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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny 
"Dobro je tam, kde jsi Ty" 
je  jedinečnou, sociální 
iniciativou dobrovolníků 
MSH ALLATRA, zaměřenou 
na zaplnění informačního 
prostoru dobrými 
zprávami, tvůrčími nápady 
a inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 
produktů a internetových 
zdrojů. 

Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazba novin – to 
vše dělají účastníci projektu 
ve svém volném čase. 

KLIMAT

BUDOUCNOST
JE TEĎ

Pořad, v němž jsou ostře vzneseny zá-
sadní otázky změny klimatu na planetě, 
varování před budoucími událostmi. Ka-
taklyzmata. Příčiny a následky. Z jakého 
důvodu neustále přibývají přírodní ka-
tastrofy a jejich síla narůstá? Zpráva "O 
problémech a důsledcích globální změny 
klimatu na Zemi. Efektivní způsoby ře-

nový pořad
sledujte na
 allatra.tv

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
Odpovědi na otázky o tom, jak funguje  
tento svět a jakou roli v něm hraje člověk. 

LÁSKA 
MEDZINÁRODNÁ 

VIDEOKONFERENCIA

Dobro je tam, kde si Ty!
Ľudia chcú spoločne žiť touto láskou, 
dobrom, srdečnosťou. Veď my všetci máme 
v sebe jedno spoločné a tým je potreba žiť, 
žiť v láske, v jednote so všetkými.

AGAPIT PEČERSKÝ,
Lékař Nezištný

Celá ta složitost spočívá 
v jednoduchosti
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šení těchto problémů "- události, které se 
odehrávají před naším zrakem.

Bod, odkud není návratu - kolik času 
zbývá? Jseš si jist, že se zítra tvůj život 
náhle nezmění a tvá rodina se nepřipojí 
k řadám milionů klimatických uprchlíků? 
Co by měl dnes udělat každý z nás pro to, 
aby se zítra nestal obětí spotřební společ-
nosti a sobeckého myšlení? Co bychom 
teď všichni měli udělat pro to, abychom 
se vyhnuli smutnému osudu? Na tvém 
rozhodnutí závisí mnohé. Jak změnit 
průběh událostí?

Společnost. Volba a svoboda. Jak ne-
mlčet? Společně dokáží lidé mnoho! Jak 

dosáhnout jednoty? Co je to negativ vě-
domí a co je svoboda Osobnosti?

Jak jsou provázány eschatologie, kli-
matologie, kosmické procesy s vektorem 
vývoje celého lidstva? Co je ve skutečnos-
ti v moci lidí a co zamlčují náboženství? 
Skutečné příklady sjednocení lidí v mo-
derní společnosti založeném na vnitřním 
společném duchovním základě, lidskosti 
a vzájemné pomoci.

Změna klimatu  
nebývalých rozměrů. 

Co by měl každý znát? 
Jak přežít zítřek?
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Dnes tento proces, medzičasom sfor-
movaný do Medzinárodného fundamen-
tálneho sociálno-výskumného projektu 
„JEDINÉ ZRNO“ dynamicky pokračuje v 
aktívnom zjednocovaní tisícok ľudí, ktorí 
sa rozhodli hľadať a skúmať tieto „Jediné 
Zrná“. Zároveň sa v priebehu tohto proce-
su začali vytvárať komunikačné platformy 
pre vzájomnú výmenu osobných skúse-
ností ľudí z celého sveta, bez ohľadu na 
jazykové odlišnosti. 

V rámci platformy ALLATRA sa v sobo-
tu 12. januára 2019 v centrále MSH „ALLA-
TRA“ pre Českú republiku vo Valašském 
Meziříčí uskutočnila diskusia vo forme 
okrúhleho stola, spojená s medzinárod-
nou videokonferenciou na tému „LÁSKA“. 
Hostia rôznych profesií, národností, spo-
ločenských statusov či rôzneho veku v 
diskusii analyzovali vlastné chápanie vý-
znamu tohto slova na rôznych úrovniach. 
Na úrovni bežného „pozemského“ chápa-
nia (spájaného s materiálnou pripútano-
sťou k určitým ľuďom, veciam, zvykom a 
pod.), i na úrovni vyššieho „duchovného“ 
chápania (ako Láska skutočná, Láska k 
Duchovnému svetu, Bohu, Láska ku všet-
kým ľuďom bez rozdielu...). Cieľom bolo 
uskutočniť analýzu z viacerých hľadísk – 
vedeckého, sociologického, historického, 
filozofického i náboženského. 

Diskusná platforma ALLATRA umož-
nila ľuďom, ktorým nie je ľahostajný osud 
vývoja našej spoločnosti, či dokonca ce-
lej civilizácie, v oblasti rozvoja ľudskosti, 
morálky  a duchovnosti, komunikovať na 
rovnocennej úrovni, bez ohľadu na po-
stavenie, kvalifikáciu, odbor pôsobenia, 
národnosť, jazyk, či dokonca časový po-
sun. Účastníci okrúhleho stola z Čiech a 

Slovenska diskutovali nielen medzi sebou, 
ale prepájali sa aj na koordinačnú skupinu 
v Kyjeve na Ukrajine, cez ktorú sa k disku-
tovanej téme pripájali účastníci okrúhlych 
stolov z Atlanty a Detroitu v USA a zapá-
jali sa aj účastníci z Uzbekistanu, Južnej 
Kórey, Ruska, Nemecka.

Pre účastníkov on-line diskusie z celej 
planéty bolo zaujímavé pochopiť, že ľudia 
na celom svete, v každej krajine považujú 
za dôležité rovnaké otázky, týkajúce sa 
zmyslu života, duchovných hodnôt, význa-
mu ľudskosti, lásky. A i keď často vníma-
nie významu lásky zužujú do vonkajšieho, 
užšieho, chudobnejšieho „pozemského“ 
prejavu, predsa cítia, že existuje aj niečo 
hlbšie, podstatnejšie – Láska ako vnútorná 
sila človeka, pretvárajúca ho na Človeka.       

             MEZINÁRODNÍ FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ PROJEKT

JEDINÉ ZRNO

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

 Anastasia Novych „AllatRa“

Potřebujeme se naučit odhalit lásku 
uvnitř sebe – Lásku k Bohu, Lásku k Duši 
– a pak se to odrazí ve vnějším světě, do-
volí to vidět lidi z hlediska jejich duchov-
ní krásy. Je to vlastně mnohem blíže, než 
si dokážete představit.

Anastasia Novych „AllatRa“

Keď pred nejakým časom, niekoľko 
mesiacov späť, vznikla na základe 
hlbokej inšpirácie knihou Ana-
stasie Novych „AllatRa“ a reláci-
ami s účasťou Igora Michajloviča 
Danilova na kanále ALLATRA TV u 
členov a účastníkov Medzinárod-
ného spoločenského hnutia (MSH) 
„ALLATRA“ idea pokúsiť sa nájsť 
spoločné duchovné zrná v odka-
zoch našich predkov (v posvätných 
knihách jednotlivých náboženstiev, 
v tradíciách, legendách, mýtoch a 
povestiach rôznych národov sve-
ta) na celej planéte, ťažké si bolo 
predstaviť, aký rozsah to naberie.

VŠEOBECNÉ CIELE PROJEKTU: 

Odhaliť jediné zrno duchovných 
znalostí na báze štúdia 
spoločných pôvodných 
duchovných zŕn z prameňov 
svetových náboženstiev a 
vedeckých prác.  

Nájsť možnosti a varianty v 
nivelizácii prejavov duchovno-
morálnej krízy v podmienkach 
globalizácie. 

Ukázať, aké sú osobitosti 
ducha zjednotenia a protirečení 
vedomia v duchovnom dedičstve 
ľudskej civilizácie. 

Nájsť spoločné sociálne a 
duchovno-morálne faktory 
konsolidácie svetového 
spoločenstva. 

www.edinoezerno.allatra.org

 LÁSKA
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Štefan, Slovensko: „Po-
čas tohto dňa, moje vedo-
mie nevedelo pochopiť, 
ako je možné, že sa ľudia 
dokážu takto zjednotiť 

a  baviť sa na jednej vlne. 
A základom toho, tým spojova-

cím artiklom, bolo to, čo je každému veľmi 
dobre známe. Jednoducho Láska. Vedomie 
si zvyklo na úplne iný význam tohto slova. 
Berie to ako niečo fyzické a povrchné. No 
pravdou je, že sme sa odnaučili vnímať ju 
vo vnútri nás. Láska sa v podstate ani nedá 
popísať slovami, nech sa snažíme akokoľ-
vek. A v tento deň tam naozaj bola. Rôzne 
kultúry, národy, vierovyznania, všetko je 
to len delenie od rozumu a  ak to skrátka 
odignorujeme, tak to pocítime.“

Natalia, Česko: „Oprav-
du to byla cenná zkušenost, 
protože, když jsem sem 
ráno šla, tak mi chodily 
myšlenky: „Ty lidi neznám. 
Jsou úplně cizí. Budou tam 
lidé, kteří ani nejsou z našeho 
hnutí. Přijdou a co tam budou povídat? Co 
mi řeknou? Jak se to bude vyvíjet?“ Ale já 
jsem to všechno odhodila. A  to, co potom 
bylo cítit mezi námi, to se nedá vyjádřit 
slovy. Vždyť o lidech, kteří dnes přišli, jsem 
do dnešního dne nevěděla, že jsou a  oni 
nevěděli, že já jsem. Ale dnes jsme si blízcí 
jako nejbližší lidé, chápeme jeden druhého, 
máme si o čem povídat a můžeme si povídat 
i hodiny, a to je nádhera. Děkuji všem.“

Ludmila, Česko: „Bavili jsme 
se dnes o Lásce a probrali jsme 

ji z  různých pohledů a  zjis-
tili jsme, že opravdu sku-
tečná Láska je jenom Láska 
k  Bohu, žádná jiná nemůže 

být. A mezi námi je díky naším 
Duším, já ji cítím. Opravdu jsem 

šťastná, že jsem tady.“

Dušan, Česko: „Je to krása, 
že jsme dostali možnost tak-
to v praxi pochopit jednotu 
všech lidí a  to, že nezáleží 
na tom, v jakém jsme nábo-
ženství, jakého jsme věku 
nebo povolání, národnos-
ti. Pevně věřím, že takových 
konferencí  bude čím dál tím víc přibývat.“

Protože pravá Láska člověka vnitř-
ně osvobozuje, dává nejcennější nebes-
ký dar – skutečnou Svobodu od tohoto 
hmotného světa. Toto je velmi mocná 
síla, která probouzí Duši. Je to nejbliž-
ší, nejkratší cesta k Bohu. 

Anastasia Novych „AllatRa“

Živé zkušenosti:
Václav, Česko: „Je to svá-

tost pro duši člověka. Už jen 
když poslouchám, jak se 
lidé dělí, tak chápu, že to, 
co říkají, mám uvnitř. Ka-
ždý máme své zkušenosti 
a  poukazujeme na jiné zážit-
ky, ale vše vede stejně k  tomu jedinému 
a  všichni cítíme, že jsme nějakým způso-
bem propojeni. Všichni máme jediné zrno 
uvnitř sebe.“ 

Božena, Česko: „Ani se 
nedalo říct, že by čas ně-
jak utíkal. Najednou se mi 
zdálo: „A  proč se vlastně 
končí? Vždyť nebylo vše ře-

čeno.“ A uvnitř zní ten pocit, 
o  kterém se dá do nekonečna 

povídat. Lidé sem přišli z  různých konců 
Slovenska i Čech, sešli se ti, kteří se před-
tím neviděli. A  přitom jsme spolu strávili 
tak krásný čas, jako kdybychom se znali 
už dlouhou dobu. Zdá se, že to pořád ještě 
pokračuje, jako kdyby nebylo nic ukonče-
né, a  vlastně to ani nemůže být ukonče-
né... S  Láskou nemůže být nic ukončené, 
ta byla, je a bude, ona nekončí, to je to, co 
přetrvává.“

Roman, Slovensko: „Cí-
til som sa úplne super. Keď 
som videl ľudí z  rôznych 
krajin, cítil som jednotu, 
ako keby sme boli všetci 
spolu v ten moment. Nie, že 
my sme tu a niekto je v Ameri-
ke, niekdo je na Ukrajine, ale ako keby  sme 
boli naozaj všetci v jednej miestnosti a úpl-
ne šťastní. Nič viac, než tento pocit, človek 
nepotrebuje.“

Lea, Slovensko: „Ja som 
dnes znovu mala možnosť 
sledovat, ako si ľudia do-
kážu rozumieť aj bez slov. 
Bolo to pre mňa nesmierne 

povzbuzujúce, lebo som si 
uvedomila, že veľa ľudí dokáže 

veľmi veľa, keď sa  vedia spojiť a chcú spájať 
v Láske, v priateľstve, v porozumení.“

Anna,     Slovensko:    „Precítili 
sme to, čo má cítiť každý 
človek v normálnej spoloč-
nosti. V spoločnosti, v kto-
rej je každý človek, kde-
koľvek by žil, našim bratom 
alebo sestrou. Objavením Krásy 
Duše človek ucíti Lásku z Duchovného Sveta 
a potom je už všetko ľahké.“

Radka, Česko: „Na dneš-
ní konferenci mě zaujala 
věta: „Čím víc dávám, tím 
víc se cítím naplněná.“ Tak 
to musím říct, že ve mně 

hodně zavibrovalo a  že je to 
pro mě taková výzva, to ve mně 

zůstává, a to si určitě vezmu s sebou. Konfe-
rence takového typu mají smysl, protože 
nejednomu člověku může jedna jediná věta, 

jedna jediná přednáška nebo konference 
změnit život. Sama znám lidi, které tohle 
postihlo, že slyšeli nějakou větu, nebo si 
přečetli nějakou knížku, nebo zašli na 
konferenci, kde našli takovou inspiraci, 
která s nimi významně pohnula, takže já 
myslím, že vyřčené slovo je jeden z  ná-
strojů, jak poznávat sebe a  druhé a  roz-
hodně to smysl má.“

Pavla, Česko: „Já bych 
chtěla moc poděkovat za 
pozvání. A  musím říct, že 
je to takové moje první se-
tkání před kamerou, kdy 

jsem se setkala s  tématem, 
které mně, jako politikovi, 

není moc vlastní. Protože v  politice se 
probírají úplně jiná témata, tam vlastně 
prostor na Lásku – na debatu o  ní moc 
není a možná to ani politiky nenapadá, že 
by i o takovém tématu mohli mluvit. Chtě-
la bych také poděkovat za to, že jsem se 
u kulatého stolu setkala s lidmi, se který-
mi bych se asi jindy nijak nepotkala. Neje-
nom s lidmi přímo u stolu, ale i s těmi, se 
kterými jsme pomocí přenosu do různých 
koutů světa byli spojeni.

Myslím si, že Láska je téma, o kterém by 
se mělo více hovořit, aby se dostalo právě 
do těch oblastí, kde se o tom nyní moc ne-
mluví. A nemyslím jen politiku, ale myslím 
třeba i školství, zdravotnictví... A jak jsme 
říkali u kulatého stolu: Láska není jen slo-
vo, je to hlavně čin. A tak si myslím, že ve 
všech oblastech našeho působení by nejen 
to slovo, ale především jeho obsah měl víc 
zaznívat.“

Vlasta, Slovensko: „Hoci 
som bola chorá, aj keď ráno 
vznikli prekážky, aj tak 
som sa rozhodla a  nič mi 
nestálo v  ceste, aby som 
prišla. Pretože som jed-
noducho vedela, že tu chcem 
byť, chcem to cítiť, chcem to počuť. Prišiel 
nádherný pocit a  uvedomenie – prvýkrát 
som vnímala naplno to prepojenie s celým 
svetom.

 Ja si myslím, že toto už je ten život, 
že sme sa stretli, že to robíte, a že to pre-
dávate ďalším a  ďalším, a  tie svetielka 
v  ľuďoch sa rozžiaria. Aj v  našich srdci-
ach, ale aj po celom svete. Vďaka ALLAT-
RA som pocítila, že celé to moje hľadanie, 
to ponáhľanie sa životom, má odpoveď 
a tá je vo mne. Tu som konečne pocítila, 
že áno, to je to pravé.“

Renáta, Česko: „Z  po-
zice kameramana vidíš 
v  hledáčku jenom část, 
ale uvnitř cítíš sjednocení 
všech lidí. 

Je hodně důležité, aby se ta-
kové projekty dělaly, protože je to o lidech 
a pro lidi. Čím víc dáváme, čím víc se oteví-
ráme, tím větší duchovní dárky dostáváme.“
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(čas ve filmu)

BŮH JE JEDEN

Ale proč systém činil 
taková opatření, přetváře-
jíc mnohočetné obrazy Ela 
a  jeho elity na různé kva-
lity jednoho boha? Vždyť 
pochopení Jednoho Boha 

je pojmem prapůvodních 
duchovních Znalostí. Protože v  té době se 
Znalosti začaly obnovovat díky prorokům, 
kteří kázali o Jediném Bohu, a kteří přichá-
zeli do tohoto světa jako protiváha vůči ak-
tivaci systému. Prapůvodní Znalosti o Jedi-
ném Bohu měly mezi lidmi velkou odezvu. 

Avšak proroci přicházeli a  odcházeli, 
ale systém zůstával v  hlavách generací ži-
jících vědomím. Proto prapůvodní Znalosti 
přinesené proroky kněží té doby dominují-
cích náboženství zkreslili a  zaměnili, při-
dělili jednomu Bohu vlastnosti svých mno-
hých smrtelných bohů z minulosti, jako je: 
hněv, nenávist, pomstychtivost a  tak dále. 
A udělali vše, aby přinutili lidi bát se Boha 
a   nemilovat Ho, přinášet mu dary a  oběti  
ale nesloužit Mu.

ZAJÍMAVÁ FAKTA

Znáte pojmy „trojice“, „rada sedmi“, 
„osobnost“, „duše“, „neviditelný svět“? 
Všechny tyto pojmy byly známy v Babylonii 
– dědičce sumerské civilizace.

TROJICE, RADA SEDMI

 Pro pochopení: v té době zůstává obec-
ná struktura pantheonu bohů, která byla 
vytvořená ještě během období otrokářské-
ho Sumeru, bez zvláštních změn v průběhu 
celé epochy starověku, včetně starého Ba-
bylonského období. To znamená, že v  čele 
celého světa byla trojice: nejvyšší bůh Anu, 
Enlil a  Ea. Jsou obklopeni radou sedmi, 
nebo v jiných případech dvanácti „velkými 
bohy“, určujících „osudy“ (šimatu) všeho 
na světě. Všichni bohové jsou rozděleni do 
dvou klanů, do dvou rodových skupin – Igi-
gi a Anunnaki. 

Na reliéfech a  pečetích této doby se 
často objevují scény, které znázorňují, jak 
božský patron vede osobu k  nejvyššímu 
bohu pro určení jeho osudu a získání po-
žehnání. Věřilo se, že se ztrátou božského 
patrona se člověk stává bezbranným pro-
ti zlé vůli velkých bohů, mohl být snadno 
napaden zlými démony. To jsou dozvuky – 
pozůstatky doby vládnutí Ela a  jeho elity 
v Atlantidě, které budou názorně demon-
strovány později v příběhu o Olympu.

OSOBNOST, DUŠE, 
NEVIDITELNÝ SVĚT

Pozůstatky prapůvodních Znalostí byly 
i v Babylonii, o čemž svědčí skutečnost, že 
ve 2.-1. tis. před n.l. věděli obyvatelé této 
země o Osobnosti jako o Duchu. 

Nositelku Osobnosti nazývali „lamas-
su“, životní síly člověka „šedu“. A  chápání 
„duše“ (napishtu) znamenalo „něco neo-
sobní“ a bylo kněžími ztotožnováno jednou 
s  dýcháním, podruhé s  krví. Tudíž to, co 
spojovalo člověka přímo s Jediným Bohem, 
kněží podle pokynů svého vědomí nahradili 
materiálním pochopením, tedy pochope-
ním samotného systému. 

V  té době bylo také známo o  existenci 
neviditelného světa: o  přízracích, rozezle-
ných stínech mrtvých, nedostávajících obě-
tí, různých druzích duchů podsvětí (utukki, 
asakki, lemunti - „zlí čerti"), nočních duších 
inkubech lilu, navštěvujících ženy, succu-
bech lilit (lilitu), ovládajících muže a další.

MO – TAJNÉ SÍLY

MO je jedním z  významných teologic-
kých sumerských konceptů. Dnes je často 
překládáno jako „Me“ ve významu vyjadřu-
jícím tajné síly, božské podstaty. Například 
mýtus věnovaný krádeži „Me“ boha Enkiho 
bohyní Inannou.

Není jasné, odkud se objevil pře-
klad „Mo“ jako „Me“ a  kdo byl v  tomto 
zainteresován. 

Ve skutečnosti v  prapůvodních Znalos-
tech bylo jedno z  jmen Allatu „Mo“, a  od-
tud pochází u  národů v  pozdním období 
éry obrození lidské civilizace, k nimž patří 
i  Sumerové, slova, která přešla i  k  slovan-
skému jazyku a  jsou ještě dnes používána 
– to je „mošč“ (rusky moc), „moč“ (moci, 
mít možnost), „moje“ atd. 

Sumerové obecně měli v jazyce více „o“. 
V jejich jazyce se ještě ze starých časů do-
chovaly dva významné pojmy: „mo“ v chá-
pání „allat“ a „do“ ve významu „anti-allat“. 
Proto bylo mnoho názvů a  jmen spojeno 
s  těmito slovy a  označovalo duchovní síly 

AT L A N T I DA
T R O J I C E ,  R A D A S E D M I ,  O S O B N O S T,  D U Š E ,  M O  a  D O

Celý film "ATLANTIDA" 
v ruském jazyce s českými 
titulkami na allatra.tv

DO té doby, než

nebo síly jim odporující. Přestože se sumer-
ský jazyk stal později mrtvým, ve slovan-
ském jazyce dosud existují dozvuky pojmů 
důležitých ve starověku. 

„Do“ v označení pozemského antialla-
tovského dění se používá dodnes v  ta-
kových výrazech jako například: „DO té 
doby, než“; „DO kdy mi budeš protiřečit“; 
„odsud DOsud (posud)“, „DOroga“ (cesta, 
dráha) atd. 

Slovanský jazyk je obecně jedním z mála 
jazyků, jenž si zachoval pozůstatky společ-
ného prajazyka dávných dob, který použí-
valy národy žijící na různých kontinentech. 

Věřilo se, že mohutné síly „Mo“, hnací 
síly ve vývoji světa, vlastnili lidé, národy, 
města, chrámy. Ale tyto tajemné síly moh-
ly opustit jejich držitele. Byly jimi obda-
řeny i kultovní předměty, ve kterých tyto 
síly po určitou dobu udržovaly své nevidi-
telné vlastnosti.

Sumerské představy o  „Mo“ přerostly 
do akkadských představ o „tabulce osudu“, 
která určovala pohyb světa a světových udá-
lostí. Přičemž bylo zdůrazňováno, že držení 
těchto tabulek zaručovalo nebo potvrzova-
lo světovou nadvládu. V dávných dobách se 
věřilo, že ovládání znalostí o „MO“ bylo vel-
mi významné, podobně jako v  současném 
světě vlastnictví „jaderného kufříku“ vládci 
světových velmocí. 

Podle básně „ENÚMA ELIŠ“, bohyně Ti-
amat, Enlil, Marduk a  jiní bohové vlastnili 
tyto tabulky osudů.
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Oksana (Оdesa, Ukrajina): Dobrý deň! 
Volám sa Oksana. Dnes sa chcem podeliť so 
svojou skúsenosťou s vedením denníka.

Svoj denník som si začala viesť vo febru-
ári tohto roku. Vtedy som ešte presne neve-
dela ako to správne robiť a v čom 
mi to môže pomôcť. Ale preto-
že v  reláciách Igor Michajlovič 
odporúča viesť si denník, tak 
som sa nakoniec rozhodla za-
čať písať. Spočiatku som písala 
všetko čo ma trápilo, všetko, 
čo sa neustále krútilo v hlave. 
V  princípe som písala všet-
ko zaradom. Potom, v  určitý 
moment, mi jedna účastníčka 
v  skupine poradila začať písať denník 
rôznymi farbami. Dala som si poradiť a za-
obstarala som si 3 perá.

Čiernym perom píšem to, čo ma 
ťaží, všetko to, čo mi vedomie podsúva, 
všelijaké ponuré myšlienky, všetko, čo 
ma vyvádza z rovnováhy a stavu Lásky. 

Fialovou farbou som sa rozhodla 
písať to, čo nazývam teóriou. To, čo 
pri pozeraní relácií so mnou zarezo-
novalo, píšem, keď počúvam „TEAM-
SPEAKY“ to znamená všelijaké také 
veci, ktoré v mojom vnútri niečo spúš- 
ťajú a ktoré ja ako Osobnosť cítim, že 
mi môžu pomôcť. 

A  ružovou farbou zapisujem bez 
výnimky všetko, čo som prepustila cez 
seba. Sú to pochopenia, uvedomenia, 
je to to, čo som už prakticky vyskúša-
la, všetka tá teória. Keď píšem ružovou 
farbou, snažím sa písať v tom momente, 
keď to cítim. Prečo? Pretože, keď zapisu-
jem s týmito pocitmi, veľmi to pomáha 
pri opätovnom čítavaní znovu si na tieto 
pocity spomenúť.

Môj denník teraz vypadá tak rôznofa-
rebne. Čo mi to prinieslo v praxi, keď sa stal 
farebným? Aj keď na začiatku, keď som ho 
len začala písať vo februári, bol celý taký... 

všetko bolo čierne. Dajme tomu jednou far-
bou, čítala som zaradom všetko a  bolo to 
pre mňa málo pochopiteľné. A čo mi to dáva 
teraz, keď ho mám rôznofarebný?

V ten deň, keď zrazu podľahnem vedo-
miu, a  ono ma začína trá-

piť: „Aha! Stojíš na mieste 
a nikam sa neposúvaš! Nič 
sa ti nedarí, ani praktiky, 
nič. Nič necítiš, a vôbec, ty 

si najničotnejší človek“, 
zoberiem svoj denník, 
a hneď začínam čítať, 
napríklad takúto vetu: 
„Ďakujem Bohu za poci-
tovú skúsenosť, za  pek-
ný deň, za radosť, za Lás-
ku. Žiť tu a  teraz – to je 

skvelé a  ľahké“. Napríklad 
také veci. Hľa moje vedomie, minimálne je 
to argument pre vedomie, však? Vedomie 
mi nemôže hovoriť, že nič necítim, preto-
že doslova pred chvíľou som mala pocitovú 
skúsenosť, za ktorú som poďakovala Bohu 
a ktorú som prežila. Okrem toho, keď si čí-
tam takéto svoje uvedomenia, tak začínam 
znovu cítiť to, čo som prežila vtedy a to veľ-
mi pomáha zvládnuť útoky vedomia, ktoré 
veľmi často a rado hovorí: „Ty nič necítiš“.

Keď mám viac času, tak sa učím teó-
riu, teda to, čo mám zapísané fialovou far-
bou. Teória – to je vlastne pozeranie relácií 
s denníkom. Na prečítanie základných téz, 
ktoré zarezonovali konkrétne so mnou, sa 
čas vždy nájde. V čom mi to pomáha? Po-
čas dňa som si všimla, že mi táto teória dosť 
často pomáha. Na povrch vyplávajú nie- 
ktoré konkrétne vety, ktoré... vo chvíli, keď 
hľadám odpoveď na otázku, vynorí sa odpo-
veď z môjho denníka.

Nedávna situácia: chcem sa podeliť 
s názorným príkladom. Podarilo sa mi do-
stať sa do „PYRAMÍDY“.

Bola som v Kyjeve, prišla som do Koor-
dinačného centra. Do „PYRAMÍDY“ som 
sa dostala 21. novembra. Predchádzajúci 

zápis v denníku som mala z 20. októbra. Po-
rozprávam všetko poporiadku. Keď som si 
sadla do Pyramídy, vedomie mi začalo pod-
súvať najmä také pocity, ktoré som zažívala 
kedysi doma počas praktík, no vedela som, 
že to nie je ono, že sú to hlavne vnemy na 
fyzickej úrovni.

A vtom sa rozpamätávam – teda nachá-
dzam sa v „PYRAMÍDE“, musím získať po-
citovú skúsenosť. Teda nemusím získať, ale 
podľa všetkého skúsenosť má byť pocitová 
a  ja mám len nejaké fyzické vnemy. Vedo-
mie zjavne podsúva akési nezmysly. A ako 
potvrdenie toho, že vedomie práve teraz 
podsúva nezmysly, v pamäti sa vynára veta  
z... teda nie veta, ale zápis z môjho denníka. 
Na dôkaz vám ju teraz prečítam. Z  relácie 
„Vedomie a  Osobnosť. Od vopred mŕtve-
ho k večne Živému“: „Nie je možné, aby sa 
Duchovný svet prejavoval na fyzickej úrovni.“ 
Čo mi to dalo? Keď chápem, že pocity mám 
teraz práve na fyzickej úrovni, tak viem, 
že vedomie chce, aby som sa teraz na tom 
zastavila, zasekla a vďaka tomu celú skúse-
nosť v „PYRAMÍDE“, v skutočnosti týmto aj 
zakončila. 

No keď som si spomenula na túto vetu 
zo svojho denníka, vďaka tomu, že bola za-
písaná a zaznamenaná, a vďaka tomu, že si 
tie vety pravidelne čítam a tým sa v pamäti 
ukladajú, odmietla som tieto pocity a vďaka 
tomu som prežila úplne inú pocitovú skú-
senosť, ako mi chcelo podsunúť vedomie. 
A takýchto príkladov, keď sa v pamäti vynorí 
práve to, čo mi v danú chvíľu môže pomôcť, 
nejaké vety z  denníka, je v  skutočnosti už 
veľmi veľa a naozaj to funguje.

PRAKTICKÉ 
SKÚSENOSTI 

VEDENIA DENNÍKA
Oksana (Оdesa, Ukrajina)

Vďaka relácii „VEDO-
MIE A  OSOBNOSŤ. Od 
vopred mŕtveho k  večne 
Živému“ prišlo pochope-
nie, že pre prácu na sebe je 
nevyhnutné viesť si denník. 
Vedomie veľmi rýchlo schováva 
akékoľvek uvedomenia a pochopenia, no 
denník dáva možnosť zachytiť ich. Ta-
kisto, pozorovaním vedomia je možné 
odhaliť, že veľmi často systém v  myš- 
lienkach ozvučuje svoje plány. No ak ne-
zapíšeme tieto myšlienky, nebude možné 
si spomenúť, že prichádzali. V  praxi sa 
jedná o skvelý nástroj pozorovania svoj-
ho vedomia, tým že odhaľuje jeho provo-
kácie. Ako sa hovorí „Rukopisy nehoria“ 
a  denník, to je akýsi „dokument“ pre 
vedomie.

PRAKTICKÉ 
SKÚSENOSTI 

VEDENIA DENNÍKA
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OKSANA, Odessa (Ukrajina)

LIFE VLOG
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Informace o  Mezinárodním společen-
ském hnutí (MSH) ALLATRA se ke mně 
dostala asi před třemi lety. Když jsme je-
jich stránky a  videa s  manželkou otevřeli 
poprvé, nijak nás to nenadchlo. Všech-
no to na nás působilo příliš sladce a příliš 
idealisticky.

Knihám Anastasie Novych jsem se vy-
hýbal dost dlouho. Pak mi ale kamarádka 
poradila, že v knize Ezoosmóza bych mohl 
najít odpověď na některé moje zdravotní 
problémy. Začal jsem tedy touto knihou. 
Témata, která se v knize probírala, se mnou 
docela otřásla, ale taky mne velice zaujala. 
Do týdne jsem měl zakoupeny všechny zbý-
vající knihy od Anastasie Novych a  ihned 
jsme je s manželkou začali studovat. 

Brzy po přečtení knih jsme se ženou za-
toužili setkat se s někým z MSH ALLATRA 
na živo. Povedlo se nám to bez problémů.

Na prvním větším setkání MSH ALLA-
TRA v Ostravě, kterého jsme se s manžel-
kou účastnili, jsem měl možnost osobně 
mluvit s  paní, která si na vlastní náklady 
pronajala studio, a  která sama namluvila 
všechny knihy Anastasie Novych do češti-
ny. O  rozsahu této práce se asi není třeba 
rozepisovat. To ona namluvila knihy, kte-
ré mi v době, kdy jsem po operaci nemohl 

ani číst, nesmírně pomohly. Tady jsem se 
seznámil se ženami, které ve svém volném 
čase, někdy i po nocích, překládaly a stále 
překládají články a videa s Igorem Michaj-
lovičem Danilovem, protože si uvědomu-
jí naléhavost toho, o čem se v nich mluví. 
Tady jsem mohl vidět v akci lidi, kteří sami, 
na vlastní náklady a ve svém volném čase, 
tvoří videa, ve kterých se dělí o své osobní 
zkušenosti v  otázce osobního duchovního 
vývoje. 

A  když se u  nás na Moravě otevřelo 
koordinační centrum Zastupitelství MSH 
ALLATRA v České republice, ve Valašském 
Meziříčí, mohl jsem vidět, jak mladí schop-
ní lidé učili nás starší, jak pracovat s počí-
tačem, jak vkládat titulky, jak zpracovávat 
obrázky a mnoho dalších věcí. Předtím jsem 
neměl ponětí, kolik práce je za jedním krát-
kým videem. Byl jsem přitom, když si zcela 
neškolení lidé poprvé v životě stoupli před 
mikrofon a ochotně dabovali videa do češ-
tiny nebo slovenštiny. Naše (teď chci, aby 
to znělo hrdě) Zastupitelství MSH ALLAT-
RA totiž funguje jako československé. Tam 
jsem viděl, v  dnešní době už nevídanou 
spolupráci mladé i starší generace při této 
práci. Cítil jsem tu krásnou atmosféru spo-
lečného tvoření.

Využil jsem, a  stále využívám, příleži-

tost vychutnat si společnost těchto přátel-
ských a otevřených lidí. 

Žena, která napsala řadu výjimeč-
ných knih pod jménem Anastasie No-
vych, udělala takový čin, že se to zde 
ani neodvažuji hodnotit. Její knihy mě 
osobně změnily a obohatily můj pohled 
na historii, na systém jako takový a tím 
i  na můj světonázor. Tyto knihy oprav-
du ovlivnily směr zbytku mého života. 
Daly mu nový smysl a  novou naději. 
A  co je pro mne nejdůležitější, ukázaly 
mi přímou cestu k  Nejvyššímu Zdroji. 
Proto vím, že ovoce stromu, který tato 
žena vypěstovala (vytvořila), je více než 
dobré. 

Jestli v  sobě cítíte touhu udělat 
něco dobrého pro náš svět, získat no-
vou vnitřní zkušenost, přijeďte na se-
tkání MSH ALLATRA. Podívejte se, co 
a jak se zde tvoří. Lidé z MSH ALLA-
TRA jednoduše tvoří nové - živé. 
Přijďte a sdílejte s námi. Každý člo-
věk je vítán.

S úctou Pavel

Každý, kdo slyší je Přizvaný a společně jsme síla, 
která je schopna změnit celý svět.

Setkání v koordinačním centru MSH ALLATRA v České republice, ve Valašském Meziří-
čí, se konají pravidelně každou třetí sobotu v měsíci od 11 hodin. Centrum se nachází 
na adrese Hemy 932, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1. Pokud budete mít 
jakékoli otázky, můžete nás kontaktovat na emailové adrese: cz@allatra.tv. Těšíme 
se na Vás! S úctou, účastníci MSH ALLATRA z Česka a Slovenska

„...nic složitého na tom není: 
jednoduše se neustále duchovně 
zdokonaluješ, žiješ duchovním 
světem, používáš ty Znalosti 
v praxi a začínáš žít ve společnosti 
lidsky, jak to přísluší skutečnému 
Člověku a potom tyto Znalosti 
předáváš dále.”
z knihy AllatRa, Anastasie Novych
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Agapit nebyl obyčejný mnich. Byl to 
Bódhisattva ze Šambaly, který dožíval 
svůj věk v klášteře. Říkali o něm, že v něm 
přebýval sám Duch Svatý. Právě díky jeho 
nevšední Osobnosti se posléze stala Ky-
jevo-Pečerská lávra nejen centrem vědy 
a  kultury, ale i  významným duchovním 
centrem Staré Rusi. 

No, když použijeme dnešní jazyk, pak 
byl Agapit spíš akademikem. Jak už jsem 
říkal, vynikal nejen v  oblasti medicíny, 
ale ovládal také jiné disciplíny. Mluvil ně-
kolika jazyky. Bez sebemenších potíží četl 
v  originále traktáty antických a  starově-
kých římských autorů. Překládal knihy do 
slovanského jazyka. Pro knihovnu Jarosla-
va Moudrého přeložil nejen staroegyptské 
manuskripty, ale také knihy z  Východu, 
které si přivezl s  sebou. Později Agapit 
také pomáhal... nebo, přesněji řečeno, ra-
dil Svatoslavovi během sestavování ‚Sbor-
níku roku 1073‘, kde kromě článku ency-
klopedického charakteru, byly podrobné 
lékařské informace. Zejména způsoby roz-
poznávání nemocí, různé rady ohledně pří-
pravy a použití léčivých rostlin, informace 
o fyziologii a anatomii člověka. Tato kniha 
pak dlouho sloužila jako studijní materiál.

Agapit samozřejmě vštěpoval kulturu 
a touhu po poznání také mnichům. Někte-
rým předával znalosti z  oblasti medicíny. 
Jiným ve volném čase pomáhal porozumět 
odborným knihám. Četba knih ve volném 
čase byla mimochodem poté zanesena do 
stanov kláštera jako povinná. Právě z jeho 
iniciativy byla vytvořena knižnice Kyjevo-
-Pečerského kláštera.“

„Ještě když Agapit žil, tak ho navštěvovalo 
hodně lidí, přičemž to byli lidé nejrůznějšího 
vyznání a náboženství – muslimové, buddhis-
té, křesťané, pohané. Obraceli se k němu nejen 
proto, aby je vyléčil, ale také jako ke skuteč-
nému Mudrci, jako ke Člověku, který zná pra-
vou Cestu k Bohu. Mnozí vysocí představite-
lé církve neměli Agapita příliš v  lásce právě 

kvůli těmto poutníkům. Vždyť on je nenutil 
ke změně víry, jak to dělali kněží, aby upev-
nili svou moc. Opakoval pravá slova Ježíše, že 
Bůh je jeden, ale cest k Němu vede spousta. 
A  dokonce mě ani nepřekvapuje, že zmínky 
o poutních výpravách k ruskému Mudrci byly 
z  kronik pečlivě odstraněny. Vždyť Agapit 
vyprávěl o  pravém Učení Krista, které bylo 
postupem času přeměněno na náboženství. 
Vyprávěl o svobodě volby, o věčné duši.

Bez ohledu na to, že Agapit léčil lidi 
a zbavoval je neduhů duševních i tělesných 
sám jim také kázal: ‚Není vhodné znepoko-
jovat Pána z jakéhokoli jiného důvodu, než 
o spásu duše své. Neproste o tělo, o zdra-
ví, nestrachujte se o  život – to vše je jen 
prach a touhy nenasytné. Není důstojnější 
prosby, než prosba o spasení své duše.‘ 

Díky Agapitovi mnozí lidé skutečně 
uvěřili v  Boha, protože on sám byl vždy 
příkladem pravé služby Bohu v  duchovní 
čistotě. A  jeho vnitřní duch byl tak silný, 
že pro něj nebylo nic nemožné. A to Agapit 
nejednou dokázal slovem i skutky.

Agapit učil lidi, aby si zachovávali čis-
totu svých myšlenek. Protože z každé špat-
né myšlenky se rodí pochybnosti. A  po-
chybnosti jsou neslučitelné s čistou vírou. 
Pochybnosti jsou schopné všechno zničit. 
Agapit vždy opakoval: ‚Věřte a  bude vám 
přáno dle víry vaší. Je to jednoduché, ale je 
těžké to pochopit. Celá ta složitost spočívá 
v jednoduchosti.‘ 

Agapit založil duchovní příbytek, kde se 
po celou dobu jeho existence lidé uzdravo-

vali ze smrtelných nemocí, a, díky Bohu, se 
uzdravují stále. To ale není podstatné. Pod-
statné je to, že mnozí tady nabyly duševní-
ho zdraví, což je mnohem důležitější, než 
zdraví fyzické. Stručně řečeno, díky Agapi-
tovi a jeho ostatkům, v nichž se zachovala 
uzdravující síla Ducha Svatého, získal Kyje-
vo-Pečerský klášter věčnou slávu.

Vezměme si třeba současnost. Mnozí 
lidé z různých zemí světa, různého vyznání 
nebo dokonce i ti, kteří se považují za ‚ate-
isty‘, se během návštěvy Pečerské jeskyně, 
kde jsou uloženy ostatky svatých, nejdéle 
zdrží  právě u Agapitových ostatků. Proč? 
Protože člověk intuitivně cítí skutečnou 
Svátost, vždyť duši oklamat nejde. Jenže 
kdyby tito lidé věděli, že mohou nejen žádat 
o uzdravení těla, ale prosit navíc i o spásu 
své duše, a to zejména ve dnech, kdy Duch 
Svatý přebývá v  Agapitových relikviích, 
jejich duším by to prospělo nesrovnatelně 
víc. K této události dochází každoročně po 
celý týden počínaje 25. únorem. Protože 
není v těchto dnech na Zemi posvátnější 
místo, kde by člověk, bez ohledu na své 
vyznání, mohl být se svou prosbou tak 
blízko Bohu. Tuto šanci má každý člo-
věk a může ji využít jen sedm dní v roce. 
Vždyť není jisté, že se dočká roku ná-
sledujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na 
rozcestí časů. Žalostné jsou činy lidské 
před tváří Hospodina. Už dnes je každý 
okamžik na misce vah. A není pro duši 
důležitějšího úkolu, než je touha po 
spasení. Nikoli ve víře vnější, ale ve víře 
vnitřní je skryt klíč k Bráně. Pouze sle-
pý, zaslepený prachem, to neuvidí.

Člověk může darovat Bohu pouze svou 
víru a  upřímné modlitby. Nic víc Hospo-
dinovi dát nemůže. Protože vše, co kolem 
člověka je, je dílem Božím. A není vhodné 
dávat Pánu darem to, co je jeho vlastnic-
tvím. Vždyť Bůh nepotřebuje od člověka 
nic, než jeho Lásku a Víru! Co může malé 
dítě dát svému Rodiči, aby potěšilo Jeho 
srdce? Pouze Poslušnost a Lásku.“

Článok bol vytvorený z úryvkov kníh 
Anastasie Novych - Ezoosmóza,  

Ptáci a kámen, Sensei ze Šambaly II.

Zdarma ke stažení na allatra.tv

MODLITBA PRO SPÁSU DUŠE

Otče můj Všemohoucí,

V Tebe jediného vkládám své naděje

A prosím tebe, Pane,

Jen o spásu duše své,

Buď vůle Tvá Svatá

Posílením mým na této cestě,

Neboť život bez Tebe

je okamžik prázdný.

Jen ve službě Tobě

je život věčný.

Amen

AGAPIT PEČERSKÝ:  
Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA

Anastasia NOVYCH

PTÁCI
a

KÁMEN

Anastasia NOVYCH

EZOOSMÓZA

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný
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MEDITACE DŽBÁN 
očištění mysli od všeho negativního

Meditace je jedním z nejstarších nástro-
jů poznání sebe sama, okolního světa a du-
chovního rozvoje člověka.

Úryvky z  knihy Anastasie Novych Sensei 
ze Šambaly. Kniha 1:

Dnes budeme provádět stejnou medita-
ci jako na minulých cvičeních – k očistění 
mysli od všeho negativního. Pro ty, kteří 
chyběli, zopakuji. Takže si stoupněte poho-
dlně, nohy na šířku ramen. Ruce se musí na-
vzájem dotýkat konečky roztažených prstů 
na úrovni břicha. Koneček ke konečku, tedy 
palec k  palci, ukazováček k  ukazováčku 
a tak tál. Takhle.“

Sensei mi ukázal toto spojení.

„Je nezbytné, abyste se uvolnili, zahnali 
všechny myšlenky a soustředili se pouze na 
normální dýchání. Pak, když už dosáhnete 
stavu plného uvolnění ve všech končeti-
nách a pocitu vnitřního pokoje, začínáte si 
představovat, že jste džbán. Tedy, vrchní 
část vaší hlavy je jakoby seříznuta, tak jak je 
to u džbánu... Místem, kde pramení voda, je 
duše. Tato voda zaplňuje celé tělo a nakonec 
jej přeplní, vylévá se přes okraj džbánu, sté-
ká po těle a vchází do země. Jak voda zapl-
ňuje tělo a vytéká do země, spolu s ní vyté-
kají také všechny špatné myšlenky, všechny 
problémy, celá ta špína a neklid, které jsou 
v lidském rozumu přítomny. Člověk se jako-
by vnitřně očišťuje od toho všeho. A  když 
se takovýmto způsobem očistí, pak začíná 
pociťovat přesné rozdělení duše a  mysli. 
Přičemž se jedná o  duši, která se nachází 
uvnitř něj, a  o  duši, která se nachází nad 
džbánem, která sleduje tento proces. V ko-
nečném důsledku, když budete každodenně 
cvičit tuto meditaci, očistíte své myšlenky 
od negativního a dále se je naučíte kontro-
lovat, stále udržovat váš rozum v  ‚čistém‘ 
stavu... Máte otázky?“

„A proč se musí ruce dotýkat právě tako-
vým způsobem?“ zeptala jsem se.

„Protože během této meditace dochází 
k cirkulaci určitých energií uvnitř organizmu, 
o kterých vám povím někdy později. A koneč-
ky prstů uzavírají tento okruh. Kromě toho 
dochází k podráždění nervových kožních re-
ceptorů, které se nacházejí na konečcích prs-
tů, a  to má příznivý, uklidňující vliv na mo-
zek... Máte další otázky?“ Všichni mlčeli.

„Takže, jdeme na to.“

Pod vedením Senseie jsme začali prová-
dět tuto meditaci. Snažila jsem se představit 
si, že jsem džbán. Ale moje představivost 
formovala tento obraz jaksi polovičatě, pro-

tože rozum vůbec nesouhlasil s tímto vyme-
zením. Tak už jsem si nic nedokazovala a jen 
jsem představila, že „jsem prostě džbán“ 
a  soustředila se na „vnitřní pramen vody“. 
A  hned se ve mně objevil zajímavý pocit, 
jako by moje vědomí ustoupilo dovnitř mě, 
do duše, a soustředilo se ve sluneční pleteni. 
A tento bod se začal postupně rozšiřovat spo-
lu s křišťálově čistou vodou, která se točila ve 
spirále. Nakonec bylo vody tak moc, že vy-
tryskla a naplnila vší svou příjemnou prou-
dící vláhou celé tělo. Když se takto „nádoba“ 
zaplnila, pak se tento příjemný pocit „vylil 
přes okraj“. Vlna nějakého rozechvělého 
mravenčení mi začala běhat po těle odshora 
dolů, vcházela jakoby do země. Představila 
jsem si, že se mé tělo očišťuje od všech špat-
ných myšlenek. A v jakémsi momentě mi za-
čalo být uvnitř tak dobře, tak příjemně, tak 
radostně, že jsem to nevydržela a lehce jsem 
se odchýlila od meditace a vnitřně poděko-
vala z celé duše Bohu za všechno, co mi v ži-
votě dal, a za všechnu jeho obrovskou Lásku 
ke svým dětem. V následující chvíli jsem si 
nečekaně všimla, že mé vědomí, tedy „já“ – 
pravé, se nachází jakoby nad tělem. A samot-
né tělo se vůbec tělu ani nepodobalo. Z hlavy 
„džbánu“ vycházely tisíce tenkých různoba-
revných nitek, které ve svém stálém pohybu 
vcházely do země. A  v  hloubce samotného 
džbánu zářilo něco jasného, co měnilo barvy 
těchto nitek na sytější odstíny. Byla to krása 
přímo čarovná. Ale najednou jsem uslyšela 
melodický hlas Senseie, který se ke mně do-
nesl odkudsi zdaleka:

„A teď proveďte dva hluboké, prudké ná-
dechy a výdechy. Prudce sevřete a rozevřete 
pěsti. Otevřete oči.“

Rychle jsem přišla do smyslu. Ale stav 
této vnitřní euforie zůstal někde v  hloubi 
mého „já“. Jak se pak ukázalo, každý z ka-
marádů prožíval tento stav jinak. Starším 
klukům se dařilo ještě lépe než mně a  mí 
kamarádi prožívali všechno jen na úrovni 
„holých“ představ. Sensei jim řekl, že je to 
zpočátku u  spousty lidí běžné. Ale pokud 
budou každý den doma usilovně trénovat 
a  pokud si budou přát zlepšit své morální 
kvality, je možné za nějakou dobu dosá- 
hnout určitých pocitů a poté se naučit stále 
kontrolovat své myšlenky. Hlavní je věřit 
v sebe, ve své síly a nezahálet.

Když jsme odcházeli z  mýtinky, počkala 
jsem na vhodnou chvíli a tiše se zeptala Učitele:

„Prosím vás, kamarádi mi vyprávěli, že 
když jsem tu nebyla, dělali jste nové medi-
tace. Asi jsem teď hodně pozadu. Můžu to 
vůbec ještě dohnat?“

Sensei se na mě podíval jakýmsi las-

Osobnost se může vědomě rozvíjet 
duchovně, spojit se s Duší a osvobodit se 
v jednom životě!

Z knihy AllatRa od Anastasie Novych

kavým pohledem a odpověděl:

„Věř mi, ten, kdo koná s blahými úmy-
sly blahé skutky, nemusí se trápit tím, že 
něco promarnil, neboť získá mnohem větší 
sílu k poznání své duše, než kdyby zůstával 
v nečinnosti.“

Tehdy jsem samozřejmě rozuměla jen 
málo, jaké blahé skutky měl Sensei na mys-
li, protože všechno, co jsem dělala, jsem po-
važovala za normální každodenní starosti. 
Nicméně tato slova se mi natolik vryla do 
duše, že se ještě ten večer v mém deníku ob-
jevil patřičný záznam.

Dny uběhly jako voda. Tato nová medita-
ce se mi tak líbila, že jsem ji s radostí prová-
děla před spánkem, mimochodem stejně jako 
všechny předchozí, jednu po druhé. Jednou 
jsem se zeptala Senseie, jestli mi neuškodí, že 
je provádím postupně v jeden večer. On mi na 
to ale odpověděl, že právě naopak, že je to do-
konce velmi užitečné, protože člověk na sobě 
pracuje více právě v duchovní rovině a Loto-
sový květ probouzí navíc i duši. „Nejlepší je 
provádět meditace večer před spaním a ráno, 
když se probudíš. Jsou to ty nejjednodušší 
meditace ke koncentraci pozornosti, rozvi-
nutí vnitřního vidění a  kontroly myšlenek. 
Jsou zcela neškodné, proto se je může naučit 
každý člověk, dokonce i  ten, který se nikdy 
nesetkal s duchovními praktikami. A součas-
ně jsou tyto meditace, kromě jednoduchosti 
a dostupnosti, také nejúčinnější.“

Prováděli jsme stejnou meditaci jako 
na minulých cvičeních, na „čistotu našich 
myšlenek“. „Vodu“, která se přelévala přes 
okraj „džbánu“, jsem cítila už zřetelněji, 
v jakýchsi pohybech ve tvaru vln. Po cviče-
ní nám Učitel připomenul, abychom se stále 
učili koncentrovat své myšlenky a  „lovit“ 
negativní „parazity vědomí“. Také zdůraz-
nil, abychom nedávali průchod agresi, po-
kud se objeví. A to nejdůležitější, abychom 
v sobě stále pěstovali božskou Lásku, pro-
váděli Lotosový květ.

Sibiř. Anastasie Novych 
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PŘÍKLADY PROJEVOVÁNÍ SEPTONOVÉHO POLE 

pokračování z minulého čísla

Lumíci a myšice.  K zajímavému kolek-
tivnímu chování dochází u lumíků a myšic. 
Jestliže při migraci narazí na překážku ve 
formě příkopu, nesnaží se ho obejít, ale vy-
tvoří most pomocí vlastních těl. Neustále 
jdou dopředu a ignorují jakékoli nebezpečí, 
které ohrožuje jejich životy. Instinkt přežití 
je zcela odpojen. A i když umírají, vůbec se 
nepokusí zachránit. Jakoby na povel se za-
staví, nepokračují dál v cestě, a začnou svý-
mi těly vytvářet most, po kterém postupuje 
hejno, které jde za nimi.

Hejna sarančat. Kolektivní chování se 
výrazně odlišuje od chování jednotlivců. 
Hejna či populace mají společný rys, který 
se v  současné době obvykle nazývá „jed-
notná vůle“ nebo „jediný rozkazovací 
impuls“. Pokud budeme pozorovat hejno 
sarančat, uvidíme, že následují určitou tra-
su jako jediný organismus. Stádo bezchybně 
letí přes pouště a písčiny k místu, kde je po-
trava. Dalo by se to vysvětlit jako instinkt, 
dědičnost nebo genetická paměť, nebýt jed-
noho faktoru! Pokud bychom z  hejna ode-
brali jedno saranče, okamžitě ztratí směr, 
ve kterém letělo předtím, a začíná se zmítat 
ze strany na stranu.

Během mnohačetných pokusů bylo 
zjištěno, že jednotlivec nezná ani směr 
pohybu, ani cíl přesunu hejna. Ale jestli-
že se hejno skládá z jednotlivců, odkud to 
může vědět? Jak píše francouzský badatel 
Remy Chauvin: „Hejna sarančat – obrov-
ská mračna načervenalé barvy, která se 
spouští a vzlétají jakoby na povel.“ Hustá 
mnohatunová masa, kterou nelze zasta-
vit, vrhá se do vody, naráží do zdí, která 
přeplazí, obtéká rozličné překážky, ovšem 
nezadržitelně pokračuje v pohybu jedním 

a tím samým směru na něčí příkaz.

Ptáci. Totéž platí i  o  ptácích. Samotný 
pták neví, jakým směrem se vydat do tep-
lých krajin, když přichází zima. Neví o tom 
ani dva, ani tři. Pouze hejno ptáků zná vek-
tor pohybu. Dříve si vědci mysleli, že stádo 
vede starý zkušený samec, který tuto cestu 
zná. Nicméně japonský ornitolog Yamamo-
to Hiroyuki dokázal, že v hejnu vůbec žádný 
vedoucí není! 

Ukazuje se, že v  šesti z  deseti případů 
přeletu letí v  čele hejna silný mladý pták, 
který se vylíhl teprve v  létě a nemá žádné 
zkušenosti s přelety. Přičemž pták, který se 
odpoutá od hejna, už nenajde správný směr. 
Hejno obdrží informaci o  správném směru 
cesty pouze tehdy, dosáhne-li určitého po-
čtu jedinců. Jestliže hejno nedosáhne poža-
dovaný počet jedinců, nikdo nikam neletí. 
Kolik jen verzí vědci předložili ohledně pří-
čin daného jevu. Že ptáci používají pro ko-
munikaci telepatii, že předávají jeden dru-
hému ultrazvukové signály, že za to mohou 
instinkty a genetická paměť. Nakonec věda 
dospěla k závěru, že se všechno děje záslu-
hou jediného septonového pole.

Hmyz. Etnoložka, kandidátka biolo-
gických věd, Kenjul Džejchun gizi Talibo-
vá říká na adresu chování tvorů v přírodě, 
na příkladu hmyzu, toto: „Každého jedin-
ce sociálního hmyzu musíme posuzovat 
jako samostatnou buňku nějakého obrov-
ského mozku… Každá samostatná buňka 
je zcela bezmocná a  jedině všechny spo-
lečně vytvoří určitý produkt; myšlenky, 
rozvrh činností, varianty řešení, atd. Ji-
nými slovy, společenství sociálního hmy-
zu představuje jeden jediný organismus, 
jakoby rozprášený v prostoru a roztržený 
na jednotlivé elementy. To znamená, že 

se jedná o  organismus s  jediným rozu-
mem, ale s množstvím těl.“

„Pravidlo sté opice“. Také velmi zají-
mavá je téma zrcadlových neuronů. Na ost-
rově Kōjima v Japonsku, v padesátých letech 
minulého století, vědci krmili divoké opice 
sladkými bramborami, které jim házeli do 
písku. Opice milovaly batáty, ale nelíbilo se 
jim, že je na nich písek. Po nějaké době se 
podařilo samici, kterou pojmenovali Imo, 
najít řešení této otázky. Umyla si batát ve 
vodě a  naučil to i  ostatní opice. A  jakmile 
počet opic, které se naučili omývat písek 
z batátu, dosáhl 100 jedinců, stalo se to, co 
oficiální věda nedokáže vysvětlit už déle 
než 60 let. Všechny opice na nedalekých 
ostrovech, které nejsou v  přímém kontak-
tu, začaly omývat sladké brambory, aniž by 

před sebou uviděly příklad. Tento jev získal 
název „pravidlo sté opice“. 

Co je to za jev a proč při dosažení 100 je-
dinců najednou všechny opice na všech ostro-
vech, včetně těch v zoologických zahradách, 
začaly omývat batáty? Vědci, kteří      10    

Existuje společné 
informační pole? Příklady 
projevů jednotného 
informačního pole. Proč 
se v současné době 
téma septonového pole 
nerozvíjí a oficiální vědou 
je dokonce zamlčováno? 
Čím je ve skutečnosti toto 
informační pole, jaké má 
funkce, jak se projevuje 
v našem každodenním 
životě? Dnes je možné 
stále častěji pozorovat, jak 
lidé z různých oblastí mluví 
o existenci jednotného 
informačního pole, které 
vysvětluje viditelné i 
neviditelné procesy a jevy 
v přírodě.
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Rigden: Ve skutečnosti v sobě téma zrca-
dlových neuronů ukrývá mnoho zajíma-
vého. V plném objemu ale bude dostupné 
teprve tehdy, když se lidstvo dobere zá-
kladních představ o neviditelné podstatě 
člověka, možnostech rozšířeného vnímání 
informací prostřednictvím změněných sta-
vů vědomí, konkrétně prostřednictvím nej-
různějších duchovních praktik a meditací, 
zaměřených na duchovní rozvoj.

Anastasia: To bude vážný evoluční krok 
v rozvoji vědy, který povede k pochopení 
mechanizmů telepatie, k rychlé adaptaci 
člověka v nejrůznějších podmínkách, včet-
ně vesmírného prostředí, paralelních světů 
a jiných dimenzí, k pochopení mechani-
zmů předvídání, simulace událostí a činů.

Rigden: Zrcadlové neurony jsou pouze 
malinkým krůčkem vědy na cestě, která 
by v budoucnu mohla přivést k pochopení 
fungování reálných mechanizmů celkové 
konstrukce člověka: jak právě člověk sní-
má informace, pocity, emoce jiného člo-
věka, ještě před přijetím verbální či vizu-
ální informace o společníkovi. Ovšem za 
podmínky, že u tohoto lidstva vůbec bude 
nějaká budoucnost.

Anastasia: Ano, lidská volba… To je vše, na 
čem je to založeno.

Rigden: Aktivita neuronů má elektrickou po-
vahu pouze částečně. Mnohé ve fungování 
mozku lidé ještě nechápou a „nevidí“, jelikož 
zatím nedisponují takovými měřicími pří-
stroji, které by zaznamenaly ty nejjemnější 
energie jiných dimenzí. Ačkoliv, když mluví-
me o tom nejlepším přístroji v poznání ne-
viditelného světa, tím je bezpochyby člověk 
sám, jenž byl obdarovaný schopností proni-
kat do jiných světů a dimenzí...

Anastasia: Jinými slovy, člověk může zadá-
vat úkoly a dostávat připravené odpovědi či 
výsledky bez pochopení všech detailů a po-
drobností jevů, doprovázejících tento proces, 
i mechanizmů působení. Tedy, budeme-li 
mluvit jazykem vědců, člověk může získávat 
praktický výsledek, míjejíc teoretické výpo-
čty. I když většině vědců, z nichž se mnozí 
považují za materialisty, to samozřejmě 
bude znít jako nonsens.         z knihy AllatRa

   ze str. 9   prováděli pozorování, se zabý-
vali otázkou: „Možná, že se opice na celém 
světě naučily omývat batáty?“ Ale taková 
globální studie nebyla provedena. Vědci 
připustili, že pokud se určitý počet jedinců 
populace naučí nějaké návyky, celá popula-
ce dostane novou informaci a získá nové do-
vednosti. Stejně jako u lidí. A existuje na to 
mnoho důkazů. Celá věc je v tom, že se věd-
cům podařilo odhalit tzv. zrcadlové neuro-
ny, které se aktivují tak, jako kdyby samotný 
pozorovatel dělal to, co vidí na příkladu. 

pokračování ze str. 5

Môžem uviesť príklad z  nedávnej 
minulosti. Musela som na 4  týždne odísť 
z  domu. Prvé dva týždne mimo domova 
som mala vynikajúcu náladu, všetko bolo 
dobré a  celkovo nič nenaznačovalo aké-
koľvek nepríjemnosti alebo nejaké zmeny 
v  nálade. V  denníku som si znovu čítala 
pochopenia na základe knihy „AllatRa“, 
mala som dobrú náladu, všetko bolo dobré, 
nádherné a vtom počujem vetu (zapísané to 
bolo v denníku 8. novembra), počujem tak-
úto myšlienku: „Tak, začne sa tretí týždeň 
a prídu nepríjemnosti“. Mám to takto zapí-
sané aj v denníku.

Zozačiatku píšem červenou farbou uve-
domenia z  knihy „AllatRa“, a  potom naraz 
z ničoho nič, čiernou farbou píšem túto vetu: 
„Tak, začne sa tretí týždeň a prídu nepríjem-
nosti.“ Píšem si „Neprídu“. A to je v princípe 
všetko, v tú chvíľu táto veta prebleskla a ja 
som na ňu aj zabudla, to znamená reálne 
som na ňu zabudla a nezasekla som sa.

Potom začal môj tretí týždeň pobytu 
mimo domov. Pred koncom tretieho týždňa 
si čítam svoj denník a pritom, ako pracujem 
s čiernou farbou v denníku, vidím túto vetu 
a hovorím si: „Stop! Veď všetko je jasné“. 

A  naozaj od prvého dňa tretieho týžd-
ňa sa začali nejaké provokácie od systému, 
nieže by som si s  nimi nevedela poradiť. 
Bolo to nepríjemné pre vedomie, ale aj na-
priek tomu, som to jedno za druhým po-
stupne zvládala.

A na konci tretieho týždňa som uvidela 
túto vetu, že ešte skôr, ešte týždeň predtým 
systém naplánoval, že sa tieto nepríjem-
nosti stanú a  ja ich budem musieť nejako 
prekonávať. Myslím, že len vďaka tomu, 
že to bolo zapísané, sa mi podarilo celkom 
ľahko s tým všetkým vyrovnať. Teraz som 
si celkom istá, že systém všetko dopredu 
plánuje a nič sa nedeje len tak.

Pri práci s  denníkom mi prišlo také 
pochopenie, že keď si čítaš, to čo máš za-
písané čiernym, tie rôzne pochmúrne myš-

      

sledujte na  allatra.tv/cs

lienky, pochmúrne nálady, a keď každý deň, 
keď si čítaš denník, čítaš to čo je zapísané 
čiernym, vidím, že sa každý deň opakujú tie 
isté provokácie, tie isté šablóny, a jedna a tá 
istá reakcia, to znamená, že ja sa nechcem 
vzdať tej šablóny. Teda, že akoby chápem, 
že je potrebné odmietnuť ju, no nevzdávam 
sa jej, ja si ju jednoducho nosím a všetkým 
hovorím: „Aha, ja tam mám takúto šablónu“.

No pýcha, praobyčajná pýcha nedovoľu-
je vzdať sa jej. To však nie je práca, vtom nie 
je žiadny posun, pretože v skutočnosti du-
chovný rozvoj znamená, že ak si si všimol 
u  seba nejakú šablónu, treba sa jej vzdať. 
A áno, na začiatku sa to robí ťažko. V akom 
zmysle je to ťažké? Ťažké pre vedomie, pre-
tože ono... jeho to bolí, ono sa trápi. Pre 
vedomie je celkovo všetko, čo sa týka du-
chovného rozvoja, veľmi ťažké. No faktic-
ky, keď viem, aký mám cieľ, tak v podstate 
jednoducho všetko, čo mi prekáža na ceste 
k tomuto cieľu vezmeš a odmietneš. A po-
chopíš, že sa to dá urobiť celkom ľahko.

Teda nech už mi vedomie hovorí čokoľvek, 
pomáha mi to teraz prísť k môjmu cieľu? Nie. 
Načo mi to potom je? A s každým dňom takej 
práce vidíš, že vedomie – to je niečo vonka-
jšie, niečo úplne cudzie, absolútne nanútené 
a celkovo neživé, kompletne umelé, a nijako 
sa to ku mne nevzťahuje. Je to čisto program, 
ktorý je vytvorený nato, aby som ja vlastne 
prešla všetkými potrebnými lekciami, 
spravila skúšky a odišla k Bohu, odišla Do-
mov. A denník je v tom skutočne veľmi-veľmi 
dobrým pomocníkom. 

Keď začínaš brať zodpovednosť za svoj 
život do vlastných rúk, neprekladáš ju 
na druhých, začínaš skutočne konať, tak 
sa to v  princípe všetko stáva s  každým 
ďalším krokom ľahším a  ľahším, preto-
že prichádza pochopenie, ako to robiť 
a to najdôležitejšie – kvôli čomu to robíš.  
Ďakujem všetkým za pozornosť! Srdečná 
vďaka všetkým! Želám všetko dobré!

PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI 
VEDENIA DENNÍKA

Keď sa nachádzam v stave pokoja a už pozoru-
jem, teda chcem vidieť, čo mi podsúva vedomie, tak štu-
dujem to, čo mám napísané čiernou farbou. Napríklad, 
pochmúrne myšlienky, ktoré mi chce vedomie teraz pod-
sunúť, ktorá z mojich šablón sa vynára, s čím treba pra-
covať. To tiež veľmi pomáha pri práci na sebe, pomáha 
to odhaliť systém a utvrdiť sa v tom, že systém v skutoč-
nosti dopredu plánuje rôzne provokácie a že má všetko 
naplánované dopredu. Ak podlieham provokáciám sys-
tému, tak všetko bude tak, ako to systém naplánoval. 
No ak v istej chvíli pochopím, že je to provokácia a ne-
podľahnem jej, teda obhájim svoju pozíciu ako Osob-
nosť, tak plány systému sa zrútia, pretože v momente, 
keď sa neriadime jej provokáciami, ale správame sa ako 
Osobnosť, tak sme pre systém nepredvídateľný.
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V dňoch 14. 12. až 15. 12. 2018 sa konal 
v Košiciach Ezofest 2018. I tentoraz sme tu 
mali stánok s knihami od Anastasie Novych 
a prezentáciu knihy AllatRa. Počas týchto 
dvoch dní som sa stretla s mnohými zaují-
mavými, milými ľuďmi, ktorí ma obohatili 
o pekné zážitky. Som vďačná, že je čím ďa-
lej, tým viac ľudí, ktorí sa neponáhľajú, ale 
práve naopak, radi si nájdu čas na priateľský 
rozhovor. 

Mám rada osobný kontakt s ľuďmi. Roz-
hovory, z ktorých ide úprimná radosť, láska 
a porozumenie od jedného človeka k druhé-
mu – to nesmierne teší a napĺňa. 

Na tomto podujatí mal prednášku  zná-
my slovenský spisovateľ a tak som sa roz-
hodla ísť si ho vypočuť. Hovoril o skúsenos-
tiach, ako pristupuje  k rôznym situáciam 
s ktorými sa v živote stretáva , ako im čelí. 
Bol otvorený, hovoril priamo a s humorom. 
Hovoril o ľudskosti, súcite, konáni dobra o 
nezištnej pomoci človeka k človeku o dobre 

a láske. Čo ma ale najviac  tešilo, bol pocit 
jednoty, ktorý bol v tej chvíli medzi ľudmi. 
Práve táto jednota ľudí je tým dôležitým po-
jítkom a zmyslom nášho života. 

Ľudia chcú spoločne žiť touto láskou, 
dobrom, srdečnosťou. Teší ma, že táto tužba 
po ozajstnom živote sa v ľuďoch prebúdza a 
stáva sa ich hlavným cieľom. Veď my všetci 
máme v sebe jedno spoločné a tým je potre-
ba žiť, žiť v láske, v jednote so všetkými. 

Ďakujem za to, že i ja som vďaka knihám 
Anastasie Novych mnohé pochopila, odhalila 
tú skutočnú podstatu, ktorá je v každom z nás. 

Ďakujem, že s ľuďmi v MSH „ALLAT-
RA“, ktorých si dovolím nazvať priateľskou 
rodinou, môžem spoločne robiť, zúčastňo-
vať sa rôznych projektov a obohacujúcich 
stretnutí. 

Dnešný článok ukončím slovami  ktoré mám 
veľmi rada: „Dobro je tam, kde si Ty!“            Alena                                                                                                         

Dobro je tam, kde si Ty

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY

3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ 
    SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ 
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Globální dohoda o partnerství ALLATRA 
iniciuje sjednocení tvůrčích sil lidstva, 
spolupráci poctivých lidí, kteří usilují o 
začlenění nového formátu partnerských 
(obchodních) vztahů založených na Cti 
a Důstojnosti do praxe, což významně 
přispívá ke stálému duchovnímu, morál-
nímu, sociálnímu a ekonomickému vývoji 
světové společnosti.
allatra-partner.org/cs

Toto jsou odpovědi na otázky o tom, 
jak funguje tento svět a jakou roli v něm 
hraje člověk. Jakmile pronikáš k prame-
nům znalostí prapůvodní fyziky, na jedné 
straně chápeš jednoduchost uspořádání 
vesmíru, na straně druhé – jsi překvapen, 
kdo a jak to mohl vytvořit. 

To je opravdu evoluční průlom pro 
světovou vědu, která dnes zůstává ve stá-
diu výzkumů epochálních objevů, uděla-
ných ještě před sto lety. Tyto znalosti za-
hrnují celé spektrum fundamentálních a 
mezioborových výzkumů v různých věd-
ních oblastech od fyziky mikrosvěta po 
kosmologii a odhalují také unikátní infor-
mace o prvotních základech neutronové 
fyziky a astrofyziky elementárních částic.

V každém případě tato zpráva po-
skytne hledajícímu člověku odpovědi na 
mnohé vnitřní otázky a dá mu možnost 
dotknout se pramenů všeho toho, co nás 
obklopuje.

Kniha také obsahuje Zprávu „O pro-
blémech a důsledcích globálních změn 
klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení 
daných problémů“.

Video zpráva  
 PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

stáhnout zdarma na:
allatra.tv/cs

Obrázek č. 109. Pyramida lidské společnosti: 
Trojúhelník se špičkou vzhůru — symbol moci 
velekněží a politiků nad lidmi; Trojúhelník se 

špičkou dolů — symbol svobodné a rovnoprávné 
společnosti — Allat národa

pokračování  v knize AllatRa na str. 819

sledujte na  allatra.tv
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Růst počtu přírodních katastrof a ex-
trémních povětrnostních jevů po celém 
světě vykazuje znepokojivou tendenci k 
jejich výraznému zvýšení. Lidé po celém 
světě se už s přírodními katastrofami se-
tkávají, dokonce i v místech, kde k tomu 
dříve nedocházelo, a to je fakt dnešního 
dne. Co se událo v posledních týdnech ve 
světě, nám v tomto vydání „Mimořádných 
zpráv“ řeknou dobrovolníci ALLATRA TV.

V poslední době dochází na Zemi 
stále častěji k událostem, které by dříve 

trvaly desítky let. Například takové, kdy 
celá území mizí pod vodou. Podobné 
jevy můžeme pozorovat právě v součas-
né době. Příkladem toho je „Východní“ 
ostrov havajského souostroví. Reportáž 
účastnice Mezinárodního společenské-
ho hnutí „AllatRa“ z Havajských ostro-
vů (USA). Jeden z klimatologů Havajské 
Univerzity, Chip Fletcher, už dříve před-
pověděl, že tento ostrov zmizí, ovšem 
nečekal, že se to stane tak rychle. Vědci 
zdůraznily, že hladina oceánů stoupá a 
pouze jednota lidí je základem pro pře-
žití všeho lidstva.

„Jednoho dne budeme nuceni se přesu-
nout do jiných zemí, například, kvůli stou-
pající vodě, ale byli bychom velmi rádi za 
možnost žít v přátelských vztazích se vše-
mi. Samozřejmě, existují rozdíly, jazyk atd., 
ale každý by měl vynaložit úsilí. To je rozdíl 
mezi „mít“ a „být“. Nejsi to, co máš; jsi to, 
čím jsi. Jestli jsi přišel o svůj majetek, nic 
to nemění na tom, že jsi stále ještě člověk.“

Prudký nárůst klimatických změn ne-
lze ignorovat. Zdalipak se u vás objevily 
takové myšlenky: „Proč bych měl sledovat 
negaci, jak někde dochází ke katastrofám 
a umírají lidé, když s tím stejně nedokážu 
nic udělat?“ Ale možná by bylo dobré se 
na to podívat z druhé strany?“ 

Jestliže si my, lidé, budeme zakrý-
vat oči před realitou, které už čelí vel-
ká část planety, zdalipak nám to po-
může přežít katastrofy, které narůstají 
každým dnem? Jakou má nečinnost 
cenu, když se to týká života každého 
člověka a celé civilizace? Nebo mů-
žeme učinit svoji Volbu a jednat jako 
skuteční Lidé!

Více ve Zprávě vědců ALLATRA SCIENCE 
„O problémech a důsledcích globální 
změny klimatu na Zemi. Efektivní způso-
by řešení daných problémů“ dostupné na 
allatra.org/cs a v unikátním pořadu „Hle, 
přichází. It is coming“. 

SMYSLEM ŽIVOTA 
JE POZNÁNÍ 
PRAVDY

Otevřený rozhovor s Tomášem Klusem, 
uskutečněný v rámci projektu „Jediné Zrno“

NOVĚ na allatra.tv/cs

Unikátní pořad Volání Mahdího, 
nyní s českými titulky

Úprimné priznania pedagógov o tom, 
čomu museli čeliť vo svojej profesionálnej 
činnosti, čo museli pochopiť a uvedomiť si. 
Ako sa v praxi presvedčili, nakoľko dôležitá 
je v prvom rade vnútorná práca na sebe, aké 
dôležité je stať sa pozitívnym príkladom. 
Čo bráni a čo je prekážkou v komunikácii 
so  študentmi v duchu radosti a vzájomného 
porozumenia. 

Ako veľmi pomáha a vnútorne oslobo- 
dzuje úprimnosť k sebe samému, vedenie 
denníka, úprimnosť, otvorenosť a schop- 
nosť vidieť v každom človeku Osobnosť, byť 
v Láske a dávať ju druhým. Čo inšpiruje na 
ceste sebarozvoja a o hodnote prapôvod-
ných znalostí uvedených v knihách Anastasie 
Novych a v reláciách s I. M. Danilovom.

allatra.tv       •       allatra.tv/cs       •       info@allatra.tv       •       cz@allatra.tv

MEZINÁRODNÍ VOLONTERSKÁ 
INTERNETOVÁ TELEVIZE

INTERNATIONAL TELEVISION

Rok 2018 bol unikátny východom tri- 
nástich relácií s účasťou Igora Michajloviča 
Danilova. Tieto relácie sú neoceniteľným 
prínosom v práci na sebe pre všetkých ľudí, 
ktorí skutočne úprimne hladajú seba sku-
točného a zmysel svojho života. Informácie 
v týchto reláciách nielen odkrývajú podsta-
tu tohto iluzórneho materiálneho sveta, ale 
hlavne dávajú možnosť dotknúť sa skutoč-
ného domova každého - duchovného sveta, 
cez hlboké pocity vychádzajúce z Duše.

Účastníci MSH ALLATRA sa úprimne de-
lia o svoje pochopenia v práci na sebe za rok 
2018 a taktiež o svoje úprimné pocity z re-
lácií s účasťou Igora Michajloviča Danilova. 


