme, atď., atď. So zmenami týchto charakteristík súvisí aj ich „premiestňovanie“,
teda k mnohým týmto úkazom dochádza
na miestach, kde sa predtým nevyskytovali
vôbec, prípadne len veľmi vzácne.

Všetky tieto jednotlivé faktory prinášajú
do spoločnosti určité napätie a diskomfort.
Ich prelínanie, resp. súbežný výskyt viacerých, však už prinášajú vážnejšie hrozby a
týkajú sa nielen širších území, ale aj väčšieho počtu postihnutých ľudí a rovnako kladú
vyššie nároky ako ekonomického, tak aj logistického charakteru na vysporiadanie sa s
ich následkami. Čím viac sa bude stupňovať
takýto vývoj, tým zložitejšie a rozsiahlejšie
riešenia bude treba prijímať už nielen na lokálnej, či regionálnej, alebo štátnej úrovni,
ale i na úrovni medzištátnej, medzikontinentálnej i globálnej.
Dnešná prax však ukazuje, že tvárou v
tvár k niektorým prvkom prírody, najmä k
zatiaľ neznámym, respektive málo preštudovaným, sú technické možnosti našej
modernej civilizácie bezmocné. V spotrebiteľskej spoločnosti, ktorá dnes výrazne
dominuje na takmer celej planéte, dokonca aj pri existencii ľudských, humánnych
zákonov na papieri, zostáva v praxi každá
obeť so svojím smútkom sama. Rozhodujúcim faktorom prežitia spoločnosti, či vlastne celej civilizácie, sa stáva iba priateľská
spolupráca a vzájomná podpora ľudí,
ktorí si navzájom pomáhajú v ťažkej životnej situácii. V krízových situáciách si
však môžu navzájom pomáhať len ľudia
so silným duchom. Chovanie ľudí s egoistickým myslením sa zdá byť oveľa horšie
ako samotná prírodná katastrofa. Či sa ľudstvo stane ohrozeným druhom, alebo sa po
prekročení svojho ega naučí žiť v mieri a
harmónii, zjednotiť sa zoči voči hroziacemu nebezpečenstvu, záleží na každom
jednom z nás.
„Ale ani v takpovediac najpozitívnejšom výsledku, ak sa naozaj, doslova ešte trošičku, obdobie
Križovatky skončí a ľudstvo si zvolí
cestu duchovného rozvoja, jednoty,
ak prestanú mlčať všetci, ktorí sú aspoň trochu Živí a zjednotia sa, tak sa
nebudeme môcť vyhnúť väčšej časti
katastrof, ktoré sú už vytýčené, povedzme to tak, ale prežiť môžeme.
Ale prežiť môžeme len spolu.“
Z relácie „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“
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Budúcnosť celej civilizácie závisí od
voľ by TU a TERAZ každého z nás!
V roku 2014 skupina vedcov ALLATRA SCIENCE Medzinárodného spoločenského hnutia (MSH) „ALLATRA“ predpovedala dramatickú zmenu klímy spolu
s globálnymi dôsledkami, ktorých sme
svedkami už dnes. Pre širokú verejnosť boli
získané informácie v skrátenej verzii publikované v správe „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi.
Efektívne cesty riešenia daných problémov“. Zámerom správy bolo upozorniť verejnosť na základné mechanizmy vzniku
budúcich prírodných katastrof
v dôsledku prirodzených cyklických procesov,
ako aj na potrebu
čo najrýchlejšej
konsolidácie celosvetového spoločenstva ľudí vo
svetle budúcich
udalostí.
Aktívni účastníci MSH „ALLATRA“
z Českej republiky, Slovenska, Nemecka a
Veľkej Británie iniciovali 13. apríla 2019
rozsiahle medzinárodné podujatie - „Hra
Profesionálov“ na tému „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“, ktorá spojila zainteresovaných ľudí, odborníkov, vedcov
a očitých svedkov z celého sveta. Tento
výskumný a diskusný projekt aktívne podporovali ľudia z mnohých iných krajín vrátane Ruska, USA, Talianska, Ukrajiny, Moldavska, Kirgizska, Uzbekistanu, Rakúska,
Belgicka, Izraelu, Španielska, Francúzska,
Kamerunu, Etiópie, Kórey, Holandska, Írska. Účastníci z rôznych kútov planéty sa
zhromaždili online, aby otvorene a čestne
diskutovali o akútnych a naliehavých otázkach súvisiacich s náhlymi klimatickými
zmenami, o problémoch, ktorým už ľudia
čelia, a o tom, aké dôležité je čo najskoršie zjednotenie všetkých ľudí na základe
spoločných ľudských duchovných a morálnych hodnôt vo svetle rozvíjajúcich sa
globálnych udalostí.
Formát hry dal možnosť odborníkom a
špecialistom otvorene prejaviť svoj osobný i
profesionálny názor a pozrieť sa na problematiku cez prizmu vedecko-praktickej skúsenosti. Spoločne rozobrali prečo sa mení
klíma, s akými problémami spojenými so
zmenami klímy sa už teraz stretávajú ľudia
na celom svete, a či je to problém len niek-
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torých krajín, alebo nás všetkých.
Vychádzajúc z relácie „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova na ALLATRA TV, sa
účastníci Hry pokúsili sformulovať a prediskutovať hypotézu, že ku globálnym krízam dochádza periodicky v rámci určitých
cyklov a že práve teraz (v tzv. „období Križovatky“) sa nachádzame v aktívnej fáze a
v zakončení určitého cyklu, teda prírodné
kataklizmy budú prudko narastať. Narastať
takým tempom, ktoré prekonáva všetky
minulé prognózy a ktoré v poslednej dobe
viedlo k výstižnejšiemu nazvaniu tohto
rozsiahleho problému, stále častejšie používanému v odborných i laických kruhoch
– „rýchle klimatické zmeny“.
Samotný význam slova klíma hovorí o
určitých faktoroch – kozmických faktoroch.
Klíma [z gr. κλίνω – „nakláňam“ ] – náklon
(Zeme) od rovníku smerom k pólom.
Hra Profesionálov venovaná téme klimatických zmien a príprave ľudstva v celosti na prekonanie ich následkov bude mať
viac pokračovaní. Toto prvé podujatie malo
za cieľ osvetliť tri základné oblasti, spojené
s danou problematikou:
1. Potvrdenia, že klíma sa reálne mení
- teraz
2. Cyklickosť prírodných procesov (potvrdenie toho, že zmeny v podstate nesúvisia s oficiálne preferovaným antropogénnym faktorom)
3. Otázky spojené s prudko narastajúcim počtom klimatických utečencov
Ad 1. Klíma sa naozaj mení už teraz, priaamo na našich očiach. Tieto zmeny sú potvrdzované odborníkmi i očitými svedkami
z rôznych miest Zeme. V rámci
prvej Hry sa účastníci zamerali
na niektoré oblasti:
- Zmeny v Zemskom jadre
- Sopečná aktivita
- Seizmická aktivita
- Topenie ľadovcov
- Golfský prúd
- Uragány, tajfúny, tornáda
Zmeny v jadre zvyšujú tlak
a teplotu vo vnútri planéty, čo
vplýva na seizmickú a sopečnú
aktivitu. Následkom globálnych procesov sa urýchľuje to-

KLÍMA
BUDÚCNOSŤ
JE TERAZ

Sledujte na allatra.tv
penie ľadovcov a sladká voda vnáša zmeny
do mapy oceánskych prúdov. Prúdy zároveň
vplývajú na formovanie vzdušných más a
klimatické kataklizmy sa prejavujú na
takých miestach, kde v minulosti neboli
pozorované.
Ad 2. Cyklickosť. Klíma je priamo zviazaná s niektorými cyklickými procesmi.
Dôkazy o cyklicky sa opakujúcich zmenách
klímy potvrdzujú nálezy a pozorovania
vedcov z takých odborov, ako sú astronómia, geológia, glaciológia, geofyzika, paleomagnetizmus, speleológia, archeológia
a ďalších.
O cyklickosti a globálnych katastrofách
však existujú záznamy aj v rôznych svätých
písmach – v zoroastrizme, hinduizme i v
kresťanskej biblii. Dozvedieť sa o nich môžeme aj z egyptských svätých kníh, zo sanskritských textov v Indii, z legiend národov
Tichého oceánu a ďalších zdrojov.
Hypotéza, diskutovaná v Hre, v súlade s
vyššie spomínanou správou vedcov ALLATRA SCIENCE i s pozorovaniami, či nálezmi vedcov z rôznych oblastí vedy, odsúva
systematicky propagovaný antropogénny
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vplyv (najmä emisia tzv. skleníkových plynov) na celú paletu procesov do úzadia a
naopak vyzdvihuje vplyv prírodných, kozmických i planetárnych faktorov. Zmeny sú
tak komplexné, tak rozsiahle a takým tempom postupujúce, že ľudstvo má najvyšší
čas začať niečo podnikať na svoju záchranu,
prípadne maximálnu možnú elimináciu blížiacich sa katastrof.
Ad 3. Vyššie uvedené prudko narastajúce
prírodné zmeny už dnes vedú k premiestňovaniu veľkých skupín ľudí z oblastí, postihnutých kataklizmami. Podľa dostupných
údajov už dnes klimatickí utečenci tvoria
najväčší podiel zo všetkých utečencov. Kataklizmy prebiehajú zatiaľ viac-menej v
lokálnom meradle a väčšina klimatických
utečencov sa preto presúva v rámci vlastných štátov, resp. do blízkych okolitých krajín. To „opticky“ zmenšuje ich podiel v rámci celej skupiny utečencov a do popredia sa
dostávajú utečenci ekonomickí, či utečenci
z dôvodu konfliktov.
Zmeny, ktoré sú za dverami, však zapríčinia v blízkej budúcnosti pohyb stoviek
miliónov až niekoľkých miliárd ľudí. Ako je
na to pripravená celá naša spoločnosť a
je vôbec na toto pripravená? Aké ponaučenie si spoločnosť zobrala z riešenia
problematiky utečencov v posledných
rokoch? S akými problémami sa stretla?
Čo čaká ľudstvo v čase rozsiahlej migrácie? To, na čo sme si v poslednom období
zvykli, ako na efektívne – pozerať a hodnotiť všetko cez optiku ekonomiky, tu prestáva prinášať efekt. Do popredia sa bude
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paradoxne „vďaka“ katastrofám stále viac
dostávať hodnota najvyššia – ľudský život, samotný ľudský život. Nastal najvyšší
čas prijať rozhodnutie a opustiť konzumný
vektor rozvoja spoločnosti, kde „pliešky“
majú vyššiu hodnotu, ako samotný ľudský
život a začať rozvíjať ten, ktorý ľudstvu
môže pomôcť prekonať tie ťažké skúšky, ktoré stoja za dverami – duchovno-mravný, tvorivý.

Problémy pri rozsiahlej migrácii vznikajú v prvom rade z neochoty podávať pomocnú ruku na jednej strane, rovnako ako
ju s vďačnosťou prijímať na strane druhej.
Čo si však mnohí neuvedomujú je to, že
dnes nikto s určitosťou nemôže povedať,
či konkrétne on sám nebude už zajtra
prijímajúcou stranou, snažiacou sa všemožne pomôcť biednym, alebo naopak
– či nebude spolu so svojimi blízkymi v
dave klimatických utečencov, hľadajúcich útočisko, odev a jedlo. Takmer všetci
ľudia na svete si myslia, že kataklizmy budú
v „nerozvinutých“ krajinách a teda migranti prídu do „lepšieho“. No málokto sa zamýšľa nad tým, že to môže byť aj presne
naopak.

allatra.tv/cs
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BEZODKLADNÁ EVAKUÁCIA. HORIA MESTÁ

POŽÁRY A ZÁPLAVY NA PLANETĚ

POŽIARE V KALIFORNII

Kalifornie, Jordánsko, Saúdská Arábie...
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Ale príkladov na prekonanie následkov
akýchkoľvek katakliziem je v histórii ľudstva tiež mnoho. Všetky majú jeden spoločný ukazovateľ – s najmenšími následkami
sa to dá uskutočniť pri čo najpevnejšom
zjednotení všetkých dotknutých na základe ľudskosti, vzájomnej pomoci,
súdržnosti a spolupráce.
Úvodné podujatie Hry Profesionálov
„KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“ sa
snažilo poukázať prostredníctvom vedeckých dát i svedectvami očitých svedkov
na závažnosť tejto problematiky a nastoliť
určité otázky, ktorým sa zatiaľ všemožne
vyhýbajú i hlavné oficiálne vedecké prúdy,
i masmédiá, i organizácie, zriadené práve
za účelom eliminovania následkov týchto
zmien. Boli podané informácie o tom, že
tie zmeny sa dejú už teraz, že sú takmer
výlučne zapríčinené prírodnými cyklickými procesmi, kde antropogénny faktor hrá iba okrajovú úlohu a že najväčšou
výzvou bude zvládnutie masívnej migrácie.
V
ľudských
silách nie je zabrániť nastávajúcim
radikálnym celoplanetárnym zmenám,
no v silách ľudstva je zomknúť
sa a spolupracovať. Pretože ako sa hovorí
v závere vyššie citovaného úryvku „...prežiť môžeme len spolu“. Motto Hry by teda
mohlo znieť: „Netreba bojovať s klímou,
ale s egoizmom“.

•

cz@allatra.tv

PŘEDZ VĚSTI
FUTURE IS NOW

POSLEDNÍCHI

Klima se rychle mění, a v současnosti je
každý obyvatel planety svědkem globálních
přeměn. Po celém světě se ve stejnou dobu
stalo velké množství klimatických katastrof: rozsáhlé povodně, krupobití, vydatná
sněžení, tornáda, požáry, zlomy v zemské
kůře. Jde o běžné počasí nebo anomálie?
A co se děje s naší planetou nyní? Mož-

ná, že už nastal čas se podívat pravdě do
očí? Každý den vidíme následky povodní ve
zprávách. Ze všech živelných pohrom zaujímají povodně vedoucí pozici v počtu opakování, rozsahu a pokrytí území, a průměrných ročních ekonomických škod. Více se
také dozvíte v unikátním pořadu "Hle,
přichází. It is coming."

DNÍ

Co se naplňuje? Předpovědi o posledních časech, období Na Křižovatce se
naplňují před našimi očima. Dnes můžete vidět všechny známky toho, o čem
mudrci varovali v písmech různých náboženství světa: duchovní a morální úpadek lidstva, globální přírodní katastrofy,
zrychlení času a mnoho dalšího.
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Dobro je tam, kde jsi Ty

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÁ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
NOVĚ na ALLATRA TV

DŮLEŽITOST
DŮLEŽITOST
POZORNOSTI
POZORNOSTI
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Cennost pozornosti. Praktické rady na duchovní cestě. Tajemství neviditelného světa. Subosobnosti. Vliv třetích sil. Proč
je pozornost klíčová pro získání Života? Jak nastolit disciplínu pro
své vědomí? Jak se zbavit lenosti, pochybností a tyjátru v hlavě?
Proč vědomí zakrývá člověku pochopení o tom, že existuje ďábel a
neustále pochybuje o tom, “existuje-li Bůh“? Proč vědomí pochybuje o existenci neviditelného světa, ale ve stejnou chvíli vyvolává
strach z jeho projevů?
Co si lidé uvědomují v okamžiku smrti a po smrti fyzického těla?
Na základě jakých příznaků můžeme vypozorovat projevy subosobností? Může existovat symbióza v koexistenci Osobnosti a aktivní
subosobnosti? Je to pro člověka špatné nebo dobré? Co dělat v situacích, kdy se v kolektivech, zabývajících se duchovním rozvojem, objeví
aktivní průvodce systému? Honba neviditelných sil za pozorností. Jakým způsobem se démonická hierarchie neviditelného světa přenáší
do světa lidí? Imaginární přítel dítěte: kdy je potřeba bít na poplach?
Co je to sen a co se děje s člověkem během spánku? Jak se projevují třetí síly? Jak se naučit Žít? Vidí Bůh člověka nebo ne? Co
představuje Život Osobnosti? Kdo je ve skutečnosti Anděl strážný?
V čem spočívá paradox rezonance se sebou samým? Jak neztratit
vnitřní stav duchovní Lásky? Jak člověk interaguje s Duchovním
světem? V čem spočívá fenomén hnutí ALLATRA?

allatra.tv

•

allatra.tv/cs

•

allatra.tv/cs, allatra.tv/sk

HERNÍ MÁNIE
SYSTÉMU
Hry vědomí, herní mánie systému. Na příkladech závislostí
na počítačových hrách je ukázáno, jak je člověk vtáhnut do iluzorní
hry systému, která ho vyzývá k tomu, aby utrácel čas a pozornost
na život iluzorního obrazu - „avatara“. Člověk stráví roky na dosažení významnosti a hierarchického postavení svého „avatara“
a ve výsledku získává prázdnotu, zklamání, osamělost, hořkost a
křivdu.
Většina lidí slepě hraje hry vědomí, nechápe, jak s nimi ono manipuluje, a čím to pro ně končí. Jsou natolik emocionálně závislí
na stereotypních scénářích vědomí a jeho diktátu, tak ponořeni do
iluze „života“ svých myšlenek-obrazů, že si někdy nevšimnou, jak
ve stejnou dobu systém odebírá jejich skutečný život. Člověk se nachází v otroctví systému, dokud si neuvědomí, že ho sám sponzoruje svou vlastní pozorností.
Jak se liší znalosti duchovní teorie od života duchovní praktikou? Co je Láska a vzájemné porozumění? Jak racionálně rozdělit sílu vlastní pozornosti a ovládat ji z pohledu Osobnosti? Příklady ze života svatých, praktické duchovní etapy,
kterými svatí prošli. Jak se systém aktivuje a reálně projevuje svá
tajná působení, když člověk stane na duchovní cestě a začne skutečně žít? Jak se duchovně rozvíjející se člověk vymaňuje zpod kontroly systému a stává se pro něj neovladatelným a neviditelným?

info@allatra.tv

•

cz@allatra.tv

RODINA
TO JE CELÉ ĽUDSTVO!

PYRAMIDY

TIMOFEJ, Petrohrad

POCHOPILA JSEM,
JAK SE VĚDOMÍ SNAŽÍ VYPADAT LÉPE
A KDE JE PRAVDA.

Rodina – to je celé ľudstvo! V procese
každodennej práce na sebe na základe poznatkov z kníh Anastasie Novych, relácií
na kanále ALLATRA TV s účasťou Igora
Michajloviča Danilova, vznikla u Timofeja
potreba usvedčiť svoje vedomie, nemilosrdne odhaliť jeho tajnú prácu v sebe
samom, bez ohľadu na jeho odpor.

Film "VĚDOMÍ A OSOBNOST. OD
PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU"
probudil v lidech po celém světě zcela nové
praktické pochopení práce na sobě v průběhu dne, cenná uvědomění, která pomáhají
oddělit v sobě živé od mrtvého a začít skutečně Žít. Diváci ze všech koutů světa, z posílají na poštu ALLATRA TV svá Life-videa.

JEDINÝ SVĚTOVÝ KOMPLEX

Po celém světě se na různých kontinentech nachází velké množství starodávných
pyramidálních struktur. Unikátní megalitické zdivo, zjevná orientace na světové
strany, rozsah a složitost rozložení na mapě
světa nutí k zamyšlení – kvůli čemu byly v
dávných dobách na různých kontinentech
tyto mnohatunové struktury postaveny?

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty

Keď si na mužovi všimnem niečo, čo sa
mi nepáči – je to ako signál, že musím obrátiť pozornosť na seba. Ak ma v ňom niečo
dráždi, znamená to, že je to aj vo mne – on
je môj odraz v zrkadle. Vďaka Bohu za to,
že touto situáciou mi podal pomocnú ruku.

Rodinný život
a
duchovná cesta

„Jeden človek vzlietol v čase modlitby,“ povedal učeník. „Vtáci lietajú
ešte vyššie,“ odpovedal učiteľ. „Jedného človeka uvideli naraz na dvoch
miestach,“ nevzdával sa učeník. „Diabol môže byť okamžite na tisícoch
miestach. „Čo je najvyššie?“ „Ráno
vstať, ísť na bazár, kúpiť tovar, uvariť si obed – a nezabúdať na Boha.“
Zachovajte pocit hĺbky, podľa potreby
vychádzajte na povrch v každodennom zhone. Ak sa zúčastňuješ zhonu,
nech sa to nedotýka tvojej duše, Naďalej sa pripojuj k dýchaniu Boha, k
hlasu spravodlivosti.
Súfijské podobenstvo
Počujem dosť často, že rodinný život
bráni duchovnému rozvoju, „môj muž/žena
ma brzdia,“ „ak by sa môj muž/žena, taktiež duchovne rozvíjali...“ a tak ďalej a tak
podobne. V skutočnosti všetky tieto frázy
– tento „rozvod,“ je zámenou od systému.
Som vydatá, spolu s mužom sa učíme
a uplatňujeme v praxi Znalosti, uvedené v
knihách A. Novych. No nehľadiac na to, ja
som taktiež počúvala vedomie a dokonca
boli myšlienky odísť od muža, veď vedomie
šepkalo, že „keď si žila sama, aj pocity v
lotose boli silnejšie, a každý večer si robila
meditácie a nikto ťa nevytrhával z pocitov
svojimi tupými žartíkmi.“
V skutočnosti rodinné vzťahy, napokon
ako aj všetky iné vzťahy s ľuďmi, nijako
neprekážajú duchovnému rozvoju. Treba
jednoducho zmeniť svoj postoj (a nie
ženu alebo muža), zmeniť seba vo vnútri. Je dôležité pracovať na sebe a nie na
blízkych.
A aby som bola úprimná do konca, tak po
duchovnej ceste človek ide sám, on sám
robí kroky, držiac sa za ruku Boha. Vedľa
neho idú rovnako zmýšľajúci priatelia a to
je skvelé a radostné. Avšak kroky robí človek sám, a cez most Činvat bude prechádzať
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Po tretie, vzniká pochopenie, že muž
je taký istý človek, ako všetci, má také isté
vedomie, ako iní ľudia a systém mu rovnako šepká rozprávky. Nemá a nie je povinný
robiť tak, ako chcem ja (alebo ako chce moja
opica, vedomie – nazvite to akým len chcete slovom).

sám a sám bude zodpovedať za svoje činy.
V istom okamihu som pochopila, že prebývanie vo vzťahu je veľmi dobré pre študovanie vedomia.
Za prvé, vzniká pochopenie, že systém
bude provokovať cez druhú polovičku, veď
my s mužom sme spolu väčšinu času. Toto
pochopenie mi pomáha nepoľavovať a v
každom mieste a v každom čase ostať
pozorovateľom toho, čo sa deje. Avšak
predtým som verila vedomiu, že: „Ó som
doma... môžem sa uvoľniť.“ Ale veď systém
pracuje vždy na rozdelenie a v akýkoľvek
jemu vhodný moment sa bude snažiť vyvolať hádku. Na to sa nesmie zabúdať.
Za druhé, či sa mi to páči, alebo nie, no
muž je mojím zrkadlom, ktoré odráža nie
len všetko „najlepšie vo mne,“ ale i „nie najlepšie,“ napríklad rovnaký sklon k manipulácii, želanie byť v centre pozornosti a tak
ďalej.

On je človek, a má svoje právo voľby postupovať tak alebo inak. A on sám sa bude
zodpovedať za svoje činy a svoju voľbu a ja
sa budem zodpovedať za svoju voľbu, na čej
strane byť – na strane Boha alebo démona.
Veď keď neprijímam voľ bu druhého človeka, odvraciam sa od Boha.
Vnucujúc mužovi svoje vlastné názory (i
keď, sú vlastné?), presviedčajúc ho, aby urobil tak, ako to vidím alebo chcem ja, – zbavujem ho možnosti získať svoju skúsenosť,
ísť svojou cestou. Veď vedomie želania manipulovať sa veľmi obratne ukrýva za frázou: „Chcem, aby ti bolo ľahšie, jednoduchšie.“ Vo dvojici s mužom sa učíme rešpektovať vzájomnú voľbu.
Za štvrté, práve rodinné vzťahy mi pomohli odhaliť šablónu – „on je muž, on
musí...“ On musí navariť jedlo,“ „on musí
zarobiť peniaze,“ „on musí dávať darčeky,“ „on ma musí milovať“, „on musí, musí,
musí...“. Je to veľmi v súzvuku s frázou z
knihy „AllatRa“: „V ilúzii jednej alebo druhej, na tom nezáleží, len aby si si to prial.
Prial! Prial pozemské ... "
A prečo, keď som žila sama, mi nikto nič
nebol dlžný, ale objavil sa muž – a ihneď
dlhoval! Toto „musí“ je systémom vnucované neustále v detstve sú to frázy dospelých:
„ty si chlapček/dievčatko, ty musíš, “potom
nám toto „musíš,“ očkuje televízia, spoločnosť a tak ďalej. „Musíš,“ to je také kŕmidlo
pre systém. Veď v „musíš,“ niet lásky a to
značí, že tam niet ani Boha.
Rodinný život mi pomohol odhaliť v
sebe oveľa viac šablón, než som opísala: aj
šablónu dominancie, aj šablónu manipulácie cez slabosť, aj žiadostivosť, aj želanie byť
dobrá, a mnoho mnoho ďalších.
Dnes sa s mužom učíme komunikovať a
vypočuť jeden druhého, hovoriť nie z hľadiska obvinení alebo sťažovania sa, ale z
hľadiska štúdia práce vedomia nás oboch.
Zatiaľ sa to nie vždy darí, avšak je potešiteľné, že sa to už darí. Učíme sa ozvučovať
ponuky systému, ako „Ó, teraz mi vedomie
navrhuje pomanipulovať tebou,“ „V ponuke vedomia je dnes agresia“ a tak ďalej.
Vymysleli sme si hru: Za akýkoľvek prejav
dominancie platiť 50 kopejok. Pochopiteľne, že peniaze nikto nikomu neplatil, ale
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zato vysvitlo, o koľko viac v priebehu dňa
z vedomia prichádzajú návrhy na prejavenie
dominancie: slovom, gestom, správaním. V
hre skúmania systému začalo byť veselšie.
Drahí priatelia, neponáhľajte sa odchádzať od svojich druhých polovičiek. Jednoducho zmeňte svoj postoj a pokúste sa budovať ďalšiu komunikáciu, vyjdúc z roly muža
a ženy, len tak, jednoducho, bez masiek i
rolí, bez „musíš,“ bez „dobrý/zlý,“ bez „môj/
moja,“ a len tak, jednoducho ľudsky!

Dobro je tam, kde jsi Ty
Jednoducho ako starí dobrí priatelia, ako
ľudia, ktorí nie sú nikomu nič dlžní! Veď cieľ
nášho života nie je v tom, aby sme porodili
dieťa a prevychovali muža alebo ženu, ale
v tom, aby sme sa stali Človekom, v tom,
aby sme sa naučili Milovať, jednoducho
Ľúbiť, bez akýchkoľvek podmienok a stať
sa Duchovne slobodní.
Autor: Svetlaja

Z allatravesti.com

ŽIJEME V ILÚZII
Žiť s Ním je to, čo sa nedá opísať slovami. A zisťujem, že vonkajšími očami to je
neviditeľné. Všimla som si, že moje vedomie má jasnú predstavu o tom, ako má vyzerať človek, žijúci s Bohom. Ak je to žena,
nemá sa holiť, farbiť si vlasy či vytrhávať
obočie. Určite musí mať na sebe batikované šaty a v živote si nesmie obliecť rifle.
Veď tie sú „neduchovné.“ Avšak všetko, čo
nám vedomie môže ponúknuť, je klam.
Ako vraví Igor Michajlovič v relácii
Dvojaké štandardy vedomia: „Vedomie
je majster ilúzií. Nakreslí nám čokoľvek.“ A toto poznanie sa stalo pre mňa
ďalším krokom na ceste Domov. Pozorujem, že vypadávam z hlbokých pocitov vtedy, keď uverím, že to, čo sa vôkol
mňa deje, je realita. Je to však ilúzia.
Obrázky, ktorých jediným cieľom je
kradnúť moju pozornosť. Len to, čo je skutočne Živé, je pravé. Kým som neprišla do
kontaktu so Znalosťami, nežila som. Môj
život bol len existenciou, ničím viac, kde
v strede bol len môj egocentrizmus, ktorý sa ukrýval v maske dobrých úmyslov.
Keď sa však vrátim do minulosti, pozorujem, že všetko, čo sa týkalo trojrozmerného sveta, mizne ako hmla. Ako para,
ktorá nemá dlhé trvanie. Akoby sa to týkalo niečoho iného. Vo svojom vnútri mám
však výrazne zapísané to, čo je Živé.
Výraznú pomoc z Duchovného sveta,
ktorá mi pomohla sa prebudiť. V navonok ťažkých chvíľach, ktoré taktiež boli len
ilúziou, som cítila, akoby ma niečo dobré,
láskyplné a nádherné vzalo na ruky, zabalilo ma a pomohlo mi urobiť ďalší krok.
Aby sme sa dostali domov, treba sa
nechať viesť tým vnútorným. Tým, čo
v momente búra všetky ilúzie systému.
Občas vypadávam, priznám sa. V takých
chvíľach mi však pomáha vyššie spomenuté
uvedomenie. Ak verím ilúzii, stávam sa jej
súčasťou. A to predsa nie je Život. Skutočný Život je jednoduchý, krásny a veselý, no nie je viditeľný vonkajšími očami. Nie
je dôležité byť viditeľná systémom, ale stať

sa viditeľnou z tej strany. Viem, že nech
by som si na seba navliekla čokoľvek,
ani na milimeter ma to nepriblíži k Nej.
Sme vyvolení. Dostali sme šancu žiť
v tejto dobe, v dobe Križovatky. Dostali
sme Znalosti a máme jedinečnú možnosť vrátiť sa Domov. Z Duchovného sveta nám ide neopísateľná podpora, ktorú
môže každý z nás pocítiť. Vnútorne veľmi
so mnou zarezonovalo proroctvo z relácie
Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho
k večne Živému, ktoré vystihuje všetko:
„Velké poděkování patří Igoru Michajloviči za tuto reálnou možnost dotknout se Duchovního Světa v praxi, odhalit v sobě to, co je již předem mrtvé,
najít a rozvíjet se ve věčně Živém. Neboť
Znalosti, předané v tomto živém rozhovoru, změní svět. To je nevyhnutelné.
Tyto Znalosti mnohé osvobodí z okovů
systému. Mnozí odhodí masky, spadnou
pouta a okovy jejich vědomí. Mnozí ve
své mysli odhalí „tvář“ systému, nebude
se kam schovat ďáblovi v lidských hlavách. Neboť jeho maska spadla, a on je
odhalen. A každý, kdo sám sebe poznává,
může uvidět jeho myšlenky, jeho působení ve své hlavě, oddělit v sobě dočasné od
Věčného, mrtvé od Živého. A najít sebe
skutečného a získat věčné štěstí. Neboť
Znalosti, které jsou dnes dány, oddělily
černé od bílého, a nikdy už nebude šedé.“
Ďakujem! Michaela

na allatra.tv/cs

V této iluzi máme
možnost získat ŽIVOT
IM: Prvořadé je poznávání sebe samého.
A všichni procházejí touto cestou. Jinak to nejde. Dokud nepochopíš, že tvé vědomí si s tebou skutečně zahrává, a mnohé co ti ukazuje,
a co jsi pokládala za reálné, se takovým nejeví
– no, je to jenom boj o tvou pozornost. Dokud
si to neuvědomíš, tak nepochopíš více. Co je
to tento svět? Je to pouhá iluze, jsou to
stíny křivých zrcadel septonů. Existuje
nějaká síla, ze které všechno vzniká, to vše
se pak zkresluje a nakonec přechází ve vlnu,
tato vlna se stává materií, a z toho vyplývá,
že jsme všichni iluze. Ale my cítíme jeden
druhého, sebe, ruce, stůl a vše ostatní. Pro
nás je to důležité. Ale kdo cítí, co cítí, proč
cítí? A co za tím stojí?…
O tom, že je něco jiného, to, co stvořilo
veškerou materii, a to, co se jeví samotným
Životem… Vždyť pokud odebereme to, co
nazývají Svatým Duchem nebo Božím projevem - pak všechno zmizí. Díky tomuto
světlu uvnitř septonu jeho zrcadla odráží a
vytvářejí iluzi. Vždyť ony odrážejí vnitřní
světlo, to ony tvoří materii. Pokud se podíváme na to, čím materie je ve skutečnosti:
materie – to je iluze. Avšak čím hutnější je
tato iluze, tím více materiální se stává. A
materie vnímá materii jako materii..
Všimni si, že dokonce spánek… Vezměme jednoduchý příklad - práci mysli. Všimni si, ve spánku všechno cítíme reálně. Není
pro nás rozdíl, zda tady či tam. Jen zřídkakdy si uvědomujeme, že je to sen. No, a tak
je to pro nás všechno reálné. Opět z pozice
pozorovatele či diváka vidíme toto divadelní dějství, v němž tvrdé se nám jeví tvrdým,
materiální materiálním, cítíme vůně, chutě, pro nás život běží absolutně reálně…
stejná iluze je i zde. Čím se liší? No, řekl
bych delší dobou trvání. Ještě se liší jedním
zásadním způsobem , tím, že v této iluzi
máme možnost získat ŽIVOT.
Radost bývá různá. Radost bývá z vědomí, ze získání něčeho, avšak je rychle
pomíjivá. Proto radost pocitové jednoty
s Duchovním Světem je nevyčerpatelná,
ona nepřestává. Ona je vždy a každý okamžik je nový. Je to nekonečnost nových
pocitů, pocitového vnímání. Je to vroucí
život, je naplněný Životem. Život naplněný Životem, jinak to nenazveš. A v materiálním světě – krátkodobá iluze.Jest liže
člověk přišel do tohoto světa a neodešel
odtud Živý, znamená to, že jednoduše
promarnil svůj život. Proto je třeba poznat své vědomí. Ale zde je jeden drobný
fenomén. Když člověk pozná své vědomí,
zhrozí se. Vědomí se zhrozí. Ale když si
Osobnost uvědomí, že ona je Osobnost,
prožije neuvěřitelné štěstí. Proč to tak
je? Protože v tu chvíli se každý z nich
setká s tím, kdo jej stvořil.

úryvek z pořadu Vědomí a Osobnost.
Od předem mrtvého k věčně Živému.

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty
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MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT

„NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI “

ALLATRA
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

Jedinečný projekt, který nemá ve světě obdoby,
iniciovaný a realizovaný lidmi z různých zemí světa
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU:

● přispívat ke snížení násilí v rodině a
ve společnosti, jako k hrubému porušení
lidských práv, objasňováním mínění
mezinárodního společenství, zvýšení
celkové úrovně informovanosti lidí o
těchto otázkách, s cílem seznámit je
s tímto problémem, jeho základními
příčinami, ze kterých vyplývají takové
situace, i s možnostmi jejich řešení;
● formování nového pozitivního
informačního prostředí mezinárodního
charakteru, aby byla zajištěna vysoká
úroveň kolektivní interakce všech
lidí dobré vůle, kteří přispívají ke
společnému řešení těchto problémů ve
světové společnosti;

G

lobální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod
od spotřebitelské společnosti k formátu nové tvůrčí společnosti, jejímž základem
jsou univerzální lidské duchovně-morální hodnoty.
Jedním z ukazatelů tvůrčí společnosti je psychologicky zdravé mikroklima v různých
sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění a úcta k sobě
navzájem, pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA:

VE SVĚTĚ NENÍ
CIZÍCH LIDÍ –
VE SVĚTĚ JSOU SI
VŠICHNI BLÍZCÍ!

● sjednotit iniciativy a úsilí zástupců
různých zemí pro plodnou společnou
sociálně orientovanou činnost v
celosvětovém měřítku, a tak přispívat k
prevenci násilí v rodině a ve společnosti;
● vytvoření podmínek pro efektivní
realizaci společenských, kulturních
a sociálně v ýznamných iniciativ,
programů a mezinárodních projektů
zaměřených na sjednocení a přátelství
lidí, rozvoj duchovní a intelektuální
spolupráce všech národů.

Oficiální koordinátor projektu
„NE NÁSILÍ V RODINĚ A
SPOLEČNOSTI“:
Tea Davitaja
aktivní účastník MSH ALLATRA,
Kyjev, Ukrajina

rozsáhlé objasnění mínění
mezinárodní veřejnosti o problémech
násilí v rodině i ve společnosti;
kolektivní hledání společných cest a
jejich řešení;
informační podporu a informování
o mezinárodních pozitivních
zkušenostech lidí a příklady řešení
situací, které vznikají u lidí z
různých zemí světа.

ÚKOLY PROJEKTU:

změna vztahů v rodině a ve
společnosti prostřednictvím
vytvoření nového pozitivního
informačního prostoru, informačněkomunikačních a sociálních aktivit,
informační podpory;
prostřednictvím informační podpory
formovat zdravé psychologické
mikroklima a atmosféru vzájemného
porozumění počínaje rodinou, až ke
světovému společenství.

VŠE ZAČÍNÁ
U ČLOVĚKA
A JEHO VOLBY!

E-mail: social@allatra.org

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 na dění
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● Přetisk a šíření povoleno s uvedením zdroje ● Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. ● Povoleno MK ČR E 20880

