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AKÉ SÚ ROZDIELY MEDZI SPOTREBITEĽSKOU A TVORIVOU SPOLOČNOSŤOU?
lepšie rozmýšľalo o prostých obyvateľoch
mesta. Po blokáde Leningradu až dodnes sa
historiografia snaží premeniť na mýtus nepohodlnú realitu - pravdu o moci.
Alexander Masny, biochemik, neuroinformatik: Poďme sa pozrieť na koreň toho,
čo je moc a prečo sa takéto situácie, ako je tá
v obkľúčenom Leningrade, objavujú.

Úryvky z konferencie: Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme
Čo označujú pojmy spotrebiteľská a tvorivá
spoločnosť? Existujú tri formáty spoločnosti: spotrebiteľská spoločnosť, tvorivá spoločnosť a ideálna spoločnosť.
Spotrebiteľská inak povedaná konzumná
spoločnosť je spoločnosť, v ktorej žijeme
v súčasnosti. Tento formát spoločnosti tu
máme približne 6 000 rokov. Nehľadiac na
rôzne spoločenské systémy, ktoré sa za tú
dobu vystriedali, formát spoločnosti zostal
vždy rovnaký.
Základným princípom tejto spoločnosti je nerovnomerné rozdelenie kapitálu,
pričom prevažná miera kapitálu rovnako ako aj moci je v rukách malej skupiny
ľudí.Typickými črtami tohto formátu spoločnosti sú hlad, vojny, rozdrobenosť ľudskej spoločnosti.

BLOK Á DA LENINGR A DU
nepohodlná realita - pravda o moci
Počas druhej svetovej vojny bolo mesto Leningrad v blokáde 872 dní, od roku 1941 do
roku 1944. Zo spomienok očitých svedkov,
ktorí sa nachádzali blízko mocenskej špičky
blokádneho Leningradu. Prevažná väčšina
občanov Leningradu zomrela od hladu a nie
v dôsledku vojnových operácií. Stovky tisíc
mŕtvol ľudí, ktorí zomreli od hladu, sa jednoducho váľali na uliciach Leningradu. Ľudia
boli v stave maximálneho vyčerpania. Už
v prvých mesiacom blokády boli stovky ľudí
zatknuté za vraždy ľudí s cieľom pojedania
mäsa ich tiel.

Tvorivá spoločnosť
Tvorivá spoločnosť tvorí akýsi most medzi
spotrebiteľskou a ideálnou spoločnosťou. Je
totiž nutné pochopiť, že spoločnosť nemôže
priamo prejsť z formátu spotrebiteľskej spoločnosti na formát ideálnej spoločnosti.
Tvorivá spoločnosť ešte nedosahuje úroveň
ideálnej spoločnosti, no v tomto formáte
spoločnosti sú už vytvorené spravodlivé
podmienky života pre každého človeka, riadenie spoločnosti prebieha spoločnosťou
samotnou bez delegovania moci na určitú
skupinu ľudí a veda dosahuje rýchly vzostup
v pozitívnom smere.

Ideálna spoločnosť
Presným opakom spotrebiteľského formátu je ideálna spoločnosť, kde je ľudstvo zjednotené na sociálno-duchovno-morálnych princípoch. Základným
stavebným kameňom ideálnej spoločnosti sú ideálni ľudia pričom ďalším typickým znakom pre tento formát spoločnosti je kolosálny rozvoj vedy.

politici vs. obyčajní ľudia

V tom čase, keď občania Leningradu zabíjali
psov, mačky, potkany, dospelých i deti a jedli ich mŕtvoly, mocenské špičky konkrétne
v osobe prvého tajomníka leningradskej
OBKOMU a GORKOMU strany (pozn. – Oblastného a mestského výboru komunistickej strany) Andreja Ždanova a jeho prisluhovačov si nič neodopierali. Ani klobásky
ani obľúbené koláčiky. Napríklad pre vládcu
mesta súdruha Ždanova špeciálne pripravovali jeho obľúbené koláčiky, aby sa mu

Vedci, ktorí študujú primáty, definujú moc
nasledovne: poskytuje dominantnému primátovi neobmedzený prístup k potrave
a prioritu v reprodukcii. Nepripomína vám
to tých, ktorí jedli v Leningrade koláčiky,
zatiaľ čo ľudia jedli jeden druhého? Dokonca by som dodal, že zvieratá sú niekedy humánnejšie ako ľudia.
Výskum z Ontaria
Čo sa však stane s ľuďmi, ktorí klesnú na
takúto úroveň? Touto otázkou sa zaoberalo
veľa vedcov, ktorí skúmali správanie a zmeny na úrovni fyziológie tela. Počuli ste už
niekedy o týchto štúdiách? Napríklad skupina vedcov v Ontáriu v roku 2014 zistila,
že ľudia na pozíciách moci po dlhšiu dobu
začínajú mať problémy so zrkadlením, čo
znamená, že boli ovplyvnené ich zrkadlové
neuróny.
Zrkadlové neuróny
Za čo sú zodpovedné zrkadlové neuróny? Po
prvé za učenie. Človek obdarený nesmiernou
mocou sa prestáva učiť, pretože sa považuje za príklad pre ostatných ľudí.Zrkadlové neuróny sú zodpovedné aj za sympatie,
a taký človek jednoducho empatiu nezažije.
To znamená, že začne strácať svoju ľudskosť, túžbu starať sa o niekoho. V dôsledku
toho sú milovníci koláčikov zameraní na
seba a trávia väčšinu času sami so sebou.
Vyvstáva teda otázka, či je možné poveriť
čo i len jediného človeka mocou, ak to spôsobí zmeny na fyziologickej úrovni? Zmeny,
ktoré človek nemôže ovplyvniť? Môže vôbec
existovať moc nad ľuďmi? Moc tých, ktorí
nerozumejú iným ľuďom a nie sú schopní
naučiť sa nič nové.
V spotrebiteľskom formáte, ktorý je dnes,
sme všetci zodpovední za všetko, čo sa
v spoločnosti deje, pretože mlčíme a bojíme sa čokoľvek povedať. A vykonávame
rozhodnutia, ktoré oni prijímajú. V tvorivej
spoločnosti by preto nemalo existovať nič
také ako moc, pretože všetka moc bude patriť ľuďom.
Nizam Ahmed-Zade, účastník projektu
Tvorivá spoločnosť: Tvorivá spoločnosť je
svet, o ktorom najväčší z ľudí - prorok Mohamed, sníval. Prorok chcel aby bol Islam
rozšírený po celom svete.
Islam znamená lásku a tá musí prevládať po
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celom svete, pretože Boh je jeden a my všetci sa modlíme k rovnakému Bohu. Posledný prorok sníval o svete a je to v našich
rukách, aby sme uplatnili všetko, o čom
naši proroci snívali, pretože oni snívali
o svete, v ktorom vládne Láska.
Napokon, Islam nie je to, čím je v súčasnosti, kde sa objaví nejaký bradatý muž
a odsekne niekomu hlavu - to nie je Islam. Veľký prorok varoval pred tým, čo sa
stane s Islamom na konci časov. On povedal,
že oni skazia Islam. Ako je to možné, že niekto, kto miluje Allaha, niekoho zabije? Pre aký
dôvod? Pre Allaha? Nie, pre sebecké záujmy
tých, ktorí radi jedia koláčiky, ktorí sa prepchávajú koláčikmi, kým my ostatní zomierame od hladu? Takých lotrov je len zopár.

Dobro je tam, kde Ty
lo, bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné vzdelanie a dôstojnú kvalitu života?
Svet, v ktorom je človek hlavnou hodnotou nič nie je vyššie ako človek, ani jeden človek
nemôže byť nižšie ako druhý? Teda moc,
štát, polícia, armáda, náboženstvo, všetko
slúži človeku, a nie je nad ním. A zároveň
všetci ľudia rešpektujú rovnosť.
Po prezretí osnov projektu Tvorivá spoločnosť som sa zamyslel: „Kam smeruje dnešný
svet?“ Moc je koncentrovaná do rúk niekoľkých ľudí, obrovské zdroje smerujú na vojny a zbrane, prebieha manipulácia masami,
nerovnosť rastie po celom svete neuveriteľnou rýchlosťou. Kam smeruje náš svet? Je
potrebné zmeniť smer pohybu tohto sveta.

Teraz však ukazujeme Islam taký, aký by
mal byť o akom aj Prorok rozprával. Ak
s tým niekto nesúhlasí, kto môže nesúhlasiť
s Prorokom? Iba niekto, kto neľúbi Allaha
a Proroka. Môže niekto, kto neľúbi Allaha
a Proroka, byť moslimom? Potom ako môže
otvoriť svoje ústa a volať seba moslimom, ak
prekrúca to, čo hovoril Prorok? My nespadáme do náboženstva….my nazývame veci
ich pravým menom.
Vyhovuje to kňazom, vyhovuje to politikom
a tým, ktorí si užívajú svoje koláčiky, kým
my zomierame od hladu. Ak niekto namieta, tak je to zrejmé, že jedine tí, ktorí si chcú
užívať svoje koláčiky, kým my zomierame
od hladu.
Dr. Parimal Merchant: Ako sa vám páči
svet, kde majú všetci ľudia bezplatné jed-

ní? Zmenia ju jedine ľudia. A kto sú oni? Sme
to ty a ja! Kto ma vypočuje? Nie som celebrita.
A tu je jedna veľmi zaujímavá analógia. Je
silný reflektor, ktorý dokáže osvetliť veľkú plochu. A je sviečka, ktorá je taká slabá
a jej plameň je taký malý, že sa zachveje
od najmenšieho výdychu. Reflektor môže
osvetliť veľkú plochu, je to pravda. Ale ak
ho vypnú, nastane úplná tma.
Reflektor nedokáže zažať druhý reflektor. Ale sviečka dokáže. Áno, sviečka
môže byť malá a slabá, ale dokáže zažať
ďalších 10 sviečok. A týchto 10 sviečok
môže taktiež zapáliť 100 sviečok. A tie
môžu zapáliť ďalších tisíc sviečok. Aj
keď nie sme slávni, nie sme reflektormi,
ale každý z nás je sviečkou ovládajúcou
nesmiernou silou šíriť tieto myšlienky
medzi ľuďmi okolo nás.
Cítim sa tak šťastne, že prispievam k budovanie lepšieho sveta. Tak spojme naše úsilie
vo vytvárení ľudského sveta a Tvorivej spoločnosti! Ďakujem!
Celú konferenciu sledujte na allatra.tv

Pyramida lidské společnosti
Vzniká však otázka: Je to možné? Veď ľudia
pri moci sú takí silní, vlády sú také silné,
presvedčenie, že spoločnosť môže byť len
taká, aká je teraz, je natoľko silné, že sa zdá
byť nemožné predstaviť si svet ľudskosti.

SPOLEČNĚ MŮŽEME

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

Ak sa však pozrieme trochu hlbšie, pochopíme, že spoločnosť, v ktorej teraz žijeme je
tvorená kým? Je tvorená ľuďmi. Kto ju zme-
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Co nebo kdo je příčinou všech válek a rozepří v naší společnosti?

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

O ČEM SNILI PROROCI
ONLINE KONFERENCE

Moc nebo Láska: k čemu vyzývali proroci?
Jak Proroci viděli svět budoucnosti? Jaká byla jejich proroctví
o Posledních časech: byla to rada dána současnému lidstvu,
nebo rozsudek?
O čem snili Proroci? Co je to Tvořivá společnost a jak ji vybudovat?

20. BŘEZNA 2021

Globální online konference „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“ 20. března 2021 v 16:00 SEČ. Bezprecedentní událost v současné historii, iniciovaná lidmi z celého světa.
Lidé přestali mlčet o důležitých problémech naší společnosti. Pokud chceme všichni žít ve světě štěstí a lásky, tak proč máme svět
násilí a destrukce? Potřebujeme vybudovat jiný, tvořivý svět. A my,
lidé, to dokážeme!
JA K TO VŠECH NO Z AČA LO? 11. května 2019 se konala mezinárodní konference „Společnost. Poslední šance“: 140 zemí
světa, statisíce online připojení, stovky streamových platforem, simultánní překlad do 7 jazyků. 20. prosince 2020 se konala globální
online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme“: 180

Jakou roli hraje etapa informování v otázce co nejrychlejšího vybudování Tvořivé společnosti?
zemí světa, miliony online připojení, tisíce streamových platforem,
simultánní překlad do 35 jazyků
Lidé ozvučili pravdu o realitě dneška a řekli, že chtějí Tvořivou společnost. Ve všech kulturách existuje obraz ideálního světa, ve kterém chtějí lidé žít. Toto je svět, o kterém hovořili proroci. Nastal
čas, kdy to MŮŽEME reálně uskutečnit. Jak využijeme tuto šanci?
Pojďme se sejít! 20. března 2021 16:00 SEČ na mezinárodní globální online události „Tvořivá společnost. O čem snili proroci“,
iniciované účastníky projektu „Tvořivá společnost“.
Toto je den, kdy se svět spojí, aby se dozvěděl pravdu. Přidejte se
k celému lidstvu a sdílejte to dále.

www.allatra.tv/cs
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NA DĚŽDA SAVČENKO
O T VOŘIV É SPOLEČNOSTI
Známá ukrajinská politička Naděžda Savčenko navštívila studio ALLATRA TV, aby se podělila o své dojmy a myšlenky ze sledování mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme“, která byla současně překládaná do 35-ti jazyků, a vysílána tisíci
kanály na všech online platformách světa.
Naděžda hovořila o tom, co ji sledování přineslo, a který okamžik si nejvíce zapamatovala.
Zvláštní pozornost byla věnována podrobné analýze každé z 8-mi osnov Tvořivé společnosti, jako základu pro vybudování čestného, spravedlivého, bezpečného a pohodlného
života pro každého člověka na naší planetě.
Moderátorka: Jak již víte, 20. prosince 2020
proběhla rozsáhlá mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně
můžeme”. A právě na této konferenci zazněla pravda o naší současné společnosti,
ve které nyní žijeme. Také byla vyjádřena pravda o tom, že všichni lidé chtějí žít
v Tvořivé společnosti. Víme, že jste se na
tuto konferenci dívala. A byli bychom velmi
rádi, kdybyste se podělila o své dojmy.

Tvořivá společnost. Společně můžeme
Naděžda: Ano, sledovala jsem konferenci.
Konference na mně skutečně udělala dojem,
byla překrásná. Není to vůbec promarněný
čas. To je čas, který byl využit ve prospěch
a pro sebevzdělávání, a pro “zklidnění”
duše. Pochopení toho, že se připojily miliony lidí na světě, - a to znamená, že miliony lidí po celém světě uvažují stejným
způsobem.

základ téměř všech náboženství na světě,
a to je to, co je napsáno v ústavě prakticky každého státu na světě. Zdálo by se, co
tomu brání, aby byly dodržovány? Ale my
dobře chápeme, že v našem světě je život
člověka někdy bezcenný. Že v našem světě
je svoboda člověka velmi často omezená.
A člověk velmi často nepociťuje bezpečí.
Když se podíváme z hlediska náboženství,
chápeme, že všechny tyto tři Osnovy byly
napsány z duchovního hlediska: nepřej druhému to, co si nepřeješ sám.

8 OSNOV T VOŘ I V É SPOL EČNOSTI
Moderátorka: Právě na konferenci zaznělo 8 Osnov Tvořivé společnosti, které byly
vytvořeny samotnými lidmi po celém světě
v průběhu milionů sociálních průzkumů,
prováděných dobrovolníky Mezinárodního
společenského hnutí ALLATRA, ve všech
zemích.
A právě těchto 8 Osnov je základem, na
kterém by měla být vytvořena Tvořivá společnost. Ráda bych se zeptala na Váš názor,
protože jste se s nimi již seznámila. Co podle Vás lze udělat proto, aby se již zavedly
a upevnily právě na legislativní úrovni?
Naděžda: S těmito studiemi, publikacemi
jsem se seznámila již dříve. Byly skutečně
prezentovány na konferenci. Ale informace
byly zveřejněny dříve, a já jsem tak měla čas
o nich popřemýšlet. Nyní bych chtěla zhodnotit těchto 8 Osnov života ze dvou stran:
první je z politické a společenské, druhá
z duchovní, možná i náboženské.

Chci si chránit svůj život a nemám právo ho
vzít jinému - přikázání „Nezabiješ!“ Chci
být svobodným člověkem a nesmím omezovat svobodu jiného.
Chci být v bezpečí, a to znamená,
že bych neměl být hrozbou
pro nikoho jiného.
Každá země na světě zahrnula tyto tři principy, tři dobré osnovy, do své ústavy, ale
dívá se na ně z pozice státu. To znamená, že
život člověka – to je pracovní síla ve státě,
to je ekonomika státu, to je rozvoj státu, to
je posílení státu.

Stále existují války, stále existuje politika, stále existuje omezení svobod jedněch
vůči druhým, přesto je bezpečnost některých důležitější než bezpečnost ostatních. Ukazují to dokonce i sami vůdci států: vůdci států vždy cestují s ochranou.
Otázkou je proč? Proč by se někdo v naší
společnosti měl cítit bezpečně, a někdo
nikoliv? Proč je tak obtížné uplatnit tyto
body v přístupu státu, je nepochopitelné.
Protože náboženství říká jednoduše: dělej to tak a dostaneš výsledek, jaký chceš.
Samotná podstata a ideologie ALLATRA
hovoří o tom, že my sami to dokážeme
ovládat, nemusíme to očekávat od státu,
od jiné planety. My sami můžeme začít
tuto cestu. To znamená, vezmi a dělej
- tak je to jednoduché.

Transparentnost a dostupnost
informací
Dále jsou takové osnovy jako „Transparentnost a dostupnost informací pro všechny“,
to znamená pravda. Je důležité, aby lidé
znali pravdu, bez ohledu na to, jak bolestivá může být, bez ohledu na to, jak hrozná
může být. Pravda, to není to, čeho se máme
bát. To je to, co bychom měli znát, abychom
ochránili sami sebe, abychom si zachovali
svobodu a svůj život. Lidé prostě potřebují
znát pravdu.

Tvořivá ideologie

Život, svoboda a bezpečnost člověka
První tři Osnovy: „Život Člověka“, „Svoboda Člověka“ a „Bezpečnost Člověka“ - to je

Svoboda člověka. Aby člověk pracoval,
musí být svobodný, musí se cítit v bezpečí, jinak člověk nebude pracovat - člověk
není robot. Tyto tři osnovy jsou založeny
v každé ústavě a zákony se píšou na tomto základě. Ale na světě nenajdeme jediný
stát, který by byl v těchto třech směrech
absolutně harmonicky vyrovnaný, klidný
a šťastný.

SPOLEČNĚ M ŮŽEME!

Dále, „Tvořivá ideologie“. Přinášet ideologii ničení je vždy mnohem jednodušší, s její
pomocí je snadnější se k moci dostat. Proto
se naši politici dostávají k moci skrz krev
„majdanů“, těží z válek a udržují se u moci
pomocí válek. Ale společnost chce mít
ideu tvoření v tomto světě.
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Nyní přišel čas
TVOŘIT!

A může to udělat každý člověk. Ale dá se
to rozšířit do celého světa? Myslím si, že
toto bude současně obtížné dosáhnout,
protože, když někdo chce šířit ideu ničení, tato idea se bohužel šíří ve světě
mnohem rychleji, než myšlenka tvoření.

BÁ SNIČK A:

Rozvoj osobnosti
„Rozvoj Osobnosti“ je seberealizace,
to je něco, bez čeho člověk nemůže žít.
To znamená, že se člověk musí rozvíjet,
musí se sám utvrzovat, musí mít rád plody své práce, jinak člověk prostě nechápe, proč žije. V každém státě je to dáno.
To znamená, že někde v zákonech je
psáno: rozvoj podnikání, ekonomický
rozvoj, rozvoj vzdělávání, rozvoj vědy.
Ale prakticky se nic neplní. Ale to je
pravděpodobně bod, kdy je pro člověka
snazší začít to dělat sám.
Mnoho lidí, navzdory špatnému financování vzdělávání nebo nedostatečné
úrovni vzdělání, se přesto stávají vědci
a vyvíjejí neuvěřitelné nové vynálezy.

Samospráva společnosti
„Samospráva společnosti“ je vynikající osnova. Vidíme, že je tento problém
aktuální nejen pro Ukrajinu. Protože
hodně mluvíme o samosprávě, hodně
mluvíme o místních referendech, celonárodních referendech a decentralizaci.
Tím však žije celý svět, to znamená, že
celý svět chce mít právo na samosprávu.
A celý svět - zde nejde jen o svět nebo
zemi, která se chce rozvíjet autonomně,
bez vnějšího, řekněme, tlaku, - ale to je
každičký člověk.

Odpovědnost každého člověka
To znamená, že každý člověk by měl
na sebe vzít to nejdůležitější - odpovědnost za účast na životě svého státu, za účast na životě planety. A převzetí odpovědnosti, to znamená, že čím
více lidí ve společnosti je připraveno
převzít odpovědnost, tím dříve se dočkáme nejen samosprávy, ale také plodů,
které ponese.
Zkrátka, vynikajících 8 Osnov, velmi
správně vyjádřených. Říkám, že zákony
a struktura, uspořádání státu - to deklarují, každý stát deklaruje takové hodnoty. Jediným problémem je, že ne každý
stát dodržuje plnění těchto hodnot.
Moderátorka: Děkuji za takové upřímné a konstruktivní odpovědi. Že podporujete tuto myšlenku, podporujete
projekt. Jsme vám velmi vděční, vždycky
vás u nás rádi uvidíme. A doufáme, že
budeme mít ještě mnoho příležitostí ke
společné spolupráci. Děkuji Vám!
Celý rozhovor sledujte
na allatra.tv

Anna: Dobrý den, přátelé. Neuvěřitelně mě
nadchnul cyklus pořadů o Tvořivé společnosti, které jsou zveřejňovány na ALLATRA
TV s účastí Igora Michajloviče Danilova.
Jsou to pořady o nás, o lidech, o naší budoucnosti, o budoucnosti, kterou můžeme
společně vybudovat.
A tyto pořady jsou neuvěřitelně inspirativní, protože otevírají lidstvu oči, co se týče
jeho skutečného potenciálu, skutečného
potenciálu nás všech, všeho, čeho jsme,
jako civilizace, schopni. Jako lidé, jako jedna velká lidská rodina.
A to velmi inspiruje! Vzniká obrovská touha
se tím podělit, a co je nejdůležitější, přichází takové pochopení, že pouze my, samotní
lidé, nyní, v tento moment života, pouze my
sami můžeme dát této myšlence možnost,
aby byla zrealizována, aby se rozvíjela, podělit se o ni, spojit se pro to, abychom ji společně dokonali.
To znamená, že záleží právě na každém
z nás, zda nyní tento obrovský a rozsáhlý
mechanismus začne fungovat. Na to, aby
se každý na svém místě nyní tímto podělil,
rozsvítil další světýlko a potom dalších sto,
dalších tisíc, milion. A takto my, lidé, sjednoceni tímto globálním cílem, jej dosáhneme - cíle vybudování Tvořivé společnosti.
A tyto pořady mě nadchly novým formátem
oslovení, o který bych se nyní s vámi chtěla
podělit.
Vyjádřit, to, že my, lidé, musíme pochopit
veškerou zhoubnost spotřebitelské společnosti a všichni společně se sjednotit při
vybudování Tvořivé společnosti a v rozkrytí našeho skutečného vnitřního lidského
potenciálu.

My jako lidé,
chceme v míru žít,
V lásce a ve štěstí,
v přátelství,
v útulném bytě být,
a v útulném domě žít.
Z balkonu se dívat do zahrady,
Kde roste kvítí,
kde vůni trávy člověk cítí
Kde si hrají děti,
kde sedáváme rádi.
Kde život cítíme,
Kde není nenávist,
a vůči sobě pohrdání.
Kde otvíráme nový den
a objevujeme planety,
Stavíme si nové cesty a podněty,
hlubiny oceánů prozkoumáme,
na stezku ve svém nitru se dáme.
Kde poznáme dimenze jiné
a sebe skutečné.
Poznáme hloubku krásy společné.
Té krásy, kterou se v tomto světě každý, do
jisté míry bojí otevřít.
Vždyť ve společnosti, kde světu vládne
zisk, je lepší svou čistotu skrýt.
Cožpak je to svět, o kterém jsme snili?
Cožpak je to svět, který jsme dětskýma
očima objevili?
Cožpak je to svět, který bychom chtěli
svým dětem zanechat?
Cožpak je to ten svět, který bychom s vámi
chtěli zbudovat?

...

Chápeme, že nyní osud čeká,
jaká volba padne, od každého člověka.
Zda zůstává svět spotřebitelství,
kde zahníváme v utrpení a chřadneme
v nepřátelství?
Nebo učinit krok, a spojit se se všemi,
vynaložit úsilí a vytvořit budoucí svět, svět
tvoření?!
Kde je člověk Člověkem,
kde na prvním místě život jest a jeho poznání obnáší mnoho cest.
V každém z nás na této planetě je vize tato,
vytvořme společenství, které stojí za to.
A každý z nás chce budovat společnost
Tvořivou a teď je čas povídat o tom všem
cestou uctivou.

Celé video sledujte na allatra.tv/cs
NOVÝ POŘAD

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

VÝHODY ČLOVĚKA
V TVOŘIVÉ
SPOLEČNOSTI

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
PERSPEKTIVA CIVILIZACE

SJEDNOCUJE VŠECHNY

Pořady s Igorem Michajlovičem Danilovem o Tvořivé společnosti sledujte na allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs
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MÍSTO MOCI ZODPOVĚDNOST
ÚRYVEK Z RELACE TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

pokračování z minulého čísla...
T: A masmédia v Tvořivé společnosti?
IM: Opět, v Tvořivé společnosti masmédia
musí patřit společnosti, (T: lidem) lidem.
Nemají existovat soukromá (média). Ano,
mohou být nějaké menší portály, něco dalšího, řekneme. Lidé musí mít svobodu, aby
něco vytvořili. Proč? Protože bude v každém případě rozdíl – někdo mluví o jednom,
někdo o druhém, ale musí to být všechno
nasměrováno na tvoření a sjednocení.
Pokud, nedej bože, někdo začíná mluvit
o rozdělení, tak v čím zájmu to bude dělat?
V zájmu lidí? V zájmu člověka? Ovšem že,
ne. Opět, je to počínání jako ve spotřebitelském systému.

rá je plánovaná pro celý svět. Víme, kolik
potřebujeme, dejme tomu, třeba mouky
nebo pšenice, kolik potřebujeme banánů
pro celý svět, kolik kde spotřebují. Je to přece jednoduché. A všechno se dá naplánovat:
víme, kde to dobře roste, kde to můžeme objednat. A všechno je dodáváno lidem. Nikdo
přece nezakazuje vytvářet nové, nádherné,
zajímavé. Stejně bude i nadále existovat
soukromé podnikání. Je to tak, že? Konkurence bude v každém případě.

T: Máme také dotazy, na které se ptají ohledně ekonomiky, i médií: „A taková
plánovaná ekonomika a média, která patří společnosti, zda se to neodrazí na rozmanitosti? Nebude všechno unifikováno,
řekněme...?“
IM: Ovšem, že se neodrazí. Opět jsme zrovna o tom mluvili: táž média – vždyť někdo
se specializuje na humor, někdo na vědu,
někdo ještě na něco. Vždyť můžeme vytvářet spoustu kladných nádherných příkladů,
můžeme propagovat dobro, Lásku… Říkají:
„Bude to nuda“. Nebude nuda – bude to zajímavé. A bude to nádhera, a bude mnoho
rozmanitosti.
A co se týče plánované ekonomiky… Opět,
co znamená „plánovaná“? Ekonomika, kte-

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

zisk – to musí být okamžitě zastaveno.
Ale v Tvořivé společnosti řekněme, se tohle nemůže stát. To je nereálné, protože
sám sebe ihned zbavuje statusu. Proč by to
člověk dělal? Nedávala se mu moc, ale přidělila se mu zodpovědnost. A musí chápat:
když přišel, to znamená, že souhlasí s těmito pravidly hry. Ano, musí vydělat dost, ale
nesmí se dopouštět zločinů.

Ale musí být jasné – nesmí se navyšovat
ceny a snižovat kvalita. Můžeš snižovat
cenu, zvyšováním kvality. Budeme z toho
jako lidé mít pouze prospěch. Není to tak?
Je to tak. Takže, vše, co zlepší náš život,
tedy, kvalitu naší existence, zlepšení naší
prosperity – to se vše vítá. Všechno ostatní
má být zamítnuto a odstraněno, vše, co je
proti nám. Složité?
T: Ne. Naopak nádherné.

Za tím vším se skrývá něčí výhoda, to znamená, že je to nasměrováno proti svobodě
a blahu člověka. To znamená, člověk sám
sebe zbavuje tohoto statusu. Takže, to má
být momentálně přerušeno, no, a člověk
zbavený statusu Člověka, se musí zodpovídat za svoje konání, protože záměrně klamal, protože záměrně rozděloval, záměrně
páchal zločin před celým lidstvem. Je to
tak? Tak. Vše je jednoduché.
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IM: Není to složité. Opět říkají: „Někdo dostane moc, někdo přece bude řídit“. Nikdo,
přátelé moji. Nikomu nesmí být přidělena
moc v Tvořivé společnosti. Pojem „moc“
nesmí vůbec existovat – a tehdy to bude
správně. Tedy, samozřejmě, musí být nějací manažeři, musí být zodpovědní lidé,
kteří budou koordinovat určité činnosti,
ale jsou to prostě lidé, kteří se najímají do
zaměstnání.
Musí však pochopit - pokud jsou za něco veřejného odpovědní, musí být všem před zraky – oni, jejich příbuzní atd. A každá koruna
musí být spočítána. Proč? Protože nemají
být žádné tajné programy, které jsou nyní.
Ano? Vždyť my nevíme, jaké zákony se přijímají, co kam jde, protože existuje takový
paragraf jako „tajné“, nebo „o bezpečnosti“
apod. Tohle nemá existovat… Každá koruna by měla být monitorována. A každý člověk to může vidět, když zapne svůj gadget.
Všechno to musí být vidět a veškerá činnost
by měla být průhledná.
Když je, dejme tomu, člověk jmenován na
jakousi důležitou pozici, kde vykonává nějakou koordinační práci, ale když podléhá
korupci a začíná dosazovat své kmotry, ještě někoho, někomu dá vydělat (nějaké soukromé firmě) – je to přece hned všechno
vidět. Řekněme, moderní možnosti, včetně těch elektronických dovolují všechno
vysledovat, uvidět. Chápete? To znamená,
jakýkoliv peněžní tok. A pokud podléhá
člověk jakékoliv korupci nebo pracuje pro
někoho, a má z toho jakési výhody nebo

Anebo, vezmeme sféru zdravotnictví, to
nejbolestivější. Mnozí říkají: „Jakpak?
Dnes lékaři v některých zemích vydělávají.
A pak?“ I pak by měli vydělávat ne méně než
teď, ba i více.
Ale vydělávat by měli za to, že jsou lidé
zdraví, nikoliv za to, že se dělají nepotřebné
operace. Dnes jsou stovky tisíc vážných chirurgických zákroků po celém světě prováděny naprosto bez jakýchkoliv indikací pro
tyto operace a přináší lidem škodu, nikoliv
prospěch. A všichni o tom vědí. A proč (to
tak je)? Existují pojištění, drahé operace,
které se provádějí.
Pracoval jsem v oboru vertebrologie, řekneme, skoro třicet let, znám velmi dobře tuto
profesi, a viděl jsem spoustu chirurgických
zákroků, které se dělaly absolutně bez indikací k tomu. Řeknu dokonce víc: většina
chirurgických zákroků na páteři při kýlách,
degenerativních změnách apod, občas dokonce při traumatech, to se dělá absolutně
ne podle indikací. Proč? Je to drahé, zajímavé a výhodné. (T: Hrůza.)
IM: Jedná se o úmyslné jednání lékaře, který začíná zastrašovat pacienta, přestože
dobře ví, že jeho zásah pouze poškodí pacienta a nebude mu prospěšný. A v tom je také
problém. Je to možné v Tvořivé společnosti?
Není to možné. Proč?
Protože lékař musí dostávat peníze za to, že
je člověk zdravý, když jeho zdraví zlepšuje, a ne když jej zhoršuje. Je to tak? Tak. A,
řekněme, jako rodinný lékař, nebo obvodní
lékař, je zodpovědný za určitý region, za ur-
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čitý počet lidí, například terapeut: čím více
je zdravých – tím více vydělává. (T: Skvěle.)
IM: Takže, co bude zavádět? Preventivní
opatření. Čím více chirurg udělal úspěšných
operací, které nenapáchaly škodu, tím více
vydělal. Ale ne tak, že každého zatáhnout,
aby z každého vydělal. Ne, takhle to nesmí
být. To vše lze propočítat, je to jednoduché.

Dobro je tam, kde Ty
T: Takové změny jsou velmi nutné, protože
víme, jak teď co se týče zdravotnictví, pandemie COVID-19 ukázala mnohé (IM: Ano),
v jakém stavu je současná medicína.
IM: Pandemie ukázala (T: Ano) celou světovou medicínu, její žalostný stav po celém
světě, bohužel. Je to možné v Tvořivé společnosti? Není to možné. Proč?

Protože každý lékař chápe, že jakmile narazil na cosi zvláštního, ihned to musí prokonzultovat s ostatními. Detekovali, že se
jedná o nebezpečný virus, nový virus, nebo
něco dalšího, okamžitě bude lokalizován,
nebude se šířit. I když by dokonce k rozšíření došlo (může se stát), stejně to bude hned
lokalizováno.
...pokračování v příštím čísle

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
1. ŽIVOT ČLOVĚKA
Život Člověka je největší hodnotou. Je třeba chránit Život
každého Člověka jako svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit
a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodnotu.
Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je
cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

2. SVOBODA ČLOVĚKA
Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být
Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý
má právo volby. Nikdo a nic na Zemi nemůže být důležitější
než Člověk, než jeho svoboda a práva. Realizace práv a svobod
Člověka nesmí narušovat práva a svobody ostatních lidí.

3. BEZPEČNOST ČLOVĚKA
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život
a svobodu Člověka! Každý Člověk má garantované bezplatné
zajištění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení,
lékařské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti má
být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní
a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, fixní
minimální zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem
ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na řešení
mimořádných situací.

4. TRANSPARENTNOST A DOSTUPNOST
INFORMACÍ PRO VŠECHNY

Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu
a přerozdělení finančních prostředků společnosti. Každému
Člověku jsou dostupné informace, v jakém stavu je plnění
rozhodnutí přijatých společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a poskytují informace
pravdivě, otevřeně a čestně.

5. TVOŘIVÁ IDEOLOGIE
Ideologie by měla být zaměřena na popularizaci nejlepších
lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno
proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně
morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta
a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým
písmenem, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve
společnosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení
jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

6. ROZVOJ OSOBNOSTI
Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný
rozvoj a seberealizaci.Vzdělání by mělo být bezplatné a stejně
dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností
pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

7. SPRAVEDLNOST A ROVNOST
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují
mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální
využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě
přerozdělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy
za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či
profesi mají být stejné na celém světě. wKaždý má právo na
osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace
jednotlivce, které jsou stanovené společností.

8. SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože
zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro
život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti
a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných,
ekonomických otázek, které vedou ke změně kvality života
Člověka, se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování
(referendum).

www.allatra.tv/cs
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Agapit Pečerský:
Lékař Nezištný
Kniha Anastasie Novych „Sensei ze Šambaly, 2. díl“ ve mně probudila nejen duchovní vlnu, ale i čistě novinářský zájem
o mnoho zajímavých momentů popsaných
v knize. Začnu tím, co mně nejvíc zaujalo.
Hlavní hrdina Sensei vypráví obdivuhodný příběh o neobyčejném životě a díle člověka, jež je po staletí znám pod jménem
Agapit, Lékař Nezištný.

Pozoruhodné objevy
Pozoruhodné objevy o Agapitovi se uskutečnili na konci 20. století. Napomáhala
tomu vždy náhoda, jakoby sama nebesa
odhalovala lidem celou pravdu o svém
pravém svatém.

Unikátní lékařské znalosti
V literatuře je zmínka, že Agapit měl
schopnost léčit ještě před tím, než přišel
do jeskyně k Antonii. Jako lékař měl velkou popularitu mezi obyvatelstvem, a to
i v místech hodně vzdálených od Kyjeva.
O tom, že měl jedinečné a unikátní lékařské znalosti svědčí i historický fakt o jeho
úspěšné léčbě vnuka Jaroslava Moudrého,
budoucího Kyjevského kníže Vladimira Vsevolodoviče, přezdívaného později
„Monomachem“, kterému nebyli schopni
pomoci nejlepší oficiální lékaři té doby.
Samozřejmě, aby se proslavil mezi lidmi jako
dobrý léčitel, musí mít lékař nejen přirozený
talent, ale také ohromné zkušenosti a dovednosti v této oblasti.
Zajímavé je, že po Agapitově smrti ho uctívali jako svatého hlavně obyčejní lidé. O tom,
že tento „léčitel od boha“ byl ve velké úctě
a oblibě svědčí i poetická tradice, složení na
jeho počest modlitební chvalebné písně.

V roce 1984 v blízkosti Trojické církve se
v jednom místě propadla půda. K objasnění
příčiny nehody byl pozván tým odborníků
z Centra biolokačních výzkumů při ministerstvu geologie URSR, vedený uznávaným
odborníkem Vasilijem Stečenkem.
Při této příležitosti se vedení Kyjevsko-Pečerské rezervace rozhodlo provést komplexní průzkum celého území, jehož cílem bylo
nalézt podzemní dutiny a hroby, studovat
projev biolokačního efektu nad ostatky
v Blízkých i Vzdálených jeskyních.
Začátek tohoto seriózního studia byl polo-
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žen ještě v roce 1982. Výsledky byly překvapující. Dokazovaly, že se kolem ostatků
svatých tvořila energetická informační
pole s určitou vibrací. Ostatky svatých jsou
zdrojem energie, neznámé vědě, která má
pozitivní vliv na lidský organizmus. Zvláště silné záření vychází z Agapitových
ostatků. Začaly se provádět bio - fyzikálně
- chemické studie ostatků svatých. Mezi
nimi je velmi zajímavá studie doktorky
biologických věd Tamily Rešetnikové, která experimentovala se zrním pšenice. Její
práce přinesla šokující výsledky. Semena,
která byla u hrobů s ostatky se lišila od jiných rychlým klíčením a zdravým růstem.
Ukázalo se, že v těchto zrnech došlo
k transmutaci, tedy vzájemnému přeměňování atomů jednoho chemického prvku
v jiný. Pod vlivem těchto tajemných sil,
přecházela atomová jádra zrní do jiného
energetického stavu. Ve svém díle „Moderní studie fenoménu ostatků svatých“, Rešetniková píše: „Výsledky chemických analýz ukázaly, že i po krátkém
pobytu v blízkosti ostatků docházelo v suchých semenech ke změně složení některých chemických prvků.
Například, pod vlivem ostatků svatého
Agapita léčitele se množství zinku snížilo
o 18%, vápníku a draslíku se zvýšilo o 11%
a o 4%". Vědkyně provedla další výzkum,
který ukázal, že energie vyzařovaná
z ostatků je schopna chránit před radioaktivním zářením a snížit jeho negativní
dopad, takže tato tajemná síla "ovlivňuje
živé organismy na úrovni atomové struktury hmoty". Ilja Glebov

Agapit Pečerský: Aktívny znak
úryvok z relácie Dvojaké štandardy vedomia

IM: ...V určitom okamihu dôjde k aktivácii
tohto znaku a vytvára sa to, čo sa vo fyzike
nazýva červia diera, tunel, alebo inak. Dochádza, povedzme, k metafyzickému prejavu určitých síl. Alebo, jednoduchšie povedané ... no, môžeme to nazvať silami Allatu.
Svätým Duchom to tiež priamo nenazveš
a ani Allatom to nenazveš. Povedzme to
takto, prejav takej ohromnej duchovnej sily,
ktorú ľudia, nachádzajúci sa v blízkosti,
môžu fyzicky cítiť.
Dokonca fyzicky to môžu pocítiť, ak sú
na to naladení. A samozrejme, už pocitovým vnímaním to chápu. A hodnota tejto
sily spočíva v tom (ona je skoro ako prána,
áno), že je možné sa ňou napĺňať a možno
ju uchovávať v sebe. A ona skutočne dodáva
tento náboj.
T: A ľudia to cítia.

IM: Masy ľudí, tisíce ľudí to už cítia. Navyše boli vykonané rôzne experimenty, ktoré
dokazovali na fyzickej úrovni, že sa to skutočne deje. Deje sa to aj u iných svätých,
ktorí sa nachádzajú vedľa, avšak oveľa slabšie. Nie preto, že neboli dosť svätí. Ale každý
znak má svoje miesto. A prečo znak? Prečo
nazývam, prepáčte, túto múmiu znakom?
Pretože telo, ak sa na neho budeme pozerať, povedzme, z vyššej dimenzie, tak to nie
je nič iné ako určitý znak (no, aby to bolo
pochopiteľné)... obraz, znak (nuž, aby to
bolo zrozumiteľné). A ak telo existuje, tak
v určitom okamihu špirály času existuje
táto červia diera, ktorá bude tento znak aktivovať. Teraz to vysvetlím. Mimochodom
je to veľmi zaujímavá téma (T: Veľmi zaujímavá). Myslím, že pre našich priateľov bude
zaujímavá. Nastáva aktivácia tohto znaku
a prebieha tento prejav, ktorý trvá...
Napríklad u Agapita dlhšie ako u kohokoľvek iného, nielen z tých, ktorí sa tam

nachádzajú, ale k dnešnému dňu vôbec
na celom svete ( T: Na svete) - po dobu
siedmich dní. A to ľuďom dáva možnosť
dotknúť sa nie tela, nie tejto mŕtvoly (no to
je ... dokonca odporné, ak mám byť úprimný), ale dotknúť sa toho, čo sa prejavuje
okolo neho vďaka tomuto znaku a naplniť sa touto silou. A práve táto sila dáva
možnosť ľahšie premôcť tie besíky v hlave.
Teda to je posilnenie Anjela, prebudenie.
A opäť platí, kto to môže vnímať? Len ten,
kto je naladený na túto frekvenciu. A znovu opakujem, obrazne, trochu sme už o tom
hovorili...
Predstavte si teda: príde človek, ktorý je
naozaj duchovne naladený, ktorý prahne.
Čo bude počuť počas takéhoto prejavu? Obrazne - ,,počuť” - je to pocitový obraz, nie
je možné to počuť ušami. Bude počuť spev
Anjelov, pretože táto červia diera je prepojením s Duchovným Svetom. A človek bude
počuť spev Anjelov, ktorý tam neustále
znie, ktorý ho napĺňa ľúbezným zvukom
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a dáva mu silu, dáva mu vnútornú duchovnú slobodu. No a prichádza človek, ktorého démon v hlave je aktívny. A démon rád
počúva hard rock. Znovu, priatelia moji,
nemám nič proti hard rocku a v danom prípade ho používam ako príklad hlasnej (T:
Hudby) hudby. (T: Prehlušujúcej, áno... pocity). Áno prehlušujúcej… to je úplne iné.
Môže tento človek počuť spev Anjelov? Nie,
pretože má slúchadlá, počúva hard rock
v podaní démonov v hlave. Vošiel, chvíľu
postál, vôbec nechápe, na čo títo ľudia prišli sem, čo sa s nimi deje. Veď tu nič nie
je. Váľa sa tu dávno zosnulá mŕtvola. Je tu
málo miesta, nedá sa tu dýchať. Práve takto to vedomie povie. ,,A títo tu všetci, kto
sú? No, prinajmenšom psychicky nie celkom normálni ľudia.” Tak ako s démonom
v hlave prišiel, tak aj odišiel. Aj to sa stáva.
A vari sa tak nestáva, keď ľudia prichádzajú, prepáčte, ku Kristovmu hrobu? Alebo
sa tak nestáva, keď ľudia prichádzajú, povedzme, do Mekky? Tiež je to tak...
T: V určitom čase.
AD: Môžem položiť otázku ohľadom prejavu znaku? Veď keď bola reč o Agapitovi Pečerskom, že ho ľudia môžu cítiť počas prejavu znaku… Ale veď to sa deje nielen vedľa
relikvií, ale ľudia to môžu cítiť na ktorom-

Dobro je tam, kde Ty
koľvek mieste sveta počas týchto siedmich
dní. Ako sa to deje?
IM: Podstata je v tom, že keď sa znak prejavuje, je to svojím spôsobom (hovorili sme
o svetle, aby bolo jasné). Je to ako zapnutý
svetlomet. A keď sa nachádzaš v zóne tohto osvetlenia, tak to vnímaš veľmi silno.
A vzdialené vnímanie - áno, ono je možné,
ale je oveľa slabšie. A prečo ľudia vykonávajú hadždž do Mekky? Aby tam boli a naplnili sa týmto svetlom. Chápete, rovnako
je to aj s Agapitom, aj s inými svätými miestami, tam, kde dochádza k aktivácii znaku. Teda práve na tom mieste je najväčšia
koncentrácia.
AD: A ak je človek na rovnakej vlne, tak je
schopný to pocítiť kdekoľvek, len to nebude
také silné, však?

niečo iné. A tak sa tu samozrejme stávajú
slobodnými. Slobodnými od diktatúry zvieraťa v hlave.

IM: Precítiť môže, ale naplniť sa? Tu je celý
zmysel v naplnení. Veď keď človek podniká
hadždž do Mekky a cíti to duchovne... Tak,
ako mnohí naši účastníci teraz. Veď oni prichádzajú, celý rok sú práve týmto naplnení.
Znie v nich táto pieseň Anjelov, ona…
ona ich prepĺňa. A toto, ako podklad, znie
v ich živote. A oni už nemôžu stratiť tento pocit. Nech už by v ich hlavách démoni
šepkali čokoľvek, oni počujú niečo iné, cítia

No… A tak, samozrejme, áno, cítiť je možné. V každom prípade, taká sila je cítiť. Veď
v skutočnosti naša sféra, tá je naozaj maličká a v nej je všetko uzamknuté. Prirodzene,
akékoľvek silové prejavy sú tu veľmi silne
cítiť. Ale naplnenie - to samozrejme prebieha tam, kde je aktivácia.
celú reláciu môžete sledovať
na allatra.tv/sk

Moja prvá návšteva Kyjevsko-Pečerskej Lavry
alebo stretnutie so Svätým Agapitom
Kráčam do údolia, kde
sa nachádzajú Blízke
jaskyne Kyjevsko-Pečerskej Lávry. Opatrne našľapujem na
klzké mačacie hlavy
chodníka. Pri pohľade
na krásne, rovnomerne
vysadené višňové stromy kláštornej záhrady,
sa mi vynára obraz Lotosového chrámu, mne už známeho z kníh
Anastasie Novych. Je akosi zvláštne, ticho,
pokojne. Manžel mi rozpráva úryvky z kníh
a „porovnáva ich“ s videným. Moje studené
prsty sa zohrievajú v jeho teplej dlani. Jemne nimi zatlačím a hovorím: „Tíško, nehovorme, tu je sväté miesto.“
Telo kráča uvedeným smerom. Všetko nejako plynie okolo a ja len kráčam a kráčam.
Oči sledujú okolie, telo sa prispôsobuje
vzniknutým okolnostiam. Pred vstupom do
podzemných priestorov dáva na hlavu šatku, kontroluje zapálenú sviečku, zoraďuje
sa do zástupu, pokukáva po manželovi –
či sme pri sebe, dáva pozor aby nezakoplo
v šere, zoznamuje sa s úzkymi chodbičkami
podzemných priestorov. A zároveň niečo
nedefinovateľné, nepoznané no jestvujúce,
to IBA nasáva...
Hlboká Duchovná sila sa rozprestiera priestranstvom. Môj Pokoj a vnútorná rovno-

váha Ju znásobujú. Akoby som sa rozdvojila. Ja fyzická kráčam v neznámej tmavej
jaskyni, sledujem tmavo hnedé ruky dávno
umretých tiel, spôsob ich uloženia v rakve,
„strážiacich“ mníchov, osvetlené miesta,
obrazy, fresky na stene... Všetko, čo môžu
vidieť moje obyčajné oči. No vnútorné Oči
nasávajú pre rozum nepochopiteľné, neuchopiteľné Niečo. To Niečo vo mne vníma
najskutočnejšie „genius loci“, aké som kedy
v živote pocítila. Približovaním sa k cele
Svätého Agapita sa tento Pocit znásobuje.
Moje „rozdvojenie“ je ešte výraznejšie.
Rozum v cele hodnotí zlatý oltárik, ktorý
je jeho dominantou. Oči priťahuje Znak
Šambaly umiestnený na ňom, a hneď nato
upriamujú pozornosť na rakvu s ostatkami Svätého. Ja Skutočná, ako malé očarené
dievčatko, sa nadchýnam všetkým prebiehajúcim. Zatváram oči a prvýkrát v živote
vnútorným hlasom vyslovujem modlitbu
pri Tom, Ktorý nám ju daroval:
Uvedomujem si Silu a Dôležitosť daného

Otče môj Pravý, v Teba jediného
verím, modlím sa k Tebe, Pane,
len za spásu mojej duše. Buď vôľa
Tvoja svätá posilnením mojím na
tejto ceste, lebo život bez Teba je
okamih krátky a len v službe Tebe
je Život večný. Amen.

okamihu. Bola mi daná možnosť, prosiť
o To, čo rozum nepochopí, no vnútorná,
duchovná časť človeka cíti, že práve To je
To, prečo vlastne žije.
Pri východe z jaskyne sa myšlienky, pocity,
pochopenia a všetko, čo sa postupne ukladalo do môjho vnútra, zmenilo na jeden
všeobjímajúci stav vnútorného Pokoja, Radosti a nesmiernej vďaky za To, čo sa práve udialo. Až o niekoľko rokov som sa dozvedela, že som navštívila Znakové miesto
a pocítila jeho Silu.
Od toho času chodím počas Svätého týždňa
(od 25. februára), na toto jedinečné miesto,
vždy keď môžem. Toto čudesné Miesto,
miesto nesmiernej Duchovnej sily, ma
každou návštevou neprestáva napĺňať
a posilňovať. Pochopila som dokonalosť
všetkých udalostí, ktoré v mojom živote
prebiehali a odvtedy prebiehajú. Uvedomila som si, aký veľký Dar, nevypovedateľný
a neopísateľný Dar človek dostáva, ak sa
otvorí Duchovnému svetu. Veď žiť v tejto
dobe je mimoriadnym Darom. Mať možnosť
ovplyvniť svojou voľbou budúcnosť nielen
svoju, ale budúcnosť celého ľudstva, to naplňuje človeka Pokorou, Zodpovednosťou
a nevyčísliteľným Šťastím. Hanka

www.allatra.tv/cs
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To znamená, že tieto mierumilovné bytosti
odovzdávali znalosti a zručnosti, ale otázka
je, či stavali pyramídy.

Obr. 6

Kto a prečo staval pyramídy na Zemi
a na iných planétach Slnečnej sústavy?
Existuje medzi nimi vzájomné
prepojenie?

Obrázok 1 a 2: Symbol označuje bytosť, ktorá
prišla z Duchovného Sveta a priniesla Znalosti.

Prečo sú všetky pyramídy na Zemi
orientované na Horu Kailas a čo ich
spája?

Aká je sakrálna geometria
starovekých pyramíd a aké údaje sú
zašifrované v ich stavbe?

Aké znalosti mali naši predkovia
o pyramidálnej konštrukcii človeka
a prečo sme tieto znalosti v priebehu
času stratili?

Čo je zašifrované v rozmiestnení
starovekých pyramidálnych komplexov
a aká je ich úloha v dobe globálnych
katakliziem?

Toto je len výber z množstva zaujímavých
otázok, na ktoré sa snažili nájsť odpovede
účastníci konferencie Kaleidoskop faktov
5. PYRAMÍDY – JEDEN SVETOVÝ KOMPLEX. Online konferencia sa uskutočnila
13. januára 2021.
Alexander Masny, Nemecko: Na Zemi je
veľa pyramíd, ale kto ich postavil? Pri prvotnom povrchnom hľadaní narazíte na
množstvo informácií o egyptských pyramídach. Avšak ak nato idete z inej strany
a vyhľadávate informácie o ľuďoch potom
sa dozviete viac. Navyše musíte chápať globálny cieľ výstavby pyramíd, pretože ide
o jednotný komplex.
Tu sa spontánne objaví asociácia jedného
z predchádzajúcich kaleidoskopov faktov
(Neznáma história Atlantídy), kde sme hovorili o basreliéfoch zobrazujúcich bytosti
pochádzajúce z Duchovného Sveta.
Duchovne vyvinuté bytosti z iných civilizácií: bytosti s krídlami, ktoré vlastnili
technológiu doplniteľného vedomia.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obrázok 3: Duchovne vyvinutá bytosť.
860-590 pred Kristom. Urartu (územie Arménskeho pohoria). Symbol kruhu nad hlavou
symbolizovalo doplniteľné vedomie.

Obr. 4
Obrázok 4: Sumerská cylindrická pečať: 7 bodiek poukazuje na účel používania doplniteľného vedomia. Pozícia 7. bodky naľavo od
ostatných 6 bodiek poukazuje nato, že doplniteľné vedomie bolo využívané na rozvoj
a odovzdanie duchovných znalostí.

Obr. 5

Niektorí vedci tvrdia, že pyramídy postavili
mimozemské
civilizácie.
Je
ťažké pochopiť, že tieto veľmi presné stavby mohli postaviť sami ľudia.
Avšak, keď sa ľudia zjednotia v mene
vyššieho cieľa, sú im odovzdané znalosti a zručnosti. V predchádzajúcom kaleidoskope faktov „Svätý grál. Kopija osudu.
Tajné rády“ sme hovorili o stavbe pyramíd.
A teraz sme našli ďalší moment, že pyramídy ľudia postavili sami. Pozemšťania. Obyvatelia tejto planéty.
Úryvok „Správa z hĺbky vekov“, Kaleidoskop faktov 5: „Zaujímavú informáciu o tom,
že pyramídový komplex je jeden jediný systém, sme našli v knihe A. Novych, Sensei 4:
„Mnoho umelo vytvorených pyramíd,
ktoré dnes moderní ľudia objavili, a tiež
také, ktoré ešte neboli odhalené a doteraz
sa nenašli, nemôžeme nazvať chaotickou
štruktúrou. Aj keď boli postavené v rôznych časoch, ich umiestnenie bolo v prísne
zadaných súradniciach. Počas výstavby
boli s presnosťou orientované na konkrétne hviezdy. Všeobecne povedané, je
to akýsi druh mapy. Iniciátormi vzniku takýchto pyramíd boli ľudia so Znalosťami.“
Pyramídy sú jednou z najtajomnejších
štruktúr na planéte. Ich stavba si vyžadovala vynaloženie obrovského úsilia, času
a zdrojov, ako aj znalostí exaktných vied.
Všetky pyramídy majú jedno spoločné - tieto
jedinečné grandiózne objekty boli postavené v staroveku a predstavujú jediný svetový komplex spojený s horou Kailas. „Ak
vezmeme do úvahy vzdialenosť „Kailas egyptské pyramídy“ a „Veľkonočný ostrov
- mexické pyramídy“, dostaneme presne
jednu štvrtinu dĺžky čiary „Kailas - Veľkonočný ostrov“. Ukázalo sa, že je to uzavretý
kompletný systém vytvorený s nesmiernou
matematickou presnosťou.“

Obrázok 5: Sumerská cylindrická pečať.Pozícia 7. bodky vpravo od ostatných 6 bodiek
poukazuje nato, že doplniteľné vedomie bolo
využívané na rozvoj a odovzdanie svetských
poznatkov a zručností.

Čo môže už dnes urobiť každý z nás?

Je namieste ešte zdôrazniť, že príklady týchto
bytostí a symbolov možno nájsť všade na svete.

Hlavnou otázkou je: kvôli čomu sa pyramídy stavali? Prečo ľudia šli do takých kolosálnych nákladov? Ďalšie informácie a fakty,
napríklad o cyklických zmenách na Zemi
každých 12 000 rokov a zodpovednosti človeka za budúcnosť civilizácie nájdete v Kaleidoskope faktov 5. Technológe staroveku na allatra.tv

Na obrázkoch vidíme zobrazené symboly,
ktoré znázorňovali doplniteľné vedomie.
Technológia sa používala na rozvoj a odovzdanie duchovných znalostí, svetských
poznatkov a zručností. Išlo pravdepodobne
o oblasti exaktných vied a stavebníctva.

Zostáva nezodpovedaných veľa otázok.
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ALLATRA TV

allatra.tv/cs
allatra.tv/sk

Mezinárodní internetová televize
globálna platforma, zameraná na zjednotenie ľudí z celého sveta

a na vytvorenie podmienok pre rozvoj Tvorivej spoločnosti

popularizácia morálnych, ľudských a duchovných hodnôt v spoločnosti

celosvetový dobrovoľnícky projekt MSH ALLATRA, ktorý vo svete nemá obdoby

obsah tvoria samotní ľudia vo voľnom čase, ktorým nie je ľahostajná naša budúcnosť
Spojme svoje sily a vytvorme spoločne dôstojnú spoločnosť!
Staňme sa súčasťou zmeny, po ktorej túžime všetci!

NOVĚ na ALLATRA TV

NOVÉ ROZHOVORY

PRVNÍ NA SVĚTĚ
ŽIVÉ

SUVERENO
INTERVIEW

Ako môže hudba pomôcť upevniť v spoločnosti morálne a duchovné hodnoty?
SUVERENO je dôkazom, že vždy sa nájde
cesta ako inšpirovať ostatných. Viac o tomto mladom umelcovi, ako aj jeho pohľade na
Tvorivú spoločnosť, sa dozviete v tomto zaujímavom rozhovore.

UMĚLÉ VĚDOMÍ

Videa o umělém vědomí
JACKIE s dabingem

ODBORNÝ NÁZOR PO TESTOVÁNÍ

UMĚLÉHO VĚDOMÍ

David
KRAUS
DAV ID K R AUS – pravdivý, nezaměnitelný, talentovaný, charismatický mladý
muž, herec, zpěvák, muzikant, šikovný
kreslíř, ale také člověk s obrovským smyslem pro humor, který miluje pestrost života,
si s námi povídal v rámci projektu Tvořivá
společnost o současné podobě společnosti
a společnosti, ve které by rád žil.

Připojte se k Mezinárodnímu
dobrovolníckému týmu ALLATRA.TV

VZÁJEMNÉ VZTAHY
SJEDNOTIT SE VE JMÉNU LÁSKY

Vzájemné vztahy.
Hra profesionálů

Daný díl je zasvěcen otázce sjednocení celého lidstva. Odborníci z oblasti psychologie a psychiatrie, a také kliničtí lékaři rozeberou základní problémy ve vztazích mezi
lidmi. Běžné příklady ze života ukazují
hlavní příčiny svárů a konfliktů v rodinách
a skupinách. Vztahy mezi: mužem a ženou, rodičem a dítětem, mezi pracovníky
v práci, v profesionální sféře, vztah k sobě
samému.

Videa z projektu "KONTROLA STÍNŮ" s dabingem
KONTROLA STÍNŮ

REÁLNÁ SÍLA

BĚŽNÝ DEN NAŠEHO ŽIVOTA
Najdete nás i na YouTube:
ALLATRA TV Česko-Slovensko

SUKUBA
EXPERIMENT

E-mail: cz@allatra.tv
Oficiální stránky: allatra.tv/cs

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
allatraunites.com/sk

TVORIVÁ spoločnosť je tým spoločným cieľom, okolo ktorého sa zjednocujú ľudia
z celého sveta. Je to nový vektor rozvoja, ktorý je teraz reálnym východiskom pre našu
civilizáciu.
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Facebookové stránky:
Tvorivá spoločnosť. Allatraunites
Tvořivá společnost. Allatraunites
YouTube kanál:
Tvořivá společnosť. AllatraUnites

Už dnes informujeme ľudí po celom svete o možnosti vybudovania Tvorivej
Spoločnosti osobne, telefonicky, či prostredníctvom sociálnych sietí cez rôzne
projekty v rámci projektu Tvorivá Spoločnosť.

Webové stránky:
allatraunites.com/sk
allatraunites.com/cs

Prečo je to dôležité?

Mailový kontakt:
bratislava@allatra.tv
cz@allatra.tv

Aktuálna situácia u nás i vo svete už ľuďom nevyhovuje a klimatické udalosti celú
situáciu vôbec nezlepšujú. Práve naopak. Jedinou možnosťou je jednota ľudí,
všetkých ľudí na Zemi.

Ciele projektu Tvorivá spoločnosť:
Vytvoriť podmienky pre vybudovanie tvorivej spoločnosti na celej planéte
mierovou cestou.
Dozvedieť sa mienku ľudí na celom svete, či chcú žiť v spoločnosti
tvorivého formátu a ako ju vidia.
Poskytnúť platformu pre všeobecnú medzinárodnú otvorenú diskusiu
o koncepcii a modeli tvorivej spoločnosti vo všetkých sférach ľudského
života.
Nájsť nové spôsoby zjednotenia celého ľudstva a vytvoriť podmienky
pre aktívnu účasť každého človeka v živote spoločnosti nezávisle od
sociálneho postavenia, vierovyznania a národnosti.

...A čo
bude v tej
vašej TS?
- dôstojný život,
všetky blahá,
kvalitné vzdelanie,
bezplatná zdravotná
- a bude aj
starostlivosť.

-aj chutná
rybka,
mňau...

kvalitné
oblečenie?

- aj oblečenie,
aj jedlo
pre kocúrika...

- hej kamoško...
veď ma počkajte,
tiež chcem ísť
s vami do TS!

ETAPY VYTVORENIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

1

2

3

Etapa informovania. Je to informovanie ľudstva o Tvorivej spoločnosti.
Každý neľahostajný človek môže informovať o Tvorivej spoločnosti čo najväčší
počet ľudí. To je to, čo teraz aktívne robí množstvo poctivých a čestných ľudí
z mnohých krajín sveta.
Politická etapa. Vytvorenie politických strán s názvom Tvorivá spoločnosť
v rôznych krajinách s jednotnou ideológiou Tvorivej spoločnosti. Celkovú
koordináciu strán zabezpečuje Medzinárodný ústredný výbor, ktorý
je kontrolovaný medzinárodným spoločenstvom - Medzinárodným
spoločenským hnutím ALLATRA, t.j. komunitou mimo politiky a náboženstva.
Cieľ je jednoduchý: využiť politiku ako nástroj nie na rozdelenie, ale na
zjednotenie ľudí.
Celosvetové referendum. Uskutočnenie celosvetového referenda o prijatí
tvorivého modelu rozvoja celým ľudstvom ako jediného prijateľného a
nevyhnutného modelu na prežitie ľudstva.

allatraunites.com/sk

Pridajte sa
k nám!
Poďme spolu
vytvárať Budúcnosť,
ktorú si ľudstvo zaslúži!

#ALLATRA #tvorivaspolocnost #tvorivaspolecnost #allatraunites

vyhľadať

TIRÁŽ: Dobro je tam, kde Ty – měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, prezentuje Znalosti z knih Anastasie Novych,
texty nezávislých autorů a komentátorů, přepisy zajímavých informací z internetu. Cílem novin je nabídnout lidem jiný pohled
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