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Reparativní
regenerace
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„Všem tkáním organizmu bez výjimek
je vlastní schopnost reparativní regenerace v té či oné formě. Pokud budeme zkoumat proces v počátečních stádiích, tak při optimalizaci podmínek je
na určité úrovni u každé tkáně možná
i úplná reparativní regenerace neboli
restituce“.
Slovo regenerace vzniklo z pozdně
latinského slova regeneratio, což znamená „oživení, obnovení“. A toto slovo
vzniklo kdysi z latinské předpony re —
„opět, znovu“ a generatio — „rození“.

allatra.tv,  allatra.tv/cs

O KOM
JE REČ?
Duchovný svet nás všetkých neprestáva tešiť svojimi Darmi ...Dňa 2.
augusta 2017 Duchovný svet venoval
celému ľudstvu jedinečný Dar: "Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k
večne Živému." Táto Živá beseda je pre
každého človeka skutočne šancou získať
Slobodu. Je schopná pomôcť každému
človeku, ktorý sa usiluje o Život, odhodiť okovy systému. Žiadne, dokonca ani
tie najkrajšie slová, nie sú schopné, nemajú silu, aby vystihli celý význam a
dôležitosť tejto udalosti ...
Duchovný svet sa neobmedzil len na
tento Kráľovský Dar a Jeho Štedrosť je
skutočne nezmerateľná a nevyčísliteľná
- Darčeky pokračujú. A hľa, vyšlo ešte
niekoľko nových relácií ... O čom to hovorí? Že informácie a Znalosti sa dávajú
postupne a v dávkach. Že dať všetko a
hneď "nerozumnému dieťaťu" je nezmyselné a niekedy aj nebezpečné. Preto sú informácie podávané podľa miery
ich osvojovania. Relácie, ktoré prichádzajú na svet hovoria o tom, že ľudia vnútorne dospievajú. Už sú pripravení prijať túto informáciu, preto sa dáva. To
prináša Radosť. To dáva nádej. To inšpiruje na ešte väčšie Duchovné víťazstvá.
Na ešte aktívnejšiu prácu na sebe, na
ešte väčšie množstvo skutkov v prospech všetkých ...
Použi svoj rozum pre blaho
ľudí a získaj skúsenosť. Keď tvojich skutkov z pocitov v mene pravdy bude oveľa viac ako slov z rozumu v mene ega, potom spoznáš
jediné zrno pravdy.
Anastasia Novych, AllatRa
Ak v nás Duchovný svet naďalej
verí a naďalej nám pomáha a podporuje
nás - to znamená, že sa nám všetko podarí! Duchovný svet nikdy nerobí nič
len tak! Znamená to, že existuje viac než
reálna šanca, aj napriek tomu, že problémov je veľmi veľa. Ale som si istý, že
všetko sa vyrieši ľahko a jednoducho,
len čo bude urobená voľba.
A tu prichádzame k tomu najdôležitejšiemu. Konkrétne: vo všetkých reláciách Igor Michajlovič opakovane hovorí
o voľbe človeka, že všetko závisí od
voľby ľudí, čo si ľudia zvolia, to bude,
voľba ľudí, voľba ľudí ...

pokračování na str. 2

"Počas môjho nočného putovania som videl ľudí,
ktorých pery boli zrezané Adamovým ostrím. Spýtal
som sa Gabriela: "Kto sú títo ľudia?" On odpovedal:
"Toto sú tí hlásatelia, ktorí vyzývali ľudí konať dobro, ale sami ho zabúdali konať."
"Hadísy Proroka"

Dlhý čas mi,
ako Osobnosti,
"moje" vedomie
samozrejme dávalo takéto smernice: voľba ľudí - to je voľba všetkých
ostatných ľudí. Všetkých ostatných, to
znamená tých, ktorí ešte nie sú oboznámení s Prapôvodnými Znalosťami. Že
vraj tí, ktorí už prečítali, vrátane teba, už
urobili svoju voľbu. Prijali Znalosti.
Vyložilo mi situáciu takto: ty si už
prečítal knihy (a nie raz), pozrel si relácie s Igorom Michajlovičom (a nie raz),
robíš praktiky - to stačí, znamená to, že
si už urobil voľbu. A v reláciách sa nehovorí o tebe, ale o celom ostatnom ľudstve, ktoré uviazlo v hmote. Vraj o tých,
ktorí sa naháňajú za svetským blahom,
bohatstvom, mocou ... A len nedávno
som si uvedomil a pochopil, že reč je v
prvom rade o mojej voľbe, o našej
voľbe, o voľbe tých, ktorým sa už
pošťastilo dotknúť sa Prapôvodných
Znalostí!
Ak aj jednoducho rozumne pouvažujeme: naozaj, ako možno očakávať
vedomú voľbu, od niekoho, kto ešte nevie, že má túto voľbu; kto nevie, kto on
vôbec je, aký je skutočný cieľ jeho života a načo je v tomto živote ... Ako možno
očakávať, že urobí voľbu ten, kto nemá
Znalosti? Kto si nevie predstaviť nič iné,
než tento šablónový život v ilúzii hmoty,
ktorý sám "žije" a ktorý vidí u ľudí, ktorí
ho obklopujú.
A tak som pochopil, že od voľby
práve tých, ktorí už získali Znalosti,
závisí ako skoro sa ostatní ľudia o
nich dozvedia a v závislosti od toho,
budú môcť tiež urobiť uvedomelú
voľbu. Ako sa zachováme práve my,
teda tí, ktorí sme sa o nich už dozvedeli.
A od toho, ako zanietene, ako úprimne a
obetavo ich budú ľudia, ktorí sa už dotkli Znalostí, rozširovať, deliť sa o ne so
zvyškom ľudstva - závisí všetko. O tejto
voľbe je reč. A voľba, znamená konať.
Voľba, bez aktívnych činov zameraných
na tvorenie - to je voľba urobená na
úrovni vedomia. To je len túžba vyzerať,
nie byť. Ako sa hovorí v Zoroastrizme:
slová bez činov - to je len prázdny zvuk.
Pretože je obrovský rozdiel medzi
tým, keď si získal Znalosti a jednoducho
ich niekomu odporučil (susedovi, príbuznému, kolegom), a potom sedíš na
gauči, v nádeji na to, že vraj, všetko je v
poriadku a premýšľaš - zaoberám sa duchovnom, robím praktiky, hovorím susedovi, ako treba správne žiť, pomáham
ľuďom ...
A medzi tým, keď práve ty obetavo
slúžiš Duchovnému Svetu a využívaš
pritom každú príležitosť ... odstránením
ega, odstránením jeho komfortu, odstránením poučovania. Odsunutím vedomia

do pozadia a postavením do popredia
práve toho, že MY VŠETCI SME JEDNO. Veď keď pomáhame iným ľuďom
získať pochopenie seba a svojej úlohy v
tomto živote, v skutočnosti pomáhame
sami sebe. Pretože v knihe "AllatRa" sa
hovorí:
"Ľudia sa pozerajú na korunu
stromov, ale nevidia korene. A podstata spočíva v tom, že všetci ľudia sú
si rovní a predovšetkým v podmienkach uväznenia v tomto materiálnom
svete, v charakteristike svojej duchovnej a živočíšnej podstaty, v pominuteľnosti svojho života a dočasnosti prebývania na tomto svete!
Všetci ľudia sa rodia a zomierajú
sami a všetci majú svoj duchovný
osud, ktorý si sami tvoria svojou voľbou. Všetci ľudia sú na základe svojej Duchovnej podstaty dobrí, pretože každý má Dušu a v tomto zmysle
sú všetci príbuzní a sú si navzájom
veľmi blízki, pretože Duše sú jedno,
sú zo sveta Boha. A toto spája všetkých ľudí, bez ohľadu na ich spoločenské postavenie, miesto pobytu,
náboženstvo a národnosť ich tiel. "

Voľba ľudí. Čo znamenajú
teraz pre mňa tieto slová?

To je predovšetkým moja voľba! Čo
si volím? Ako zodpovedne pristupujem
k práci na sebe? Nakoľko dôležitá je pre
mňa kontrola myšlienok? Nakoľko seriózne sa staviam k pozorovaniu toho, čo
presne prechádza cez moje slová a činy?
Nakoľko primerané sú moje reakcie pri
tímovej práci na návrhy alebo pripomienky? Nakoľko úprimný som k sebe,
keď tie alebo iné otázky pri spoločnej
práci nevyhovujú "môjmu" vedomiu?
Som schopný oddeliť jeho záujmy od
pozície Ducha? Nakoľko zodpovedne
pristupujem k najdôležitejšiemu – ku generovaniu vnútornej Duchovnej Lásky?
A ako dôsledok toho všetkého - ako zodpovedne pristupujem k šíreniu svetla
Prapôvodných Znalostí? Môžem úprimne odpovedať na otázku Igora Michajloviča, ktorú zadáva, hľadiac do očí ako
mne, tak aj všetkým ostatným, v relácii
Hľa prichádza?

Čo ste urobili od rána, dnes, čo ste
urobili včera, pre zjednotenie všetkých
ľudí, preto, aby sa ľudia stali lepšími,
čistejšími, pre seba, aby ste sa sami stali lepšími, čistejšími, čestnejšími?
pokračování na str.3
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Experiment
PYRAMIDA
Podstatou experimentu je telepatický
přenos stejné informace, bez ohledu na
vzdálenost, co největšímu počtu osob.
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
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Fraktály
Co jsou to „fraktály“? Kde se s nimi můžeme setkat, co o nich víme? Příroda
nám ukazuje krásu a harmonii v každém okamžiku, nejde si nevšimnout
zajímavých struktur, ze kterých se skládají například sněhové vločky, mraky či
oheň. Nebo se podívejme na proudění
vody, šroubovici DNA...
Opravdová věčnost je pro člověka skryta pouze v Duši – v tom nekonečně
malém, majícím možnost vstoupit do
nekonečně velkého, tvořícího na svých
křižovatkách oblasti vzájemné přitažlivosti a prolínání. To je i pravá a nekonečná podobnost části celku.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

ALLATRA
Často se lidé ptají, co spojuje lidi v
ALLATRA? Ve skutečnosti je odpovědí
to, že právě ALLATRA spojuje lidi v
ALLATRA. ALLATRA je ALLAT-RA, to je
tvořivá síla Boha. To je to, co je v každém z nás. To je tvůrčí síla Božské lásky,
která nás všechny spojuje, která spojuje
všechny lidi na světě. ALLATRA spojuje,
vědomí rozděluje. ALLATRA je tou životodárnou, tvořivou silou, která nám
byla každému dána při narození.
...abychom splnili toto své hlavní předurčení - v této Božské Lásce se stát těmi,
kdo jsme ve skutečnosti.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Cieľ
duchovného
rozvoja
Cez každý jeden okamih bytia mám
možnosť dokázať Bohu, že som Ho
hodná. A je len a len na mne, či túto
možnosť využijem, alebo sa o to aspoň pokúsim. Dôležité pre Mňa je tvoriť, budovať tento najkrajší, najhlbší a
najdokonalejší vzťah človeka s Tým
Nekonečným...
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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REPARATIVNÍ REGENERACE
„Všem tkáním organizmu bez výjimek je vlastní schopnost reparativní
regenerace v té či oné formě. Pokud budeme zkoumat proces v počátečních
stádiích, tak při optimalizaci podmínek
je na určité úrovni u každé tkáně možná i úplná reparativní regenerace neboli restituce“.
Pojďme se podívat podrobněji na to,
co je to regenerace tkání. Slovo regenerace vzniklo z pozdně latinského slova
regeneratio, což znamená „oživení, obnovení“. A toto slovo vzniklo kdysi z
latinské předpony re — „opět, znovu“ a
generatio — „rození“. Proces regenerace jako schopnost organizmu obnovit,
rekonstruovat ztracené nebo poškozené
tkáně nebo orgány můžeme v přírodě
pozorovat jak u rostlin, tak i u zvířat a u
člověka.
U rostlin jste tento proces určitě mohli pozorovat mnohokrát, počínaje celkovou jarní obnovou listů na stromech, až
po specifické sadařské úkony za účelem
vypěstování nové rostliny z odřezků kořene staré rostliny nebo z listových řízků
a tak dále. Regenerace některých rostlin
je možná dokonce i z izolovaných buněk,
z jednotlivých izolovaných protoplastů (z
řec. protos — „první“ a řec. plastos —
„vymodelovaný, utvořený“; veškerý živý
obsah buňky), z malých částí jejich mnohojaderné protoplazmy (protoplazma je
obsah živé buňky: její cytoplazma a jádro). Ve světě zvířat můžeme proces regenerace nejčastěji pozorovat u bezobratlých živočichů.

Při zkoumání regeneračních procesů byl zjištěn ještě jeden důležitý fakt:
regenerace závisí na věku. Čím je jedinec mladší, tím rychleji proces probíhá a
čím je starší, tím hůř regenerace probíhá
nebo k ní nedochází vůbec. Je to spojeno
s procesy probíhajícími v buňkách. Teplokrevní živočichové jsou rovněž schopni regenerace, ovšem zjistilo se, že na
rozdíl od studenokrevných je u nich program regenerace utlumen. Proč není tento proces u vyšších živočichů tolik aktivní? Tuto záhadu se právě teď snaží
biologové a vědci rozluštit.
Člověku je regenerace také vlastní,
její princip je ovšem trochu jiný než u
zvířat. Tento proces můžeme pozorovat
například při růstu vlasů, při hojení řezných ran, menších popálenin a jiných
ran, tedy v případě, kdy dochází k tvorbě
nových struktur místo jiných odumřelých v důsledku poškození. Lékaři si už
dávno všimli, že játra mají schopnost
částečné regenerace. Ovšem proč se u
člověka neregenerují celé orgány, například končetiny, to stále zůstává nezodpovězenou otázkou. Příroda očividně
odkrývá svá tajemství postupně. Zpočátku se vědci dlouhou dobu domnívali, že
tuto podivuhodnou vlastnost obnovy
ovládají v lidském organizmu pouze dva
druhy buněk — buňky krve a jater. Mnozí z vás už určitě slyšeli o kmenových
buňkách (nebo kambiálních buňkách
(lat. cambium — výměna, vystřídání).

Je to vidět například u žížaly, kdy se
ze dvou jejích částí vytvoří dvě celé žížaly nebo u mořské hvězdice, když na
místě jejího odtrženého výběžku vyrůstá
nový. Setkáváme se s tím také u raků a
krabů, kterým dorůstají nová klepeta,
když o ně přijdou a tak dále...
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Tyto buňky patří mezi ty, jež jsou schopny obnovy, a to jak u člověka, tak u zvířat. U obratlovců byly objeveny například v epiteliální, krvetvorné nebo
kostní tkáni.
Za určitých podmínek zajišťují pro
organizmus obnovu a také doplnění nových buněk, když ty staré odumřou. Při
zkoumání DNA se odborníci v současné
době snaží zjistit, jakým způsobem je
možné donutit lidský organizmus „spusit“ program na reparaci orgánů.
Připomínám, že molekula DNA (deoxyribonukleové kyseliny) je polymerní
sloučenina, v níž je ukryt genetický kód,
který představuje podstatu dědičnosti.
Proces zkoumání bohužel nepostupuje
tak rychle, jak bychom si přáli. Z druhé
strany je to vlastně i dobře, poněvadž
lidský organizmus je uspořádán příliš
složitě a ukvapené závěry, ke kterým bychom došli, navíc na naší současné úrovni medicíny, by mohly vést k velkému
neštěstí, například k imunitní odchylce,
ke genetické mutaci apod.
V lékařství se rozlišuje fyziologická,
reparativní (obnovitelná) a patologická
regenerace. Pod fyziologickou regenerací se rozumí nepřetržité obnovování
struktur (například proces buněčné,
vnitrobuněčné obnovy, například vnější
vrstvy kůže atd.). Rád bych vás upozornil především na reparativní regeneraci. Prostřednictvím reparativní (obnovitelné) regenerace dochází k obnově
tkání při úrazech, procesech degenerace
a jiných patologických stavech, jež jsou
doprovázeny masovým odumíráním
buněk. Podstatu reparativní regenerace
tvoří tytéž mechanizmy jako v případě
fyziologické regenerace. Rozdíl je pouze
v intenzitě a projevech. Jinými slovy je
tedy reparativní regenerace přirozenou
reakcí organizmu na poškození a charakteristické pro ni je zesílení fyziologických mechanizmů obnovy specifických
tkáňových elementů nebo jiného orgánu.
z knihy od prof. I.M.Danilova Osteochondróza pro profesionálního pacienta

Medvědí česnek (Allium ursinum)

Přirodní antibiotikum
U nás roste planě medvědí česnek ve
velkém množství a je obyvateli od nepaměti sbírán a konzumován. Přidávají se
do jarních polévek, do pomazánek a do
jarních špenátů z kopřiv. Syrová, jemně
pokrájená nať se sype na chléb s různými pomazánkami.
Silice působí baktericidně. Obsahuje
glykosidy, éterické oleje a velkou řadu
účinných látek s antibiotickým efektem
a působí jako vyzkoušený prostředek na
snižování krevního tlaku i na pročištění
organismu. Česnek je vhodný při nechutenství a ateroskleroze. Působí proti dně
i revmatismu. Je výborným preventivním prostředkem proti chřipce.
• Je to silné přírodní antibiotikum,
má močopudné a projímavé účinky, je
antibakteriální a protiplísňový.
• Využívá se při léčbě mykóz, zničí
zlatého stafylokoka, nežádoucí střevní
bakterie, parazity a nadýmání.
• Snižuje krevní tlak a brání procesu
kornatění tepen.
• Chrání organismus před kardiovaskulárními chorobami, krevním sraženinám a před vznikem rakovinového bujení.
• Čerstvé nasekané listy mají čistící
účinek na ledviny, močový měchýř a stimulují odchod moči.
• Je to silný přírodní antioxidant.

snižují potíže krevního oběhu a arteriosklerózu.
Také obsahuje sirné sloučeniny a kyselinu L-askorbovou a proto má velmi
vysoký obsah vitamínu C. 100g této
rostliny poskytne až 150 mg vitamínu C,
což je více než trojnásobná denní doporučená dávka.
Medvědí česnek obsahuje známou
sloučeninu aliin, ale té obsahuje mnohem více, než česnek kuchyňský.
Čerstvé listy česneku medvědího
dodávají polévkám, salátům, těstovinám
a bramborovým pokrmům zvláštní silnou chuť. Připomíná sice česnek, ale po
jeho konzumaci není cítit nepříjemný
česnekový dech.
Pesto z medvědího česneku se solí
a olejem:
120g medvědího česneku
15g soli
100ml kvalitního rostlinného oleje
Postup přípravy receptu
Lístky česneku omyjeme, osušíme a
natrháme na kousky. Tyčovým mixérem
v misce rozmixujeme, nebo ho můžeme
nožem nasekat na drobno. Přidáme sůl,
olej a zamícháme. Dáme do skleničky a
uzavřeme. Uchováváme v lednici, kde
vydrží do příští sezony medvěda.
zdroj receptu: http://www.toprecepty.cz/recept/20854-pesto-z-medvediho-cesneku/

V Medvědím česneku jsou křemičité
sloučeniny a další stopové prvky (mezi
nimi i JÓD), které brání nemocem vyššího věku jako je vápenatění cévních stěn,

DUCHOVNÍ ZDRAVÍ • VNITŘNÍ DUCHOVNÍ OPORA • PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI ALLATRA • ČLOVĚK JE OSOBNOST • VNITŘNÍ KVALITY • DUŠEVNÍ KRÁSA

Rigden: Pokud budeme zkoumat
konstrukci člověka v první dimenzí
(jednorozměrném prostoru), bude vypadat jako bod, který se podobá hvězdě na
nebi. Přičemž když přiblížíme tento bod
a poté se ponoříme do jeho struktury,
můžeme vidět celou složitost konstrukce
člověka, můžeme tedy pozorovat spojení od první dimenze až po tu poslední
skrze celý následující řetězec dimenzí.
Obrazně řečeno se to podobá pozorování hvězdy. Pokud se na ni podíváme nevyzbrojeným pohledem, bude to pouze
sotva viditelná tečka na obloze. Ale pokud se na ni podíváme skrze dalekohled,
bude viditelná jako nepravidelný jasný kruh. A pokud ji budeme pozorovat
pomocí teleskopu, bude to už relativně
složitý, rozměrný kosmický objekt se
svými přírodními procesy.
A už ve druhé dimenzí (dvourozměrném prostoru) bude konstrukce člověka vypadat jako kříž, přičemž to bude
kříž, v jehož středu v bodu střetu linií je
kruh. No a to, jak vypadá člověk ve třetím rozměru, už všichni vědí.
Anastasia: To ano. Už na tomto příkladě je pochopitelné, nakolik je člověk
složitý už v této trojrozměrné dimenzi.
Vždyť to, co vidím v zrcadle, zdaleka
není všechno, co ve mně ve skutečnosti je uvnitř i z vnějšku, pokud máme na
mysli nejen vnitřní život organizmu jako
uzavřeného prostředí ale i energeticky
slabá pole, která vyrábí.
V dnešním světě lidé málo znají, jak
je uspořádáno jejich tělo v trojrozměrném světě, o dalším ani nemluvě. Proto
pro ně možná bude překvapením, když
uslyší informaci o tom, že se člověk zároveň stabilně nachází v šesti dimenzích. Ačkoli v určitém smyslu je možné lidi, kteří prožili velkou část svého
života v dojmu, že tento svět je jedinou
možnou skutečností, také pochopit. Bez
praktické duchovní zkušenosti ihned
vzniká mnoho otázek vycházejících z
rozumu: jak vlastně může být něco takového, díky čemu probíhají tato spojení
a tak dále.
Rigden: V takových případech se
jednoduše obvykle v prvé řadě aktivuje Materiální podstata, která si nepřeje
ztratit nad člověkem moc. Vede k tomu,

že v něm vzniká odmítání, nepochopení,
zahání ho do starých, pro něho obvyklých „kolejí“ myšlení obyvatele trojrozměrného světa. Není ovšem možné
poznat vyšší rozměry a získat osobní
zkušenost, když se člověk nachází v
omezeném stavu vědomí Pozorovatele
trojrozměrného světa...
Anastasia: Ano, celkově vzato, to,
co lidé běžně vidí okolo, co každý den
vnímají včetně sebe, takovým ve skutečnosti není.
Rigden: Zcela správně. Náš mozek, přesněji jeho běžný stav vědomí,
představuje svéráznou překážkou pro
poznávání většího, toho, co se skrývá za
hranicemi trojrozměrné dimenze. Vždyť
pro člověka obvyklý stav vědomí, jak už
jsem říkal, je od narození naprogramován na omezené vnímání světa trojrozměrné dimenze, přesněji řečeno, dokonce částečně i čtyřrozměrné dimenze (má
se tím na mysli trojrozměrný prostor a
čas).
Čtyřrozměrnou dimenzi – čas
(jako měrný faktor) – člověk prakticky
nechápe a nevnímá. Jinými slovy v trojrozměrném prostoru sebe sami neustále
vnímáme „tady a teď“ v daném bodu. V
každodennosti tento pohyb v čase, onu
ezoosmózu s příčinně-následnými spojitostmi, mozek nevnímá. Člověk věnuje
svou pozornost celkovému pohybu času
skutečně pouze tehdy, když hodnotí sebe
sama, například při pohledu do zrcadla,
nebo když na fotografii porovnává, jakým byl před 20 lety a jakým je dnes.
Ale neustálý pohyb času, samotný život
jako ezoosmózu, jako prvotní vnitřní
energetický impuls, náš mozek nacházející se v obvyklém stavu vědomí nezachycuje.
...Když využijeme moderní přístroje
nebo určité techniky meditace, můžeme
vidět různé formy záření, elektromagnetické pole člověka, tvar aury a tak dále.
A veškerá tato nejednoznačná podoba
člověka je viděna i v trojrozměrném
prostoru, který spolu s časem představuje čtyřrozměrnou dimenzi. A v páté
dimenzi už člověk z pozice vzájemného působení jemných energií vypadá
jinak – má podobu pyramidy s oddělenou špičkou. V šesté dimenzi dochází k
menší modernizaci pyramidy…
Je důležité zmínit, že moc Materiálního Rozumu je omezena pouze na
šest dimenzí, které také tvoří „materiální svět“ Vesmíru.

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH
BOD

FYZICKÉ TĚLO
KŘÍŽ
ENERGETICKÉ TĚLO
◄

pokračování z minulého čísla...
Nemohl byste čtenářům povědět podrobněji o člověku, především
o tom, jak se mění jeho energetická
struktura v každé následné dimenzí?

směr pohybu
energetických vírů

Materiální svět zaujímá zhruba pouze 5 % Vesmíru. Počínaje sedmou dimenzí až do sedmdesáté druhé je to svět
energií a informací, které také mimo jiné
formují materiální svět Vesmíru a zdokonalují energetické struktury díky pohybu
a síle Allata. A právě za hranicemi Vesmíru se nachází svět kvalitativně odlišný od něho samotného – duchovní svět,
svět Boha, kam se, popravdě řečeno,
může dostat člověk jako nová Duchovní
Bytost. Přitom mu stačí, když dosáhne
sedmé dimenze, když se vymaní z materiálního zajetí, aby později na základě
svého přání přešel do duchovního světa.
A co vlastně představuje lidská bytost? Lidská bytost během života představuje vícedimenzionální prostorový
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.

objekt, který je postaven kolem Duše a
má svoji rozumnou Osobnost. Oku viditelná známá forma a uspořádání fyzického těla spolu s jeho fyzikálně-chemický-

OSOBNOST
VĚDOMÍ
MOZEK

o

pseudo pocity

DUŠE

mi procesy a kontrolním systémem
(včetně materiálního mozku), to je jen
část z celkové konstrukce člověka, která
se týká třetí dimenze. To znamená, že se
člověk skládá jednak z Duše s jejími informačními obaly, a dále pak z Osobnosti a struktury skládající se z různých polí
v jiných dimenzích (včetně fyzického
těla, nacházejícího se v trojrozměrném
prostoru).
Co je to rozumná Osobnost? V nové
konstrukci, v novém těle, se formuje
nová osobnost – to je to, jak se každý
člověk vnímá, ten kdo dělá volbu mezi
Duchovní a Materiální podstatou, analyzuje, dělá závěry, shromažďuje osobní
zásobu pocitových a emočních dominant. Dojde-li v životě člověka v
důsledku duchovního vývoje ke spojení
jeho Osobnosti s Duší, pak vzniká zcela
nová, vyspělá Bytost, odlišná od
člověka, která odchází do duchovního
světa. To je ve skutečnosti to, čemu
říkáme „osvobození duše ze zajetí hmotného světa“, „odchod do Nirvány“,
„dosažení svatosti“ a tak dále. Pokud
během života člověka nedojde ke spojení Osobnosti a Duše, pak po smrti
fyzického těla a zničení energetické
konstrukce, odchází rozumná Osobnost
spolu s Duší na znovuzrození (reinkarnaci) a přeměňuje se, pro lepší pocho-

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

pení řekněme hypoteticky, v sub-osobnost. Po smrti fyzického těla život lidské
bytosti nadále přetrvává. V přechodném
stavu má kulovitý tvar se spirálovitými
strukturami. Do této formace je umístěna
Duše spolu s jejími informačními obaly
– sub-osobnostmi z předchozích inkarnací, včetně Osobnosti z předchozího
života.

v knize AllatRa od A.Novych informace
o Duši str. 78, o Osobnosti str.79, o
energetické konstrukci člověka str. 202.
více informace v pořadech I.M.Danilovym
na allatra.tv, allatra.tv/cs
"T: Igore Michajloviči, a co lidé
nevidí? Co se s nimi globálně děje?
IM: To je dobrá otázka: "Co lidé
nevidí?" Lidé nevidí nic. Ve skutečnosti,
když vezmeme člověka jako Osobnost,
jako diváka, který je přítomen v divadle
života, tak člověk nevidí hlavní věc. Lidé
nevidí, že jsou Osobnostmi. Lidé nevidí
a nerozumí tomu, že se skutečně mohou
stát nesmrtelnými. Nevidí a nechápou
elementární věc – kvůli čemu jsou tady,
tedy to nejjednodušší – v čem je smysl
jejich existence."
z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně Živému" na
Allatra TV (od 02:18:43 hodiny)
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O KOM JE REČ?
pokračování ze str. 1
ZNALOSTI SÚ MEČ, KTORÝ
ROZSEKÁVA VŠETKY ILÚZIE!
Prapôvodné Znalosti sú základom,
na ktorom je možné vybudovať harmonické svetové spoločenstvo medzi všetkými ľuďmi na Zemi. Toto je jediné východisko pre našu civilizáciu, ktorá sa
dostala do slepej uličky. Preto sa nesmieme hanbiť, alebo sa báť ísť k ľuďom s
týmito Znalosťami. Prečo?
Pretože: po prvé, pozícia Pravdy je
najotvorenejšia, najúprimnejšia, a najsilnejšia pozícia! A ak ideš s pravdou,
potom sa nemusíš ničoho báť ani hanbiť.
Veď, tí, ktorí nesú zlo a negatívum, sa
nehanbia, tak vari majú akékoľvek morálne právo hanbiť sa tí, ktorí nesú Dobro!
Po druhé, to je to, po čom túžila
Duša každého človeka. To je to, čo je
dnes to najdôležitejšie pre každého človeka. Dokonca aj keď na úrovni svojho
vedomia tomu ešte nerozumie a neprijíma to. Vari sa možno hanbiť, alebo niečoho sa obávať, ak sa delíš s človekom
o to, čo je pre neho najdôležitejšie a najžiadúcejšie? A nielen žiadúce, ale životne nevyhnutné. O to, bez čoho umrie.
A nielen umrie, ale bude ešte stáročia
trpieť!
Nedávno prebehol týždeň kultúrnych podujatí, venovaných unikátnej
Osobnosti - Agapitovi Pečerskému, Lekárovi Nezištnému, slávnemu Lekárovi
Kyjevsko-Pečerskej Lávry XI. storočia.
Ktorého celoživotná činnosť bola tak jedinečná, že až doteraz, dokonca o 1000
rokov neskôr, naďalej napomáha zjednocovaniu ľudí na základe všeľudských
duchovno-morálnych hodnôt.
Takže moja skúsenosť, získaná počas tohto týždňa, mi jasne dokázala, že
Medzinárodné Spoločenské Hnutie
ALLATRA má k dnešnému dňu obrov-

ský potenciál. Že to skutočne
môžeme! Môžeme zmeniť život na planéte a vybudovať
tvorivú spoločnosť! MSH
ALLATRA je toho najjasnejším dôkazom! Hnutie ALLATRA je v podstate prototyp tej
tvorivej spoločnosti, po ktorej
všetci ľudia na svete túžia.
Hnutie ALLATRA je živým
príkladom toho, že ľudia môžu
navzájom spolupracovať, naozaj nezištne, na čistých základoch, obetavo - a
funguje to. Spolupracovať na Duchovnom základe, keď sa ľudia vo svojej činnosti riadia Úctou, Šľachetnosťou,
Dobrom! Dobro sa stalo nezvratným a
ALLATRA je toho dôkazom!
Znalosti sú meč, ktorý rozsekáva
všetky ilúzie! Práve toto robia účastníci
Hnutia, aby zmenili svet - rozširujú Znalosti, ktorými ak ľudstvo bude disponovať a použije ich v praxi, vydá sa na novú
kvalitatívne odlišnú špirálu rozvoja.

Pečeť Šambaly
Tým, že rozptýli toto mámenie naviate ilúziou systému a precitne z tohto
smrteľne nebezpečného sna ...
Ak by Boh zachcel, aby sa všetci ľudia zrazu stali rovnako zbožnými a aby
všetci prečítali a prijali ALLATRA, jednoducho by povedal: Buď! A stalo by sa.
Je to krásne povedané v Koráne (16:40):

28. dubna 2018
v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Zúčastnit se
allatra.tv,  allatra.tv/cs

pokračování z minulého čísla...
V čom sa prejavila hrdinská láska
učiteľa k deťom?
Na túto otázku Šalva Alexandrovič
odpovedá takto:
"V ôsmej triede, ako som neskôr už
ako ašpirant pochopil, sme mali študovať literárne diela o strane, o vodcoch, o
socialistickom realizme. Vtedajšie školské programy boli ako stranícke dokumenty a žiadny učiteľ nemal právo ich
obchádzať. Taký postup bol veľmi nebezpečný.
Prečo to Varvara Vardiašvili urobila?
Iba po desaťročiach som objavil toto
tajomstvo. Skladá sa z niekoľkých častí.
Po prvé, ona nás vychovávala hrdinami, takže aj sama musela vykonať hrdinský čin a zanechať ho v našich spomienkach. Vedela, že dobrá spomienka je
pre človeka celoživotným učiteľom.
Po druhé, "Junáka v tigrej koži"
možno považovať za piate evanjelium
pre Gruzíncov. Báseň prináša národu
duchovno-morálny kódex života. V nej je
syntetizovaná viera v Stvoriteľa, ušľachtilá Láska, Oddanosť, Šľachetnosť, Dobrotivosť. Gruzínec, vychovaný a nasiaknutý myšlienkami básne, bude mať
vedomie rozšírené od Zeme k Nebesám,
nepripustí v sebe zlo a zradu.
Po tretie, pochopí, dedičom akej
vznešenej kultúry je, uchráni a rozmnoží

Bola som ohromená, ako jednoducho učiteľka vzbudila živý záujem detí o
knihu a čítanie, o štúdium umeleckého
diela a pochopenie jeho hlbokej podstaty. Aké globálne úlohy duchovno-morálneho vzdelávania sa riešili absolútne
prirodzene. A to všetko prostredníctvom
tvorivosti - v láske, radosti a vzájomnom
porozumení. Zatiaľ čo väčšina ostatných
učiteľov autoritárskym a mocenským
prístupom jednoducho potláčala deti.
Takže, kto je v tomto prípade učiteľ?
A odkiaľ čerpá takú ohromnú silu Ducha, Múdrosť, ktorú dieťa cíti, a ktorá
mu pomáha prejsť neľahkou, tŕnistou
cestou sebazdokonaľovania; napĺňa,
transformuje a inšpiruje?
Mladý Šalva absolvoval školu so
zlatou medailou. Potom Univerzitu v
Tbilisi, Fakultu orientalistiky... Rad "náhod" privádza mladého muža do školy,
kde sa rodí uvedomelé pochopenie, že
deti sú jeho poslaním.
Dnes doktor psychologických vied, profesor, akademik Šalva Alexandrovič píše
o svojich vedeckých úspechoch:
"Nechránil som seba, ale deti vo
mne, ktoré potrebovali reformovanú
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Existuje veľmi jednoduchý princíp –
akú chceme vidieť spoločnosť zajtra, takú ju ukazujeme
v prostriedkoch masovej komunikácie (PMK) dnes

Keď chceme niečo, stačí nám povedať:
"Buď!" - tak sa to uskutočňuje.
Ale celá podstata je práve v tom, aby
to vytvorili sami ľudia! Veď On nám dal
Slobodu Voľby! A On je verný Svojmu
slovu, a preto ani On sám neporušuje
našu Slobodu Voľby.
(Je to môj názor, nikomu ho nevnucujem, ale chápem to tak, že tým najcennejším pre Boha je to, aký veľký je
náš záujem o duchovný osud nielen svoj,
ale aj všetkých ostatných ľudí).
Záhradník si môže dovoliť hľadať
len zrelé, alebo takmer dozreté plody, ale
my - ľudia-plody sme povinní bojovať o
osud každého plodu, pretože v každom
je čiastočka Toho, Ktorému slúžiť je najvyšším Šťastím tohto života. A veď podstata nie je v samotných plodoch ako takých, ale skôr vo Vďačnosti, Úcte a
Láske k Tomu, Ktorý nás Stvoril a poslal
k nám Záhradníka a samotnému Záhradníkovi sme my ľudia-plody zaviazaní
starať sa o celý zvyšok plodov. (Starostlivosťou sa rozumie: vytvorenie podmienok pre slobodnú vnútornú voľbu).
Na otázku, koho Ahura Mazda najviac schvaľuje, dokonca viac než bohov, odpovedal: "Schvaľujem toho, kto
robí dobro a neprijímam toho, kto tvorí
zlo. Vysoká je hodnota toho, kto koná
dobré skutky. "
Autor: jeden z miliónov účastníkov
Medzinárodného Spoločenského Hnutia
ALLATRA
překlad ze zdroje: allatravesti.
com/o_kom_rech
Každý, kdo si přeje, se může
zúčastnit experimentu s telepatickým
přenosem znaků. Zveme všechny
zájemce, aby se připojili k našemu výzkumnému projektu.
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 MSH ALLATRA
a dobrovolníci projektu ALLATRA TV

Internet sa v posledných rokoch stal
neodmysliteľnou súčasťou každodenného života väčšiny z nás. V mnohých prípadoch nám uľahčil život. Všetky novinky, sa dozvieme v okamihu. Avšak
väčšinu sú nám masovo predkladané informácie negatívneho charakteru, ktoré
majú za úlohu prebudiť v človeku kopec
emócií. Prostredníctvom svetovej siete
však môžeme šíriť dobré správy, príklady ľudskosti, ktorých je v okolitom svete
mnoho, len treba na ne zamerať pozornosť.
Všetky technológie, ktoré máme k
dispozícii, môžeme využiť, aby sme posilnili vlnu dobra. Aká je však súčasná
situácia?
V knihe Allatra od Anastasie Novych, na strane 826-828, nájdeme tento
úryvok:
"Dnes se aktivně zdokonaluje nástroj, do něhož jsou začleněny všechny
superefekty nových masových komunikací. Tento nástroj je již většině lidí na
této planetě dobře znám, mám na mysli
internet, jako jeden ze současně nejefektivnějších prostředků „zmasovění“ psychiky. Internet dnes překotně usiluje o
to, aby nahradil televizi, a aktivně se zavádí v různých zemích světa. Dělá se
všechno možné pro to, aby byl různým
národům umožněn masový přístup na
internet, to znamená, aby se do celosvětové pavučiny přitáhlo maximální množství lidí. Jeho přednost před televizí, tištěnými vydáními, rádiem spočívá v tom,
že internet v sobě všechny tyto prostředky masové komunikace spojuje, ale je
méně nákladný, to znamená, masám dostupnější. Zachovává stupeň individualizace člověka. Co je ale hlavní, je v něm
uplatněna tendence k reprodukci a šíření
informací po celém světě na úkor zformované masy samotné a také na úkor
„lídrů názorů“ a aktivních lidí. Ale v této
globální technologii se skrývá i slabé
místo Živočišného rozumu. A moudří
lidé by si toho měli všimnout.
Jestli se člověk dříve nacházel ve fyzickém davu a chápal celou tu absurditu
činů, které dav naplňuje, a prakticky nemohl udělat nic, aby změnil situaci, pak
se dnes každému aktivnímu člověku taková možnost poskytuje. Jinými slovy,
díky internetovým technologiím i jeden Člověk v poli vojákem, neboť přináší duchovní Pravdu mnohým lidem.
Každý člověk dostává možnost reprodukovat informace, rychle je předávat a šířit. Každému, kdo tyto informace získal,
se poskytuje právo uskutečnit svoji vědomou volbu: i nadále sloužit destruktivní Vůli Živočišného rozumu, nebo naplňovat tvořivou Vůli Duchovního světa.

O roli učiteľa v živote dieťaťa
túto kultúru, bude ju niesť
ako dar druhým národom.
Po štvrté, "Junák v
tigrej koži" napĺňa srdce
aj myseľ čitateľa vycibrenou múdrosťou, robí ho
... starostlivým, čestným,
odvážnym.
Toto bol najvyšší
prejav Veľkej Hrdinskej
Lásky Učiteľa svojim žiakom.“

www.polahoda.cz

školu. Bránil som myšlienky, ktoré
vo mne začali dominovať, a ktoré sa
nakoniec vykreslili do podoby humánno-osobnostnej pedagogiky."
Vo svojej knihe "Ako milovať deti",
Šalva Alexandrovič spomína na hodiny
Varvary Vardiašvili:
"Jej hodiny boli skôr hodinami ľudskosti, krásy, vznešeného prejavu,
humánno-osobnostnej pedagogiky."
Tu boli zasiate semienka reformovanej školy, ktoré dali svetu prekrásnu, bohatú úrodu. Veď práve Varvara Vardiašvili položila v Šalvovi Alexandrovičovi
základ toho, čo sa neskôr stalo zmyslom
jeho života - obraz humánneho učiteľa.
Dnes riaditeľ Medzinárodného centra humánnej pedagogiky Šalva Alexandrovič Amonašvili hrdo nesie titul "Rytier detstva". Po tom, ako si prešiel
školskú cestu plnú strachov a úzkostných obáv, odvážne stojí na stráži šťastného detstva.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti začína byť jasné, že byť učiteľom je veľké povolanie.
Význam pojmu "povolanie" je neobvykle obsiahly a objemný. Rozhodla
som sa nájsť jeho objasnenie v slovníkoch rôznych smerov. A tu je to, čo som
našla:
- výkladový slovník Efremovej;
- veľký moderný výkladový slovník
ruského jazyka:
Povolanie 1) Tendencia, vnútorný
sklon k nejakej činnosti, k nejakej profesii (so schopnosťami potrebnými pre
ňu).
- v slovníku Synoným ruského jazyka:
Co děláme s čistým srdcem, má smysl

Povolanie - dar, darovanie, činnosť,
povinnosť ..., účel, predurčenie, profesia, remeslo, tendencia, ...
- základy duchovnej kultúry. Encyklopedický slovník učiteľa:
Povolanie - (nem. – výzva Boha) vysoké profesionálne schopnosti, ktoré
zabezpečujú radostnú a efektívnu prácu
človeka. Kedysi slovo "povolanie"
označovalo "výzvu Boha k ľuďom". V
kresťanstve sa toto povolanie považuje
za prejav Božej milosti.
Božia milosť ... Je teda zrejmé, odkiaľ učiteľ, úprimne milujúci dieťa, čerpá silu aj múdrosť, ktoré sú schopné konať zázraky. On je prevodníkom Božej
Vôle. Teda každý učiteľ stojí pred voľbou - komu bude slúžiť: Svetlu alebo
Temnote.

Dnes se vytvořily takové jedinečné
podmínky, díky nimž může lidstvo využít svoji šanci, obrátit monádu směrem
duchovního rozvoje civilizace. Může
vytvořit absolutně nové společenské
světové zřízení, využít při tom nástroje
informačního působení Živočišného rozumu na lidi, ale s naprosto protikladnými cíli a v naprosto protikladném směru
– rozvoji lidstva duchovně-tvořivým
směrem. Osobní vklad každého člověka do společné záležitosti duchovní a
mravní přeměny lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že každý, dokonce i,
zdálo by se, nejjednodušší a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem šíření
Pravdy, se v konečném důsledku, ať
tak či onak, projevuje na globální situaci ve společnosti a formuje její budoucnost. Jako se moře utváří z množství potůčků a řek, tak se i globální
tvořivé informační pole formuje z myšlenek a činů množství lidí, kteří pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními
průvodci.

Bude-li si člověk, který všemi těmito informacemi bude disponovat, přát je
šířit, pak je pro něj nezbytné: 1) poskytnout lidem celý objem Znalostí, vyložených v těchto knihách, a přitom se snažit
šířit je mezi maximální množství lidí na
celé planetě; 2) na základě dané informace napomáhat procesům sjednocení
lidí, které bude mít za následek změnu
chování, mechanismů, formování nových hodnot, samostatné duchovní vzdělávání společnosti. Při splnění podmínek
realizace těchto úkolů se nevyhnutelně
vytvoří soběstačná světová společnost,
která bude schopná se sama řídit, řešit
závažné otázky, realizovat přijatá řešení.
Aktivní komunikace každého jejího
účastníka bude pouze posilovat, podporovat a šířit působení dané informace,
předávat určitý emocionálně-psychický
tonus druhým lidem, nakazí je příkladem chování, obecnou ideou a činy.
Když se to vezme obecně, nic složitého
na tom není. Co je hlavní, donést lidem
informace v čisté podobě, být aktivním účastníkem procesu formování
nové společnosti a neustále na sobě
pracovat."
a pochybností. Tak učiteľ rozmnožuje
tmu v sebe, v dieťati a v okolitom svete.
Ničí v ešte nesformovanej Osobnosti
vieru vo svoje nekonečné schopnosti a
láme ju. A koľko je takých zlomených
osudov?! Veď úlohou školy a každého
učiteľa nie je percentuálny pomer absolventov, ktorí postúpili do vyšších vzdelávacích inštitúcií.
Veľký učiteľ Konstantin Dmitrijevič
Ušinský kedysi poznamenal:
"Pod pojmom humánneho vzdelávania sa rozumie celkový rozvoj ľudského Ducha a nie iba formálne vzdelanie."
Filozof Ivan Iljin hovoril o výchove ako
o neoddeliteľnej súčasti vzdelávacieho
procesu:
"Najdôležitejšou vecou vo výchove
je duchovne prebudiť dieťa a ukázať
mu zdroj sily a potešenia v jeho
vlastnej duši."
V humánnej pedagogike je napísané:
"Výchova Ducha a mravnosti je základom všetkého vzdelávania."

Ak sa učiteľ neustále učí a rozvíja
sám, jeho hodiny sú naplnené skutočným životom, prináša deťom radosť z
poznania  a prispieva k duchovnému
formovaniu dieťaťa ako Osobnosti on, učiteľ, znásobuje Svetlo a Dobro.
Ak pedagóg šíri vedomosti len preto, že to vyžaduje program - tieto vedomosti sú bezduché a nevyvolávajú živý
záujem. Žiakom sú ukladané ako ťažká
povinnosť a výsledkom takej výučby je
negatívne hodnotenie, naháňanie strachu

Aby učiteľ mohol realizovať stanovené úlohy, je pre neho veľmi dôležité
rásť a duchovne sa rozvíjať, učiť sa
úprimne milovať a prijímať každé dieťa také, aké je vo svojej podstate, veriť
v neho a pomáhať mu objavovať úžasné nadanie a schopnosti. Deti sú veľmi
citlivé, a ak dieťa pocíti úprimnú lásku,
otvára sa ako kvietok, ktorý zahrievajú
teplé lúče vychádzajúceho slnka. Rodí
sa dôvera, vzájomné porozumenie a
vzájomná láska, a to už je priestor pre
Tvorenie!
Autor: Alla
allatravesti.com
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22. dubna - Den Země

Den Země je připomenutí toho, že
by jsme se měli chovat k naší planetě s
láskou a úctou, protože ona vše cítí, je to
živý organismus, ale především je to náš
domov. A když se k ní budeme chovat
hezky, tak i ona bude spokojená a bude
vytvářet podmínky pro krásný život.
Důležité je začít u sebe a každý den udě-

lat něco, co naší planetě bude prospěšné.
Na základě znalostí z knih A. Novych
už víme, že každá negativní myšlenka se
v našem světě projevuje. Pokud člověk
přebývá v neustálém dialogu s Bohem,
tak se vše kolem něj mění a jeho vnitřní
stav se odráží ve vnějším světě. Ohleduplnost, laskavost a láska ke všemu živému je poté přirozený stav vycházející z
vnitřního spojení s Bohem.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země
se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Seznam akcí pořádaných na Den
Země podle krajů na: denzeme.cz

Dobrý skutok poteší Boha viac
než tisíc slov
Smrť jedného z rodičov môže byť
ťažkou skúškou pre nejedného človeka.
Avšak ako sa píše v knihe Anastasie Novych, Sensei zo Šambaly, dokiaľ v duši
žije láska, potom je odlúčenie nemožné.
Určite si to uvedomovala i 11-ročná Isabella Prieri, ktorej pred dvoma rokmi
zomrela mama. Jej otec sa o ňu staral,
ako vedel.
Učil sa s ňou, snažil sa byť pre ňu
pozitívnym príkladom pre život. Spolu
boli zohratou dvojkou, ktorá všetko
zvládala. Teda, takmer všetko. Až na zapletanie vrkôčikov. Malá Isabella však
ukázala, že jej nechýba odvaha. Preto sa
jedného dňa prihovorila Tracey Dean,
41-ročnej vodičke školského autobusu,
ktorú požiadala, aby jej zaplietla vrkôčiky.
Tá ostala najprv prekvapená, z nezvyčajnej požiadavky dievčatka, avšak
rozhodla sa počúvať svoj vnútorný hlas.
Odvtedy jej každý deň, už celé dva roky,
zapletá vrkoče. Tracey i Isabella sa stali

kamarátkami, pričom to, čo ich spojilo,
nie je len obyčajný účes. Svojim každodenným rituálom, ktorý vznikol na základe vnútorného impulzu šíriť Dobro a
lásku, ktorá je v každom z nás, inšpirujú
i ostatných. Veď všetci cestujúci vidia
každé ráno príklad dobra a ľudskosti.
Veď koniec koncov, veľké veci za
skladajú z maličkostí. Každý z nás môže
i na prvý pohľad banálnym činom posilniť Dobro na tejto planéte. Ako sa píše v
knihe Sensei ze Šambaly, 4.diel od Anastasie Novych: „Dobrý skutok, ktorý si
ochotný urobiť, poteší Boha viac, než
tisíc krásnych slov.“

Na Východě v minulosti zobrazovali Duši v kokonu v podobě perly ve škebli. Byla symbolem vnitřního duchovního rozvoje člověka uvnitř jeho
konstrukce, zázrakem Zrození. Její perleťová běloba byla symbolem duchovní
čistoty, moudrosti, dokonalosti a tajného vědění. Je třeba poznamenat, že toto
asociativní srovnání Duše s perlou se
dá vysledovat ve všech světových náboženstvích.
U indiánů a buddhistů je perla symbolem duchovního osvícení. Křesťané
spojují „drahocennou perlu z vod křtu“ s
představami Duše a Bohorodičky, Její
duchovní čistoty. V islámu existuje pověra, že perla je jedním ze jmen Boha, že
v posmrtném světě právě perly vytváří
sféry kolem ctnostných duší. Podobné
asociace jsou částečně spojeny s duchovním viděním, jelikož meditující
člověk během vykonávání určitých duchovních praktik někdy vidí procesy, k
nimž dochází v oblasti umístění Duše,
procesy, které se mu asociují se zářením,
s hrou ostrého světla, vycházejícího od

Vnitřní volání

Fraktály

30. duben, Valpuržina noc

Noc z 30. dubna na 1. května.
Když se zeptáme několika lidí, co o
tomto dni ví, většina nám řekne, že to je
„pálení čarodějnic", nebo že je to "český
lidový svátek spojený s pálením ohňů a
vírou v čarodějnice“. To je informace
všeobecně známá, ale kdo cítí, tak ví, že
je za tím mnohem víc.
Podobný svátek se slaví v mnoha evropských zemích a různé země tento
svátek označují různými jmény, jako
Beltine (ve starokeltštině znamená
"oheň na uctění boha Belena" - učitele
druidů a ochránce lidu), Valpuržina noc
(podle svaté Valpurgie – bojovnice proti
temným silám). Ještě v průběhu středověku byl svátek zasvěcen apoštolům Filipu a Jakubovi, odtud vychází i pojmenování filipojakubská noc. Další názvy,
se kterými se můžeme setkat jsou Rodonica, Živin den, Den jara.
„A co se týče Valpuržiny noci...,“
pokračoval Sensei, když všichni ztichli,
„dnes lidé věří, že to byl prostě jeden z
významných předkřesťanských svátků,
velmi oblíbený v minulosti, věnovaný
příchodu jara, probouzení přírodních
sil. V různých dobách jej různé národy
nazývali různě. Například Květnový
předvečer, Beltine. Dřív mimochodem
Keltové počítali dny od večera k večeru,
a nikoli od rána do rána. Proto každý
významný svátek začínal v momentě, kdy
se na nebi objevila první hvězda. Noc
před 1. květnem značila počátek letního
období, tak zvaného ‚velkého slunce‘.
Od pradávna lidé hluboce věřili, že se v

tuto noc otevíraly brány do jiného světa
a dokonce i byliny v tuto dobu dostávají
kouzelnou moc.
S rozšířením křesťanství v Německu
byl tento starý svátek samozřejmě odsouzen církví jakožto ‚ďábelské uctívání
idolů‘ a všichni jeho účastníci byli prohlášeni za ďáblovy služebníky. Ale svátek byl mezi lidmi natolik oblíbený, že
museli katolíci vytvořit svůj svátek 1.
května – den památky svaté abatyše Walburgy – wimbournské jeptišky z Anglie,
která přijela do Německa v roce 748,
aby nechala vystavět klášter. A místo populární noci před tímto katalytickým
svátkem vymysleli strašné příběhy o ďábelském řádění, orgiích čarodějnic a
čertů na nejvyšší hoře Brocken v pohoří
Harz. No a světovou proslulost ‚německé čarodějnice‘ spolu se sabaty Valpuržiny noci získaly díky Goethovi, který
popisoval, jak Mefistofel přiváží na sabat Fausta.“
„Copak se v tuto noc opravdu otvírají brány do jiného světa?“ zeptal se s
neskrývanou zvědavostí Ruslan. Stas se
zasmál a poznamenal:
„No, když Vatikán tolik lidi strašil
tímto svátkem, tak to znamená, že za tím
něco vězí.“
Všichni se v očekávání podívali na
Senseie, i když ten se vyhnul přímé odpovědi.
„No, co k tomu mám říct. Myslíte
správným způsobem, drazí přátelé….
Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly 4

Pokud má člověk otevřené srdce,
tak zná a ví, co je skutečnost a co je
lež. Vidí pravdu i přes nános bahna a nečistot, které se nahromadily, aby byl
skrytý skutečný význam. Budeme-li na
vše nahlížet z pozice zvídavé osobnosti,
s čistými úmysly a touhou po poznání,
otevřou se nám ty správné dveře.

Anastasia: Ano, abychom mohli
poznat Pravdu, musíme skutečně proniknout do její hlubiny, což je možné
pouze z pozice Pozorovatele Duchovního principu. Jak říkali mudrcové, aby
člověk poznal Pravdu, musí zapomenout
na sebe...
Ještě jsem chtěla říci několik slov o
přírodních fraktálech (z latinského slova
fractus – zlomkový), těch geometrických
samopodobajících se obrazcích, o nichž
jste se zmiňoval při jednom z rozhovorů.
Fraktály - to je skutečně celý podivuhodný svět neobvyklých prostorových
konstrukcí a forem, krásy a harmonie!
Snažila jsem se o těchto věcech prohloubit své znalosti. Zjistila jsem, jak mnoho
o světě ještě nevím a jak poutavý a prospěšný je samotný proces poznání.
Fraktál je geometrický útvar, v
němž se jeden a týž motiv opakuje v
postupně se zmenšujícím měřítku.
Skutečně, v přírodě dochází k opakování jednoho a téhož vzoru poměrně
často. Můžeme to vidět, pokud zvětšíme, či naopak zmenšíme (kolikrát se
nám zachce) zkoumaný objekt. Vlastnost fraktálů – samopodobnost – se projevuje v mnohých objektech, systémech,
přirozených strukturách. Například ve
sněhových vločkách, oblacích, plamenech, turbulentním proudu vody, korunách stromů, DNA, oběhové soustavě
člověka a tak dál. Fraktály se vyskytují v
mnohých přírodních jevech a procesech.
Je to jako jiná úroveň složitosti geometrie prostoru, ale jak chápu, ještě zdaleka
není ta nejsložitější, přihlédnu-li k tomu,
co jste nám vyprávěl.
Jak jste mi poradil, zajímala jsem se
i o současné vědecké úspěchy v oblasti
fraktální geometrie. Zdá se, že se dnes
fraktální modely používají ve mnohých
oblastech nejrůznějších disciplín. Například, v chemické kinetice (z řeckého slova „kinetikos“ – pohybový). Přihlédnu-li k tomu, že je tato oblast fyzické
chemie spojena i s biologií a dalšími
oblastmi přírodních věd, představuji si,
jak je to kolosální objem materiálu pro
studium, včetně oblasti medicíny. Fraktální modely se také využívají při vytváření anténních konstrukcí, v informatice
pro zlepšení objemu přenesených dat,
kompresi dat a velmi kompaktního uložení informací. Díky nim vědci předpo-
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Perla – symbol Čistoty
Duše, připomínajícího lesk a světelnou
hru perleti na slunci.

...U muslimů objevuje mnoho legend spojených s perlou, vyčleňují ji do
kategorie zvláštních symbolů. Podle výroku Proroka Mohameda byl například
svět stvořen z Bílé Perly. Podle muslimských představ stvořil Všemohoucí Bílou Perlu, jejíž tloušťka byla jako sedm
nebes a sedm zemí dohromady. Když k
Sobě Bůh přizval Perlu, Jeho výzvou se
celá zachvěla, a tak se změnila na proudící Vodu. Ze všech výtvorů, které v ně-

Nádherný slunečný den otevírá se
každému z nás,
ten kdo nahlédne do nitra, do toho
světa skutečných krás.
Ať svítí slunce, fouká vítr či padá
déšť,
květina v srdci musí nám stále kvést.
Ten pocit radosti, lásky a něhy
prostoupí vším,

jakou noční či denní dobu tak či onak
přerušují své chvalozpěvy Nejvyššímu,
pouze ona jediná, když již byla Vodou,
ani na okamžik nepřestávala slavit Stvořitele, neustále se čeřila a pěnila. Proto jí
i Bůh dal výhodu nad ostatními, udělal ji
zdrojem a počátkem života všeho živého. Tak bylo z Vody stvořeno vše živé.
Aby byla tato drahocenná voda unášena,
Nejvyšší stvořil Vítr (Vzduch), obdaroval ho „nekonečným množstvím“ křídel.
Proto je zpravidla tato sakrální nika
naplněna mnohými symboly. Spojovali
ji s Přesvatou Pannou, neposkvrněnou
Duší. Dříve uvnitř mihrábu zavěšovali
hořící lampu, protože božskou přítomnost ve světě nebo v člověku připodobňovali ke světlu lampy. Svítidlo je ve
skle a sklo je přesně jako perlová hvězda
– symbol „Světla na světě“.
Z knihy AllatRa od A. Novych

na co jen pohlédne člověk se srdcem
zářícím.
Svět náhle jasnými barvami ožívá,
padá clona, co všemu bránila
a brána světla se najednou odkrývá.
Stačí vejít a jen láskou být,
to přirozené nechat v sobě projevit.
Monika Š.

Co jsou to „fraktály“? Kde se s nimi můžeme setkat, co o nich víme?
Příroda nám ukazuje krásu a harmonii v každém okamžiku, nejde si nevšimnout zajímavých struktur, ze kterých se skládají například sněhové
vločky, mraky či oheň. Nebo se podívejme na proudění vody, šroubovici
DNA, i tam si můžeme všimnout opakujících se částí.
vídají alternativní budoucnost současnému internetu.
Kromě toho se fraktální modely používají v jaderné fyzice a astronomii, a
to při studiu elementárních částic, procesů na Slunci, rozložení galaxií ve Vesmíru. Skutečně, fraktální vlastnosti se projevují i ve spirálovitém toku energií, což
jste tehdy zdůrazňoval. Našla jsem to v
nepřímých potvrzeních, kdy fyzikové
sledovali chování fraktálních clusterů ve
vnějších elektrických a magnetických
polích s vytvářením spirály a také turbulentních proudění. Velké víry tam vyvolávají menší víry, a ty zas ještě menší a
takové dělení spirálovitých energií bylo
možné pozorovat do těch viditelných
mezí, které byly vědcům technicky dostupné.
Rigden: Když člověk hledá, ve skutečnosti nachází mnohem více, než předpokládal, že najde. Znalosti o fraktálech
jsou mnohem starší, než si vůbec současné lidstvo může představit. Jednoduše ve společnosti dochází k obvyklému
procesu přejímání znalostí, k jejich zatajování, přejmenovávání, k obvyklým
hrám na vychloubačnost z pokolení na
pokolení, ze století na století.
Anastasia: Ano, četla jsem o algebraických fraktálách Newtona…
Rigden: No, to není v dějinách to nejzajímavější... Vzpomeň si na Sierpinského
trojúhelník, fraktál, navržený polským
matematikem na počátku 20. století.

Anastasia: A, to je ten trojúhelník, v
kterém lze pozorovat proces opakování
samopodobajících se trojúhelníků v uzavřeném plochém systému.
Rigden: Naprosto správně, tak zvanou rekurzi, z latinského slova „recursio“ – návrat.
Anastasia: Ano, to jsem četla.
Vzpomínám si, že mě velmi zaujalo
Vaše vyprávění o sněhové vločce Kocha, když jste tento matematický proces
vysvětloval z pozice prohloubené fyziky. Tehdy jsem začala hledat informace
o té sněhové vločce a zároveň jsem našla
jiné informace, včetně těch o samopodobajícím se trojúhelníku.
Bylo to pro mě skutečně zajímavým
odhalením, když jsem srovnala všechny
ty přirozené geometrické tvary materiálního světa s původními Znalostmi o pracovních znacích, s procesy, spojenými s
duchovním rozvojem člověka, a rovněž
se znaky a symboly, které jsem našla,
když jsem se zajímala o archeologickou
minulost lidstva. Včetně těch, které
představitelé nejrůznějších národů v

Nebe na zemi je volba, pro kterou se můžeš rozhodnout, a ne místo, které musíš hledat.. Wayne W. Dyer

dávné minulosti malovali na skály, keramické nádobí, určené pro magické, rituální, posvátné obřady a tak dál...
Rigden: Nic složitého na tom není.
Vezmeme-li symboly a znaky Tripolské
či Egyptské civilizace a srovnáme-li je s
informacemi o paralelních světech, o tunelování, o meditaci „Astrální zrcadla“...
Anastasia: O tunelování, meditaci
„Astrální zrcadla“?! No ovšem, rekurze
ve fyzice! Co je to ten astrální tunel? To
je klasický příklad nekonečné rekurze,
pouze v jiné dimenzi... Dvě zrcadla, postavená naproti sobě, vytváří dva koridory ze slábnoucích odrazů zrcadel – to
je ve fyzice známý příklad nekonečného
opakování fraktálu. Přihlédneme-li k
tomu, že ve mnohých případech staré ornamenty skutečně opakují geometrii
prostorů, vychází nám z toho, že v dávné
minulosti lidé znali o všech těch procesech mnohem více než my, a to navíc z
praxe, a ne z teorie!
Rigden: Prostě, v dnešním světě
většina lidí zapomněla na hlavní cíl
toho, přesněji řečeno, proč potřebují tyto
znalosti, proto se vše, bohužel, převádí
na materiální směr chápání světa. Proč
dokonce i vědci, když pracují s materiály, procesy a jevy, které jsou částí celku,
si neustále pokládají otázku: „V čem je
tedy smysl mého života?“ Vždyť i vědecká práce může v důsledku vědci pomoci pochopit duchovní aspekty, jestli
se ovšem člověk bude věnovat hlavnímu
úkolu svého života – duchovnímu seberozvoji. Mnozí lidé, žijící v dávné minulosti, ani nedisponovali takovými informacemi o materiálním světě jako dnešní
vzdělaný člověk, ale disponovali duchovními znalostmi a věděli to hlavní:
co je pozemský svět a jak se ovládat, aby
se dostali za jeho hranice, dosáhli duchovního světa.

Zrcadlové odrazy, prohloubení,
směrem k makrovesmíru, nebo směrem k mikrovesmíru materiálního
světa přivádí k vzájemnému prolínání, rodícímu se u člověka jako Pozorovatele uvnitř systému vnímání nekonečné podobnosti části celku. Ale tyto
pocity jsou iluzorní, neboť hmota je
dočasná a ve svém projevu ohraničená. Opravdová věčnost je pro člověka
skryta pouze v Duši – v tom nekonečně malém, majícím možnost vstoupit
do nekonečně velkého, tvořícího na
svých křižovatkách oblasti vzájemné
přitažlivosti a prolínání. To je i pravá
a nekonečná podobnost části celku.
Z knihy Allatra
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...pokračování z minulého čísla
A zde opět trochu odbočím, je zajímavé, že v místnosti, ve které natáčíme,
je mnoho plazmoidů, ale Skyfish-e zde
přestaly existovat. Skyfish-e byly vytlačeny a teď jsou venku. To znamená, že
ony si tak, jako myši a krysy, vymezují
teritorium. To je také zajímavé, zábavné a stojí za to, o tom popřemýšlet,
prozkoumat to. To je to, co je kolem
nás a to, co nevidíme. Takže o skyfish-ech. Když jsou pozorovány, tak je to
přitahuje.
A ony v doslovném slova smyslu pózují před kamerou. Doufám, že o tom
natočí film a pak jej ukážou. To je velmi
zajímavé. A opět platí, jaký hmyz se
může pohybovat rychlostí 1.5 Ma (Macha). Dobrá otázka. Kolik tam bylo?
1800 km?
Andrej: 1800, ano. To je to, co jsme
vypočítali.
IM: Ano. Změřili rychlost pohybu
skyfish-ů na ulici, vypočítali to podle kamery a rozborem záběrů.
Když letí, neřeknu, že plnou rychlostí, prostě se rychle pohybují – tak
1800 km za hodinu. Co je to za hmyz?
Chtěl bych se zeptat, co tam má za motor. A takového je hodně, pozorovali
jsme to nejedenkrát. A zároveň tentýž
hmyz ustrne před kamerou, v doslovném
slova smyslu se zastaví. Je možné si úplně prohlédnout celou jeho strukturu, jak
vypadá. Když létají velmi malou rychlostí, tak doslova pózují, předvádějí se,
„vypráví“, jak vylétají zpod země a co
vyvádí. A zároveň lidé prochází kolem,
tedy jsou záběry – lidé prochází, oni
tady pózují před kamerou a lidé si jich
nevšímají. I když jsou ohromných roz...pokračování z minulého čísla
Ž: To vše jsou dozvuky po těch, kteří praktikovali, kteří se snažili asociativně předat dalším pokolením praktické
duchovní zkušenosti, to, co spojuje
Osobnost se skutečným Domovem, tedy
s realitou Boha.
Т: Ano, ale vědomí si vždy v této
otázce dělalo krutý žert. Protože, když
čteš teorii a pak procházíš praxí, uvědomíš si, že to vůbec není to, co tím tvé
vědomí myslelo.
Vím to podle sebe, že kdybych jenom tak, odděleně, četla všechny tyto
definice, jak tomu bylo předtím, mozek
by prostě odmítl čemukoliv rozumět.
Protože všechno je za staletí lidským vědomím tak zamotané, kdy se za pravdu
vydává to, co ve skutečnosti prošlo vědomím a co bylo napsáno člověkem, v
němž dominovalo vědomí. A to je cítit.
Ale teď je již jiná situace. A všechny
znalosti z různých náboženství se stávají
jednoduchými a jasnými díky univerzálnímu klíči k duchovním Znalostem, o
němž jste nám řekl,
Igore Michajloviči.
Pokolikáté se již přesvědčuji o tom, že
AMERIKA
vše od Duchovního
světa je jednoduché a
jasné. A vše, co pochází z vědomí, že je
složité a zamotané a
nafouknuté do vyumělkovaných filozofických pojmů, až
ASIE
k nepoznání. Ale
díky těm univerzálním klíčům, které jste
dal, je možné mezi
slupkami času v každém náboženství najít pravé zrno.
IM: Pravda je
vždy jednoduchá a vždy mluví sama za
sebe. To jsou zajímavé okamžiky. Běžně
se velmi mnoho mluví, zejména ve znakovém písmu o duchovnu, o spojení
Osobnosti s Duchovním světem. Ale ty
znalosti jsou však k dnešnímu dni ztraceny a některé jsou vůbec vykládány
úplně naopak. Ale co naděláš, vědomí je
vědomí.
Т: Igore Michajloviči, zmiňovali
jsme nyní Pannu Marii, která je dnes pro
mnoho lidí po celém světě průvodce
božských sil Allat. A není náhoda, že
byla od starověku zobrazována se znakem Allat, s ochranou. Dnes se k ní velmi mnoho lidí obrací v modlitbách, jako
k rychlé pomoci v oblasti duchovních
záležitostí. Ale je poměrně často kvůli
inkulturaci spojována s pozemskými obrazy, s tělesnými obrazy, s obrazy, které

měrů, dost „slušných“. Je jasné, že to
není hmyz, nebo něco jiného, to jsou
prostě skyfish-e. Otázka zní: proč je oko
nevidí, ale kamera vidí? No, natáčíme je
těmi jednoduššími kamerami, zachytáváme je obyčejnými pouličními kamerami. Dobrou kamerou je také lze zachytit.
V čem tkví smysl? Digitální technologie dovoluje natáčet to, co je oku neviditelné. I když se natáčí jen na pásek,
rovněž citlivější, také to není špatné. Samotný skyfish, sám o sobě, to je tvor,
mající negativní náboj. Proto narušuje
gravitaci. A on doslova plave, proto je
Jose nazval „rybami“. Oni plavou ve
vzduchu. Ale v souvislosti s tím, že mají
negativní náboj, tak ze vzduchu přitahují k sobě pozitivně nabité molekulky
vody. A právě díky lomu fotonu na nich,
je vidíme.

Proč mohou okamžitě mizet, v doslovném slova smyslu? Protože při prudkém zrychlení z nich tyto molekulky
mizí. A při rychlosti 1,5 Ma, jak víme, je
ještě můžeme pozorovat. To znamená,
že čím je vyšší rychlost, tím je větší jejich negativní náboj. Tedy oni mohou
regulovat svůj náboj. To právě podmiňuje jejich pohyb.
A: Je ještě zajímavé, že skyfish-e
volně prolétají jakoukoliv překážkou,
tzn. přes tělo člověka…
IM: Pro ně neexistují překážky, eh…
A: A přitom oni oblétají, snaží se
obletět člověka…
jsou přijatelné pro ten, či jiný národ. Ale
ve skutečnosti je to obrovská Boží síla…
IM: Ano, často je Bohorodička vnímána a lidem se asociuje s hmotným obrazem. Avšak opět platí – vše, co je svaté, je Duch. A Bohorodička je Největší
Duch. Proč? Existuje mnoho zvěstí, ale
řekněme to tak…Co je to Láska? Láska to je Bohorodička!
Na to téma jsou velmi zajímavé legendy o sestrách Allat…Myslím si, že
ten, kdo chce, najde si to sám. Nestojí to
za to zde rozebírat, abychom nezpůsobili
napětí ve vědomí určitých lidí. Pro ty,
kdo Duchem vnímají, by to bylo samozřejmě zajímavé. Ale bohužel, mnozí
lidé, kteří se považují za opravdové věřící, žijí více vědomím pod diktátem toho,
kdo toto vědomí ovládá. Proto v současném světě, bohužel, mnohé ani říci nemůžeme. A to je pravda.
Т: Bohorodička je Duch, a jsou lidé,
kteří cítí v sobě potřebu služby Marie.
IM: Když se dotýkáme obecných
otázek služby… Služba bývá různá. Ale

IM: Právě jsme se dotkli zajímavého
momentu.
A: Právě jsem chtěl říct, že když nám
José Escamilla poskytoval rozhovor,
vyprávěl, že viděl jedno video – střetnutí
skyfish-e s člověkem a myslel si, že viděl
okamžik uhynutí skyfish-e. Bylo to na
baseballovém zápase a baseballista právě
běžel z jedné mety na druhou a v ten
okamžik mu skyfish vletěl do boku. Jak
poukázal José Escamilla během svého
rozhovoru, baseballista změnil polohu
svého těla. Sportovec pravděpodobně
pocítil náraz. Avšak je zajímavý je i jiný
fakt, že na zem vedle něj spadl nějaký
objem vody. On prostě spadl…
IM: Správně, to je to, o čem vyprávím. Pro skyfish-e není problém projít
stěnou nebo něčím jiným. Nejednou jsme
viděli, jak vylétají zpod země, zpod asfaltu. I tady jsme viděli, jak prochází
stěnou, vlétají a vylétají. To není problém. Proč se to stalo? Vše je ve skutečnosti
velmi jednoduché. Skyfish volně proletěl
přes člověka, ale kdyby na sobě nenesl
molekuly vody, tak si ho tento baseballista ani nevšimne. Ale jelikož voda, hustota lidského těla – skládáme se z vody,
je o něco vyšší, a při nárazu dokonce
banálně na oblečení, molekuly vody odpadly. A v daném případě je potřeba ještě
vysvětlit: kvůli tomu, že probíhala hra a
skyfish hodně létal, tak když se podíváme
na tu vodu, uvidíme, že ona měla zelenkavé zabarvení.
A: Ano…
IM: Proč?
A: José Escamilla říkal…
IM: Proč, protože u skyfish-ů to bylo
obrovské energetické uvolnění, lidé byli
nervózní, na emocích, a je jasné, že tento
tvor měl co jíst. On se na tomto poli
krmil, byl na „vycházce“, dobýval si
obživu. A v souvislosti s tím, že se tráva
pod sportovci trochu narušovala, dochá-

zelo k výronu množství suspenze z trávy do vody, která měla
toto
určité
zbarvení.
Samozřejmě, že byla velmi
silně pozitivně nabitá a právě s
tímto zbarvením se voda
přilepila ke skyfish-ovi. A po
jeho nárazu, tj. skyfish samotný
prošel bez překážek - člověk
pro něj není překážkou - ale
kapičky vody, molekulky, ony
vytvořily kapičky a ty pak spadly, čili on
uviděl moment shození vody. Ale pak, z
druhé strany, ať bychom se jakkoli dívali
do kamery, neviděli bychom nic. Doslova po nějakém čase nabere zpět tyto
molekulky a opět bude létat.
A: V podstatě sportovec prostě
pocítil, jak kapka vody narazila do jeho
těla.
IM: No řekněme, že pocítil, jak do
něj určité množství vody v obrovské rychlosti jednoduše vrazilo, a toť vše.
Přirozeně pocítil pouze jemný náraz…. A
to je všechno.
A: Tedy tělo spíše zareagovalo na
neočekávaný dotek a to je vše ...
IM: ... Ano, ano ...
A: Nic ho nebolelo..
IM: Ano ... Proto skyfish-e - to jsou
zcela reální tvorové, kteří existují, jsou
dostatečně rozumní. Mají jistý sociální
způsob života, protože často spolu létají
v párech, často si hrají a… a řekněme, že

bí Křižovatky… Takové události … Taková temnota vědomí pokrývá svět, že je
těžké si toho nevšimnout… Ale to nejdůležitější, z toho, co se nyní děje– je to, že
jde taková velká podpora z Duchovního
světa a tak silné vnitřní Volání, které je
obtížné neslyšet. A mnoho pocitů tě naplňuje zevnitř, protože ty to Volání slyšíš. A toto Volání je adresováno každé
Osobnosti jako k Duchu. Ono probouzí
Život, Život skutečný, to vše, co je pro
člověka nejcennější a nejdůležitější.
Ale mnozí stále živoří v otroctví pod
nadvládou vědomí. Přestože již bylo velmi mnoho dáno a řečeno bylo velmi
mnoho, i Znalosti byly dány. Ale teď je
vše na takové hraně a osud každého člověka závisí jen na jeho osobní volbě…
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.
Т: Ve skutečnosti je vše jednoduché.
To znamená, že nezáleží na tom, jakou má
člověk minulost, kdo
to je, jak zvnějšku vypadá… Člověk se nemusí bát ničeho, protože Láska – to je…
IM: Láska není
strach. Pokud se bojíš kohokoliv, Ahrimana nebo Boha –
nic se ti nepodaří.
Strach pochází z vědomí, žije v něm. A
tělo křičí, když umírá
a Duše zpívá, jestliže
si to zasloužila. A vědomí musí křičet,
protože pro něj to
jsou poslední okamžiky
existence,
když se Osobnost
osvobozuje. To je normální.
Ž: Ano, vědomí nedává pochopení
Boha. Když je víra, ale nejsou znalosti,
není pochopení – co to pak znamená?
Samotný fakt: „Věřím, ale nevím. Věřím
v Toho, koho neznám, v naději na to, že
dostanu něco hmotného pro sebe.“ A
přesto lidé žádají vše hmotné. Vždyť to
je princip práce systému. Tak, miluješ
Boha nebo materiální statky?
Ale tady vzniká ještě jedna otázka:
ty věříš nebo víš? Ty věříš, že po smrti
těla budeš vzkříšen v ráji? Ale pokud věříš, pak doufáš. Ale pokud doufáš, pak
pochybuješ. A pokud pochybuješ, pak je
v tobě strach a ne Láska.
Ovšem pokud v tobě je Láska, pak v
tobě už je Život. V tobě nejsou pochybnosti, není strach, protože už máš Znalosti a zkušenosti, už máš Život. Už žiješ

tady a teď. V tobě jsou Znalosti a Láska
Duchovního světa. V tom je smysl, že si
neděláš naděje, že po smrti budeš odměněn, ale začínáš Žít tady.
Začneš Žít – budeš Žít.
Nezačneš Žít – Žít nebudeš.
Т: Ano, a jak se píše v Bibli: „Vše,
co člověk zaseje, to sklidí. Ten, kdo seje
pro své tělo, z těla sklidí pomíjivost, ale
ten, kdo seje Duchu z Ducha, sklidí život
věčný.“
Ž: Ano, a v tom je hloubka pochopení řečeného, – „to, co zaseješ, pak sklidíš“. Vždyť pokud jen doufáš, že oseješ
pole a pak když přijde čas sklizně, při-

SYMBOL  ALLAT

AFRIKA

nejčastěji lidé usilují o službu z vědomí
v naději na získání magických schopností na cestě služby. To často nabádá lidi k
tomu, aby říkali: „Chci sloužit, jsem připraven.“
Opravdová služba to je právě příklad, příklad Marie jako ztělesnění Čistoty a Lásky a naprostého odevzdání
sebe Duchovnímu Světu, přinesení těchto hodnot a jejich šíření v hmotném světě
nezávisle na přání vědomí, které tomu
každou sekundu klade odpor. Je to složitá otázka a ve veřejném vysílání ji pokládat, zejména službu Marie… No, proč?
Т: Pro ty, kteří cítí.
IM: Kdo cítí, ten pochopí. A ostatní… posílit v nich démona.
Ž: Ale jsou lidé, kteří upřímně chtějí
přijít k Bohu… Je jasné, že už bylo dáno
mnoho. Ale nyní je taková doba – obdo-

"Často se lidé ptají, co spojuje
lidi v ALLATRA? Ve skutečnosti je
odpovědí to, že právě ALLATRA
spojuje lidi v ALLATRA. ALLATRA
je ALLAT-RA, to je tvořivá síla
Boha. To je to, co je v každém z nás.
To je tvůrčí síla Božské lásky, která
nás všechny spojuje, která spojuje
všechny lidi na světě. ALLATRA
spojuje, Vědomí rozděluje. ALLATRA je tou životodárnou, tvořivou
silou, která nám byla každému dána
při narození.
Každému – proto, abychom splnili hlavní účel, pro který jsme zde.
To je síla, která nás vede k Bohu.
Pokud se člověk od této síly odvrátí
nebo se rozhodne nasměrovat ji na
materiálno, pak materiálno i dostane. Pokud se člověk odvrátí od
ALLATRA, odvrátí se od Boha, zvolí si ďábla. Ale člověk, který následuje ALLATRA, který je této síle
věrný, který tuto sílu žije, ten směřuje k Bohu, a on vyplňuje své hlavní poslání v tomto světě - stát se
velkou, ohromnou, skutečnou Duchovní bytostí, to je to, proč jsme
tady. Všichni lidé, bez ohledu na
národnost, náboženství. Koneckonců, člověk může být v jakémkoliv
náboženství, ale síla Božské lásky
je v něm. To je pravda.
ALLATRA je základem všech
náboženství světa. A Igor Michajlovič v programu "Vědomí a Osobnost" říká, že ALLATRA - to není
náboženství, je to Znalost. To je
znalost toho, kde jsou dveře a jak se
k nim dostat. A dále si člověk vybírá
sám. A toto poznání je přítomno v
základech každého náboženství. A
ve skutečnosti všichni kněží, když

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

Ezoosmická mřížka

ALLATRA SCIENCE
ne bez smyslu pro humor. No, myslím, že
to v pořadu uvidíme. Stejně, jak jsme v
této místnosti pozorovali velmi zajímavé
jevy - objevení plazmoidů, jak se pohybují a ještě velmi důležitý projev týchž
plazmoidů…, že on se objevuje, mizí a
objevuje se na jiném místě, čili prošívá
prostor. On neletí jako koule (35:22), ale
prošívá, je to velmi zajímavý jev. Zde
stojí za to, zamyslet se nad tím. Pro ty,
kteří se dívali na pořad o fyzice, který
chlapci ukazovali a dělali, nebo pro ty,
kteří jsou seznámeni se zprávou o
fyzice, četli ji, pro ty to bude srozumitelné - co je   ezoosmická mřížka a
jak přes ni procházejí. Čili toto vše se
potvrzuje, toto vše lze pozorovat.
Pokud budete mít zájem.
Když jsme již zmínili stíny, tak jsme je
také v této místnosti i zpozorovali. Je to
totiž to, co píše Bereke. Ted‘ o tom povyprávím, je to zajímavé. Zde jsme pozorovali, jak žijí stíny a kdo se v nich skrývá.
Protože kromě plazmoidů, skyfish-ů a
mnohého jiného… opět to řeknu, snad
slovy téhož Bereke z jeho traktátu
"Omnipotence"(Všemocnost): "Neviditelný lidský svět je podobný moři - je v něm
velmi mnoho života, ale člověk je tak
hloupý, že to nevidí. Mudrc se liší jen tím,
že vidí to, co nevidí obyčejný člověk," a…
no, tady ho on nazývá "Allatchjara", "se
liší od mudrce tím, že on ovládá to, co mudrc vidí." A v tom je smysl.
pokračování v příštím čísle...

jdeš na pole a vidíš, že je prázdné. Nebude tam nic, než bodláky tvých nadějí. A
aby bylo možné sklízet, musí se nejprve
zasít, tedy nedoufat, ale jednat.
Tvé naděje bez reálného činu jsou
prázdné. Víra – to jsou naděje a strachy.
A zkušenosti – to je Život. Živému –
živé, mrtvému – mrtvé. Nesmíme snít a
doufat, ale musíme Žít. Zaseješ Lásku –
získáš Lásku. Protože… Bůh opravdu
miluje každého, ale pouze toho, kdo miluje Jeho.
Z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně Živému" na
Allatra TV

hovoří o skutečné podstatě těch posvátných věcí, které jsou základem
všech náboženství a kultur, mluví o
ALLATRA. A všechna posvátná písma, která jsou v každém náboženství světa, jejich fundament, jejich
učení, jejich základ - to je ALLATRA. Toto je pokračování ALLATRA.
Protože ALLATRA - to je Jediné
zrno vesmíru, které spojuje nás
všechny, všechny lidi tohoto světa,
které umožňuje všem poznat Skutečné, poznat Jeho. A naučit se to
společně, my všichni můžeme a my
všichni jsme tady pro tento účel,
abychom splnili toto své hlavní
předurčení - v této Božské Lásce se
stát těmi, kdo jsme ve skutečnosti.
Stát se tím, kým je ALLATRA,
čím se ALLATRA jeví pro každého z
nás. A každý člověk může následovat své náboženství, vykonávat obřady, následovat tradici, sledovat
historii, ale při tom být věrný
ALLATRA. A tehdy je věrný Bohu.
On je věrný té Pravdě, která je základem všeho. Protože právě proto
je každý z nás tady. A ti lidé, které
vidíme, ty lidi, které nevidíme, nepoznáme, všichni lidé na světě jsou spojeny ALLATRA. Jsou již
spojeny ALLATRA. A tím, že ji následujeme, pokračujeme touto cestou, utvrzujeme se v ní a podporujeme ji, každý z nás znásobuje tuto
Božskou Lásku a tuto jednotu, která
je základem každého z nás. ALLATRA - to je i Jediné Zrno. To je to,
čím jsi doopravdy. To je tvůj vnitřní
svět. ALLATRA - je pravda, která
žije uvnitř každého z nás, která nás
spojuje a vede k Bohu. Děkuji."

fragment z pořadu "Bůh je jeden,
AllatRa sjednocuje" na allatra.tv
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

CESTA ZA POZNÁNÍM

Cieľ duchovného rozvoja –
postrehy a pochopenia
do svojho vnútra. Ako hovorí poetka a
prekladateľka Zinaida Mirkina „ do svojej hlbiny“.

Čítaním kníh Anastasie Novych som
objavila a pochopila zmysel života –
najvyššiu hodnotu, pre ktorú som prišla
na tento svet, a ktorú som predtým nepoznala. Objavila som to najdôležitejšie,
čo je potrebné počas života urobiť – stať
sa Človekom. A ak som tú potrebu v
sebe naozaj objavila, tak všetky aktivity,
myšlienky, pochopenia budú obrátené v
jeden vektor – priamy smer k Bohu.
Pozorovaním svojho vedomia, aj
rozhovormi s inými ľuďmi som si uvedomila, ako sa systém snaží sústavne
prekrútiť čokoľvek, čo sa týka duchovného, teda aj práce na sebe. Tie zámeny
sú veľmi jemné, nenápadné. Jemné a
nenápadné preto, lebo človek, ktorý pochopil, že najdôležitejšie je jeho splynutie Osobnosti s Dušou, sa len ťažko dá
odlákať na evidentné zámeny systému.
Preto musí byť „práca“ systému veľmi
nenápadná a javiť sa ako to najlepšie a
najprijateľnejšie, čo môže človek pre
seba urobiť. Podstatné je slovo „javiť
sa“, teda podľa synonymického slovníka
„zdať sa“, nebyť skutočným. Systém je
veľmi inteligentný a urobí čokoľvek,
aby nás odviedol od Podstaty – od toho,
o čo sa snažíme všetci idúci po duchovnej ceste – od splynutia Osobnosti s Dušou. A ak sa na to pozriem bližšie, ostane
mi úplne jasný podvod systému, ktorý
na mne/nás pácha.
Ak je duchovný svet len TU A TERAZ, tak všetky myšlienky a snahy, že
raz, tam, niekedy v budúcnosti, dosiahnem splynutie, je zavádzajúce. Rozoberiem to podrobnejšie. Či to, o čom som
rozmýšľala (dala myšlienke pozornosť a
rozvíjala obrázok, ktorý mi prišiel), je v
pozícii TU A TERAZ. Alebo to boli obrázky a divadelné predstavenie „umelcov“ v mojej hlave o tom, ako To NIEKEDY v budúcnosti dosiahnem. Áno,
viem, že musím mať jasný cieľ – vektor, od ktorého sa nesmiem nechať
zlákať, a ísť priamou cestou k Bohu.
Ale cesta k Bohu – je vždy TU A
TERAZ! Neexistuje žiadne potom. Ja
práve teraz, v každej sekunde, každým okamihom musím žiť obrátená

K

„Upokoj svoj zmätok,
objav v sebe sám
nezameniteľný ticha oceán.
A v Prameni tomto večnej čistoty
so samým sebou spoznávaš sa Ty.
Keď pohľad bude Tebou uhĺbený v tíš,
že cudzích nie je v svete, pochopíš.“
(Z. Mirkina)
Všetko ostatné, to je cesta, je to len
súčasť tohto procesu. Nie je v tom: niekedy, nájdem, dôjdem, prídem, dosiahnem... Je v tom: som, tu, teraz, pracujem, myslím, reagujem, obraciam sa do
seba v súlade s Vyšším, s Podstatou tohto všetkého, objavujem horúcu Lásku
Jeho ku mne, opätujem, dávam, ale aj
potkýnam sa, padám, vstávam, strácam,
bolí telo... Všetko tu a teraz je dobre. Je
súčasťou procesu. To všetko je práve
TERAZ.
Ž: Áno, pretože chápeš, že praktická
cesta k Bohu – to je cesta práve tvojich
vnútorných pocitov a činov. To je veľmi
dôležitý moment – práve činov. Teda nesedíš, nečakáš, že ktosi príde, čosi ti dá,
ale konáš, prejavuješ svoje pocity, miluješ, si v tomto pocite každý deň. Vyjadruješ pocitmi svoj zámer, prejavuješ ho v
momente "tu a teraz". A toto je tvoj
osobný život – to je život Osobnosti. Veľmi sa to líši od toho osobného života,
ktorý pozná tvoje vedomie, ktoré ťa nútilo trpieť kvôli myšlienkam, nútilo ťa rozmýšľať o vonkajšom... Pretože v týchto
minútach hlbokej radosti chápeš, že tvoj
Duch – nie je zotročený, že tvoj Duch –
je nad intelektom. Chápeš, že Duch – je
slobodný a chápeš, že jeho sila je – v
Láske. Chápeš, že hlboké sebavyjadrenie tvojej nekonečnej Lásky – to je
praktická cesta k Bohu a práve to je na
praktike najdôležitejšie.
Z relácie „Vedomie a Osobnosť.
Od vopred mŕtveho k večne Živému“

Cez každý jeden okamih bytia
mám možnosť dokázať Bohu, že som
Ho hodná. A je len a len na mne, či

túto možnosť využijem, alebo sa o to
aspoň pokúsim. Dôležité pre Mňa je
tvoriť, budovať tento najkrajší, najhlbší a najdokonalejší vzťah človeka s
Tým Nekonečným... S Tým, ktorého
čiastočka je všade, kde sa len pozriem... Toto poznanie mi pomáha odhaľovať Jedinečnosť všetkého a všetkých, prepojenosť Jediným a v Jedno.
„Celá Ja som popretkávaná Nitôčkami Ducha Svätého!
Celý svet je popretkávaný Nitôčkami
Ducha Svätého!
A všetko to spolu je utkané z Jedného a v Jedno!“
Tým, že obraciam pozornosť do
budúcna, pozornosť na to, čo sa niekedy
stane, myslím tým dosiahnutie blaženosti, Nirvány, sviatosti, splynutia Osobnosti s Dušou, akokoľvek by som to nazývala, vždy sa obraciam na niečo, čo
nikdy nie je, lebo sa iba niekedy, niekde,
má stať. A to je ten obrovský podvod
systému. Človek si myslí, všimnite si,
myslí... nie cíti, ale dumá o tom, že
niekde smeruje, pracuje na sebe, veď
myslí na svoje duchovné oslobodenie.
Ale to je to! Že on myslí!
Dal sa oklamať. Dal sa nachytať systému na ten podvod, a čaká. Problém je
v tom, že takto to nikdy nepríde.
To, že som spojená s Bohom, je
TU A TERAZ. Nijak inak to nemôže
byť. Takže, ak mi príde myšlienka, alebo nádherný „pocit“, že niekedy splyniem s Božským, že sa to tam, niekedy, tak
nádherne stane, musím zahnať túto myšlienku a sústrediť sa na to, čo práve v
tomto okamihu robím. Rozmýšľam o
tom, čo niekedy bude a vytešujem sa z
toho v klamnom očakávaní..? Alebo práve teraz, nech by som čokoľvek robila,
som s BOHOM! V Duchovnom svete
nie je ani minulosť ani budúcnosť. Splynutie je tu a teraz. Mojou úlohou je, aby
tieto okamihy s Bohom boli čo najčastejšie. Aby sa stali mojou súčasťou.
Aby sa stali tým prirodzeným, bežným,
v dobrom slova zmysle. Ak bude moja
pozornosť upriamená na to, čo je práve
teraz a prítomnosť Boha bude toho
súčasťou, tak nebudem plytvať Božskou
Silou, ktorá mi bola daná na splynutie
Osobnosti s Dušou, na nejakú „budúcnosť“, čo ako by sa vedomiu „páčila“.
Ale práve Tá Budúcnosť bude
súčasťou každého môjho prítomného
okamihu.
Hanka

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

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

Posaď se…Uklidni se. Pozoruj.
Zvučení světa…Vše zvučí…
Slyšíš? – Přijímej.
Klidně dále pozoruj
Různé frekvence i noty…Vše zvučí.
Vnímej melodie…Pronikej.
Poslouchej, jak je to krásné Nádech…výdech…krev v žilách,
Bití srdce…ticho.
Ještě trošičku, docela nepatrněA tady je Ono……. Boží dýchání.
„Kdo jsem já…?“ – „Já jsem ten,
kdo se dívá nebo jsem ten, kdo cítí?“
– „A kdo je toto?“
V zrcadle jsem uviděl tělo, které s
posměškem vysvětluje, že já jsem toto
tělo a tělo – to jsem já. A otázky snad
nikdy neskončí: otázka za otázkou…
A kde je odpověď? Je mozek schopen
uvidět a poznat to, co přesahuje viditelnou hranici? Kdybych byl tělem,
věděl bych o všech procesech, které v
něm probíhají. Ale o tom ví mozek, a

ne já, znamená to, že mozek také nejsem já...
Paradox – pečujeme o zdraví a
současně si ho ničíme, tedy ve skutečnosti pro nás není důležité?
Nebo je důležité?… To je hrůza,
neustálé protiklady. A proč? Proč je to
tak těžké? Protože lenost překáží pochopit a vyznat se v tom, kdo je kdo...!
Moje potřeba v Duchovním vývoji a
přání vědomí – to jsou úplně odlišné
cesty! Vědomí navrhuje popřemýšlet… nabízí bát se… znepokojovat
se… kontrolovat a plánovat …ukazovat, poučovat, porovnávat, hodnotit,
odsuzovat, chválit… Ale jaký je smysl
všech těchto nabídek?! Jaký z nich
mám prospěch, jestliže není ani sekunda klidu, neustálý běh… a není v tom
ani Štěstí, ani Láska, není ani poznání
ani vývoj. A jenom běh v kruhu s vynaložením síly, která stále ubývá. A
jestliže za okamžik tělo přestane existovat, znamená to, že je to podvod,

přičemž zřejmý a opovážlivý. A co
s tím potom dělat? Jak existovat?
Nenechat se využívat!Nepoddávat
se všem těmto šablonám, háčkům, trikům… Lehce se to řekne...
Ale celý trik je v tom, že udělat to je
dokonce snadnější! Všechno je to divadlo a sebeklam, které mi vnucuje mé
vědomí, ukládá - že se nemohu odpoutat, že mě omrzelo vše, co chci, ale nemohu… Ano, proč nemohu? Vždyť vše
mám! Vše je jednoduché a jsou i zkušenosti! Mám pochopení! Co ještě je třeba? Být TADY a TEĎ – prostě být ředitelem tohoto divadla a použít ho pro to,
k čemu je určen. Jak se říká, nemá cenu
měnit kvalitu spánku, kvůli tomu nepřestane být spánkem, je třeba se PROBUDIT, navíc je i ZNALOST, jak to
udělat! Koneckonců, když se dívám do
zrcadla, uvědomuji si, že to nejsem já!
Cítím a chápu, že moje podstata je
LÁSKA, tento POCIT je mi blízký, je
skutečný, rozpouštějíc se v něm, jsem v
klidu a ŠTĚSTÍ! A mám úplně odlišné
vnímání všeho! Tak proč si něco nalhávat a vybírat toho, kdo mě chce obelhat?
To je můj nástroj a musí plnit to, co je
důležité pro mě, a ne naopak! Pravda
je jednoduchá a zřejmá – pokud
bude Bůh na prvním místě, všechno
ostatní bude na svém místě! A TOTO
NENÍ POCHOPENÍ OD ROZUMU,
ALE JDE ZEVNITŘ!
Autor: Denis Fabričkin
https://allatravesti.com/blogs/
post/195

duben 2018 • Polahoda

IM: Člověk nikdy nepřijde k duchovnu tím, že o duchovnu přemýšlí. Když člověk přemýšlí o duchovnu, tak jenom přemýšlí o něm. Je jako „Čekatel“
(ruský „Ždun“), sedí a přemýšlí. Sedí a čeká, kdy přijde. Ovšem Osobnost má
schopnost pohybu. To znamená, že díky vnitřnímu impulzu, vnitřní aspiraci
Osobnosti, je člověk schopen přijít k Duchovnímu Světu. Právě díky této skutečné touze, této snaze Osobnosti. Pro ni neexistuje prostor, neexistuje čas. Je
to jiné.
T: Zde bychom měli ještě upřesnit, protože další otázka bude: „Co znamená
pohybovat se v duchovním?“ Protože pro obyvatele trojrozměrnosti pojem „pohybovat se“ znamená – „musím se přemisťovat v prostoru“.
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.
Z pořadu „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému.“

Každý se může vrátit Domů
Když cítíš se tak krásně,
až v prostoru se rozpouštíš,
nech to tak, jen v tom buď.
Nádech, výdech
už to je zázrak,
už to je spojení
s Tvůrcem.

Když náhle v hlavě uslyšíš:
„Ano, tak je to dobře,
děláš to moc dobře,“
jen směle a vytrvale vracej se zpět.
Každý se smí ohřát,
každý plamínek se může rozhořet,
všichni se můžeme v jedné Lásce spojit,
každý se může vrátit Domů.
Alena Chamrádová

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Jak vnímám svět
ti to dneska řekli dva lidé! Ne,
jsem blbá. Ano, jsem blbá!".
Copak tohle byl život Člověka s velkým Č? Samé povídačky od vědomí, kdy jedna
popírá tu druhou.

Svět je nádherné místo pro duchovní
rozvoj člověka, není lepšího místa, kde
by se člověk mohl duchovně vyvíjet. Pokusy vědomí strhnout nás na jeho stranu
jsou pro nás úžasné zkoušky. Je to naše
možnost, jak se duchovně vyvíjet - pokud
odoláme lákadlům vědomí, ovládneme
své myšlenky a ponoříme se dovnitř sebe.
Máme možnost pocítit opravdovou Boží
Lásku, nekonečnou, vše milující. Je to tak
nádherný pocit ponořit se do sebe, do své
Duše a cítit Lásku.
Najednou začnu vnímat, že vše kolem nás je jen iluze Materiální podstaty.
Že to všechno kolem nás nemá vůbec
žádný smysl, že je to smrtelné, že je to
jen prach. Uvědomím si, že to jediné důležité máme uvnitř sebe. Bránu do duchovního světa: Duši. Do světa, kde se
naše každodenní problémy mění v prach.
V duchovním světě existuje pouze nekonečná láska, radost, štěstí. Žádné problémy zde neexistují, ani touhy Materiální
podstaty - to vše je totiž smrtelné. Jen
duchovní svět je Věčný. Teprve když se
začínám duchovně vyvíjet a cítím svět
Boha, tak začínám opravdu Žít! Do té
doby jsem jenom živořila, protože jsem
se zabývala materiálními věcmi jako: "A
co si zítra vezmu na sebe? My zítra píšeme písemku. Co budu dělat? To se nestihnu naučit. Ano, mám pravdu, to se
opravdu nestihnu naučit. Vždyť já jsem
úplně blbá. Ne, jsi přece nejlepší, vždyť

Ano, stává se mi i teď,
když tohle všechno vím, že se
nechám ovládnout vědomím,
ale to je součástí mého duchovního vývoje. A i když se
mi to stane, je důležité, abych znovu nepodlehla jeho bičování. Vědomí mě napřed nabádá, abych ho poslechla, a pak
mi za to nadává. Ono dělá naprosto nelogické věci - jen ve svůj prospěch, jen
aby nám sebralo naši životní sílu, která
nám byla dána na duchovní rozvoj. To
vědomí je ale prevít:) Proto je pro mě
velmi důležité mu nepodlehnout, protože to by vedlo jenom ke smrti a nekonečnému peklu sub-osobnosti.
Ale když se budu duchovně rozvíjet,
tak půjdu jen a pouze k Životu. K nekonečné lásce Boha. Budu žít Věčně. Ale
ne jako tělo či vědomí, ale jako Osobnost, která se spojí s Duší a stane se z ní
Anděl. A jako Anděl vstupuje do duchovního světa, kde je jen čistá Boží
Láska! A to je teprve opravdová krása,
po které každá Osobnost touží. Opravdu
bych chtěla otevřít ty pomyslné dveře do
Duchovního světa a vejít do nich a začít
opravdu Žít. Stát se Člověkem. Odejít z
pomyslného divadla, ve kterém hrají
herci, které řídí vědomí. Opravdu je pro
mě důležité po tom upřímně toužit každý den, každou sekundu, každé tady a
teď. Protože jedině tak bude mít můj Život smysl a nebude to jen otročení mé
Osobnosti pro vědomí.
Jak je napsáno v knize Sensei ze
Šambaly I. od A. Novych: stačí jen ovládat své myšlenky, věřit a milovat!
Maruška

Neboť člověku je v této hře dán hlavní nástroj k vítězství – síla myšlenky
a právo volby. A veškerá odpovědnost za volbu v životě leží na člověku. Jestli si
vybral život otroka hmoty, tak bude dělat kotrmelce ve svých reinkarnacích do té
doby, než pro něj nastane úplný „game over“. Ale pokud se mu zachce stát se svobodným a žít opravdovým životem v Lásce, může se důstojně dostat ven z labyrintu hmoty.
V čem spočívá smysl? Čím výš se člověk může duchovně povznést, tím víc
a pozitivněji dokáže působit na neorganizované materiální substance. Vždyť skutečné pokání je, když člověk ukončí hru iluze a začne skutečně žít, podle zákonů
duchovního světa. Pokud kvůli slabosti ducha nemůžeš skutečně žít, vyber si alespoň hru důstojnou Člověka.“
Z knihy Ezoosmóza A. Novych
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