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šikaně, znásilňovali je, užívali
si zábavy z lovu tím, že používali děti jako živé cíle a trofeje,
zabíjeli je a přinášeli jako oběť
satanovi. Rituálů dětských
obětí se zúčastnili nejvyšší
představitelé katolické církve,
armády, zástupci nejvyšších
orgánů státní moci z různých
zemí a světové elity.

O DEVÁTÉM KRUHU

Tajná starodávná společnost
„Devátý kruh satana“ ovládá
jak náboženské organizace, tak
i okultní řády, větve „Svobodných zednářů“. Toto je viditelná
část současné pyramidy moci.
Tam vstupují představitelé světové elity, popkultury, světového showbusinessu.
Od časů Sumerů, představitelé „Devátého kruhu satana“,
vykonávali krvavé dětské oběti, aby posílili svou moc nad
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lidmi.
Historické výpovědi
svědků, svědectví i výpovědi současných očitých svědků, dokumenty a vyšetřování,
která byla opakovaně uváděna
a zveřejňována v médiích, na
internetu, včetně těch, která
byla shromážněna díky kanadskému knězi a spisovateli Kevinu Annettym („Mezinárodní
soudní dvůr v Bruselu (ICJ)“),
o tom, jak v různých zemích
představitelé světové elity
podrobovali cizí děti brutální
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Co se nyní děje ve světě, jak
se v různých zemích masívně a otevřeně vnucuje mládeži
kult satana (jsou vnucovány
strachy, touha po neomezeném
zisku, drogách a alkoholu, uctívání satana) prostřednictvím
filmového průmyslu a zástupců světového show businessu
ovládaného Devátým kruhem.
Statistické údaje WHO o pohřešovaných dětech.
Krutá realita neviditelného
světa. Komu slouží lidstvo jako
potrava a co se děje za hranici
námi neviditelného? Kdo má na
tom vinu a co dělat? Jaká je cesta z této složité situace?
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JEVY

a ve snu člověk dokonce nemá
kritický postoj ke svým nereálným činům? Stav hypnózy, jak
třetí síly působí na Osobnost
a jak to Osobnost vnímá? Materializace bytostí, spiritualistické seance, vytváření energetických fantomů - pravda a fikce
o těchto jevech, důsledky takového konání a konečný výsledek
pro vykonavatele. Tvrdá pravda
o metafyzice v životě člověka.

Proč vznikají stavy iluzornosti, umělosti a nereálnosti
tohoto hmotného světa? Proč
systém v poslední době selhává
(zastavení předmětů ve vzduchu, ptáků, automobily se střetávají s neviditelnými překážkami)? Proč se náš mozek stále

Člověk z pozice Osobnosti: jak vnímá svět Osobnost
při existenci těla a energetické
konstrukce. Jak Osobnost vnímá svět prostřednictvím prvotního vědomí? Člověk z pozice
subosobnosti: jak se člověk vnímá po smrti těla a zničení energetické konstrukce, přechodu
do stavu informace.

PARANORMÁLNÍ

V ČLOVĚKU
snaží dokreslit situaci? Čipizace
- je to pravda, že se o ni zmiňoval Jan Evangelista? Proskopie,
proroctví. Jaká je jejich podstata? Stavy snění, řízeného spánku, co se ve skutečnosti děje?
Proč je během snění vše vnímáno absolutně logicky a reálně

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.

2

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

Lidstvo, které se bude
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USA

CLARKSTONE

telekonference proběhla

ČESKO

UKRAJINA

KAMENEC-PODOLSKIJ

11.10.2019

Dne 11. 10. se na platformě mezinárodního společenského hnutí ALLATRA
ve spolupráci s radnicí města Kamenec
– Podolski (Ukrajina) a města Clarkstone v Georgii v USA konala mezinárodní
telekonference, během které si starostové
měst z různých koutů světa vyměnili zkušenosti o vzájemném soužití lidí různých
sociálních skupin, kultur a vyznání.
Starosta Ted Terry z městečka Clarkstone v Georgii v USA připomněl pohnutou historii svého města, ve kterém se během krátké doby objevilo mnoho běženců z různých
částí světa poté, co bylo toto místo vybráno
jako vhodné pro osoby vysídlené z mnoha
oblastí. V dnešní době v Clarkstonu stojí
chrámy všech hlavních náboženství světa,
na jednom kilometru čtverečním je možné
uslyšet až 60 jazyků. Přesto zde vládne přátelský duch a vzájemná shoda, jak potvrdili
i lidé, kteří toto místo navštívili.
Jak praví motto městečka: „Malé město - velké srdce“. Jak je to možné? Ted Terry během své řeči o integračních programech zdůraznil nutnost výchovy i neustálé
komunikace. V jeho městě jsou již malé
děti vedeny k vzájemné shodě a respektu, poznávání kultur svých sousedů
jako zajímavých a inspirujících rozdílů,
ze kterých není třeba mít obavy. Věřící
různých náboženství se střídají v pořádání
slavností ve svých chrámech, na které jsou
zváni příslušníci jiných vyznání. Takto se
pod jednou střechou kostela, mešity, buddhistického chrámu a synagogy pravidelně společně setkávají křesťané, muslimové,

PODOLANKA, ČESKO
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sledujte na allatra.tv
buddhisté, židé i lidé jiných vyznání. Bez
ohledu na kulturní rozdíly tak dávají najevo
uvědomění, že vnitřní hluboká podstata je
ve skutečnosti všem společná.
Ted Terry také zmínil, že v jeho městě je
mnoho dobrovolníků, kteří v integračních
programech pomáhají. Připomněl tím fakt,
že občanská iniciativa je pro úspěch takového mírumilovného soužití zcela nezbytná,
samotná radnice by na to nestačila. A opět,
tento zájem občanů o osud vlastního města
vychází již z citlivé výchovy dětí vedených
k respektu, spolupráci a vzájemné podpoře.
Také Kamenec-Podolski, přezdívaný
„město sedmi kultur“ je místem, kde žijí
lidé, kteří se odlišují svým původem a zvyky. Také zde se lidé setkávají na společných
slavnostech, ve vzájemné shodě a respektu.
Příspěvky a sdílené zkušenosti byly celkově velmi přínosné pro všechny posluchače, kteří se připojili v hojném počtu a rovněž
měli možnost díky formátu telekonference
vznést své dotazy.
Slovy Moniky Dragounové, starostky
malé české obce Podolanka, ve které se rovněž vyvíjí nemalé úsilí pro spojování lidí
napříč generacemi:
„Konference mezi starosty propojila oblasti, které by pravděpodobně nenašly jiný
prostor k setkání. Možnost okamžitých reakcí
na dané otázky byla velmi dobrou zkušeností.
Zjevné je, že máme všichni velice podobné,

KAMENEC-PODOLSKIJ, UK

je fundamentální sociálně-výzkumný projekt, jehož cíl je prostudovat
a odhalit společná duchovní zrna,
ležící v základu všech světových
náboženství a kultur. Studiem
posvátných textů všech existujících
náboženství a kultur jsme dokázali,
že učení všech národů světa jsou
založena na stejných zrnech Pravdy.
Toto uvědomění umožňuje lidem
pochopit, že jsme skutečně všichni
spojeni, že naše kultury a náboženství hovoří a učí o tom samém. A nic
nás nemůže rozdělit.

allatraunites.com/cs
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mírumilovné cíle a potřeby lidí jsou na celém
světě stejné. Jde nám o dobro našich rodin,
které můžeme prožívat jen v klidu, bez obav.
Cíle tedy máme stejné. Jako nelepší cesta k propojení lidí všeobecně se jeví otevřená
komunikace a propojování kultur. Přístup bez
předsudků a s pokorou k odlišnostem.“
Jedinečné setkání otevřených a upřímných lidí v roli starostů tak přináší inspirující důkaz o tom, že soužití v míru a pokoji
je možné, reálné a dávno probíhá na mnoha místech. Je na něm však třeba neustále
pracovat, neustále komunikovat, setkávat
se a bourat tak pomyslné bariéry pudového
strachu z neznámého, který je přirozený pro
každý živočišný druh. Oproti živočišné říši
má však člověk naštěstí neustálou možnost volby – být Člověk. Zvolit si v sobě
lidskost a neustále na sobě pracovat,
překonávat své předsudky a hledat společné prvky, vytvářet přátelské vztahy
a žít v pokoji a míru.
Děkujeme všem zúčastněným i živému příkladu starostů-obyčejných lidí,
kteří si zvolili vykonávat tuto veřejnou
službu ve prospěch všech, současných
i budoucích generací.
Karolína

CLARKSTONE, USA
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OD ATEISTU K SVÄTOSTI
Úryvky z relácie

ČO ZNAMENÁ
HROMADENIE

LÁSKY BOŽEJ?
OD ATEISTU K SVÄTOSTI

allatra.tv

JEŽÍŠOVA MODLITBA
PODSTATA A

ZÁMĚNY

OD ATEISTY K SVÁTOSTI
PREČO VEDOMIE NECHCE

ZJEDNOTENIE?

OD ATEISTU K SVÄTOSTI

IM: Ježišova modlitba je veľmi jednoduchá, i v chápaní je veľmi jednoduchá. Je
to hromadenie Lásky Božej, jej zosilnenie. Celá táto myšlienka je nasmerovaná, sústredená do jedného bodu. Čiže,
čo to znamená? Sila pozornosti sa vkladá iba do Božej Lásky, do Lásky a odovzdanosti Ježišovi Kristovi. To je všetko.
A to znamená – v Jeho osobe sa chápe Duchovný Svet.
No čo je tu zlé? Nič nie je zlé. Je to absolútne pracovný nástroj, ale je pomerne
ťažký. A zámena tu spočíva práve v tom, že
mnohí ľudia napodobňovali tých, ktorí absolvovali túto najťažšiu cestu. Nuž, povedzme, že tárať je jednoduchšie ako ísť, chápeš?
Napríklad my, predstav si, keby sme teraz
niesli na svojich pleciach ohromný náklad
a stúpali na horu, alebo sedieť tu a zhovárať
sa – no, jednoduchšie, však?
T: Jednoducho ste povedali, že nasmerovávať túto silu pozornosti, áno? Taký
moment – že už je akoby aj stratené toto
pochopenie, čo je to za sila, sila pozornosti,
ako ju...
IM: No to, že systém odoberá nástroje
u ľudí kvôli ich hlúposti – nuž, to áno, to je
pravda, pravdaže. Ale existuje popis, vďaka
Bohu sa zachoval, tých, čo skutočne prešli...
no bieda je v tom, že je tam tiež nalepené
množstvo pliev inými, tými, ktorí neprešli
touto cestou, ale skúšali. Deň, dva tam vydržali, potom ťažko, no...
Keď niekoho vidí, tak niečo akoby
šepce, chápeš? To je obrovský rozdiel. To
je vnútorná modlitba, nie šepkanie perami. Tí, ktorí šepcú – tí napodobňujú. Veď
musia ukázať, že sú v tejto modlitbe. Akonáhle niekto odišiel, v cele sa ozýva chrápanie. Nuž, takých je tiež mnoho. To je...to je
vedomie. No za to chcú, aby ich vychvaľovali a tiež ich pokladali za tých, čo pochopili.
Avšak podľa skutkov ich vidno, čo sú zač.
Nuž, je to také... Ale celkovo to rozvíja
pocitové vnímanie. Je to dobrý nástroj,
ale je veľmi ťažký.

sledujte na
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IM: Ale vedomie sa nemôže zjednocovať. Však aj v kolektíve, ak sú dvaja ľudia,
aj tak budú o sebe rozmýšľať zle, pretože
všetka matéria sa usiluje o zotročenie, potlačenie, dominovanie nad inou matériou.
Nie je tak? Tak. Ak sú v kolektíve traja ľudia,
tak sú dvaja proti jednému – to je, nuž, to
je zákon. Pričom dnes som s ňou proti tebe
a zajtra som s tebou proti nej. Nuž, sú to
hry, hry vedomia – rozdeľuj a panuj. Ale
rovnakým spôsobom vedomie rozdeľuje
človeka aj vnútri, to je tiež pravda.
Ž: Áno. Jednoducho sú také momenty,
ľudia sa s tým stretávajú, že ich vedomie
nepúšťa do kolektívov, že? Ale je jasné, že
v kolektíve prebieha rast rýchlejšie a...
IM: No samozrejme, že nepúšťa, to je
prirodzené. Načo bude človeka púšťať tam,
kde on môže získať slobodu a vyšmyknúť
sa spod moci vedomia. Nuž ono musí klásť
odpor. No ľudia sa tým aj predsa líšia od
zvierat, že majú, povedzme, okrem oduchovnelosti (pozn. - sú obdarení duchom)
majú ešte aj oduševnelosť (pozn. – sú obdarení dušou), čiže okrem vedomia majú
ešte aj Osobnosť a majú právo voliť, kam
ísť a ako postupovať – nie podľa vôle satana, ale podľa svojej voľ by.
Ž: No áno, jednoducho akoby existujú
také postoje, že „nepôjdem, pretože keď
som osamote so sebou, niet tých faktorov,
ktoré ma provokujú na niečo, niet tých...“
IM: No, akoby je to ľahšie. (Ž: Áno...)
Ale takpovediac, nie vždy je to, čo je ľahšie, správne a veď to „ľahšie“ – to môže byť
práve ilúzia, ktoré vedie inam, správne? (Ž:
Mhm...) Ale pre vedomie to je nebezpečné, pretože ak sa ľudia venujú vlastnému
duchovnému rozvoju a ešte aj v kolektíve a bez strachu to všetko oznamujú,
rozprávajú, študujú šablóny systému...
Veď človek, ktorý tam príde, môže
akurát počuť, ako sa zbaviť, ako sa
vyšmyknúť spod tejto moci, ako sa zbaviť jarma satana. No či je to preň výhodné?
Samozrejme, že nie. Preto aj rozpráva: „Seď
a basta“. A tento človek je čím? Bábkou v rukách systému, ak poslušne plní všetko to, čo
mu prikazujú démoni. Nuž, čo tu povedať?
Poľutovať možno, ale je to jeho voľba.

T: Ľudia naozaj tratia veľmi veľa času na
to, aby... Nuž, jednoducho chodia po takom
uzavretom kruhu, nechápu, čo je to hromadenie tejto Lásky, čo je to Láska. Dokonca akoby nechápu, čo to znamená milovať,
pretože existujú kategórie vedomia...
IM: Starý výraz „bohatier“, áno? Čo je to
„bohatier“? To je hromadenie, nahromadenie Boha. V akom zmysle dochádza k nahromadeniu Boha? Je to nahromadenie síl Allatu.
Teda keď človek v skutočnosti smeruje ako
Osobnosť, keď začína cítiť – to je pocitové
vnímanie a nie nejaké hmatové, alebo čo...
Práve ono pocitové vnímanie umožňuje
precítiť Duchovný Svet. Ale čo je to Duchovný Svet? To je nekonečná radosť, to
je Láska, to je absolútna Blahodať. Či to
nie je tak? A keď človek po precítení tohto začína sám posielať Lásku, sám začína milovať úprimne, ozajstne, čo môže
získať ako odpoveď? Iba Lásku. Toto je
nahromadenie. A vychádza to to tak, že
čím viac svojej lásky dáva, tým viac dostáva
naspäť a po preplnení sa o ňu delí. Vtedy aj
hovoria, že aha... „človek s Bohom“. Pretože
to z neho vychádza. Ale opäť, kto toto môže
pocítiť? Jednotlivci... A druhí naopak, cítia
k nemu od vedomia nenávisť, závisť a ešte
čosi. Prečo? Pretože pozerajú na obraz. Oni
vidia obraz, porovnávajú ho okamžite so sebou. No a tu vzniká taký konflikt záujmov
– samotného vedomia a egoizmu, ktorý aj
samotné vedomie v človeku vytvorilo. Je
tak? Všetko je jednoduché.
T: Igor Michajlovič, a láske... jej sa treba
učiť, alebo sa v láske nejako rozvíjať?
IM: Učiť a rozvíjať sa treba vždy. Človek práve kvôli tomu prichádza do tohto
sveta, aby sa učil a rozvíjal. Keď sa naučí
a rozvinie, môže sa stať Anjelom. Ale ak
sa nebude učiť a rozvíjať, na 100% sa stane
subosobnosťou. Iná možnosť nie je. A ako
rušička mu, áno, slúži vedomie. Ale rušička práve aj musí byť na ceste. A ako? Čo je
to za cestu, ktorá je rovná a hladká? To nie
je cesta. Či nie je tak? V čom by bola zásluha človeka, ak by bola cesta ľahká? Už sme
kedysi hovorili aj o zoroastrizme, aj o starých náboženstvách. Tam je to jasne povedané, pretože ešte existuje chápanie tohto
všetkého. To je ešte, práve sme spomínali
Hyperboreu, až odtiaľ prichádzali tieto vysvetlenia. To je v súčasnej civilizácii. No
ale opäť, podobné vysvetlenia prichádzali
aj v predchádzajúcej civilizácii. Tej, ktorá
skončila zmiznutím Atlantídy a prakticky
ôsmich miliárd ľudí. K čomu to viedlo?! Boli
znalosti, boli náboženstvá, všetko bolo!
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SAKRÁLNÁ ÚLOHA ŽENY A MUŽA.
NAJVYŠŠIA FORMA LÁSKY
CYKLUS ŽIVÝCH OKRÚHLÝCH STOLOV

Knihy od Anastasie Novych a relácie
s účasťou pána Igora Michajloviča Danilova otvárajú dvere k čistým, prapôvodným
Znalostiam, ktoré nám objasňujú sakrálnu úlohu muža a ženy, odkrývajú nám absolútne nový a pravdivý pohľad na to, čo
v skutočnosti znamená Láska. Tá jediná
a skutočná Láska, ktorej podstatu na vnútornej úrovni cíti každý z nás.

Sakrálna úloha ženy a muža
T: V spoločnosti existujú
akési tradičné chápania toho, kto je to muž.
Existuje pochopenie,
že je to ochranca všetkých slabých, že je to
RY
TIER DUCHA
človek smelý, statočný. Že je to rázny, odhodlaný, pracovitý a zodpovedný človek. Niekde
sa hovorí, že je to rytier, ktorý chráni dámu
svojho srdca.
Ale keď vezmeme do úvahy to, ako teraz
v súčasnom svete systém vnucuje určité
postoje a určité ideály aký má byť človek,
akým má byť muž, vzniká otázka: vníma každý človek vo svojom vedomí tieto
kvality správne? Ako sa zobrazujú v jeho
vedomí?
Čo sa rozumie slovami „šľachetnosť“,
„sila“, „mužnosť“? Pretože niekde podvedome každý muž cíti, že on určite nie je takým, ako to chce predostrieť systém, teda
ako... neviem, James Bond, ktorý bojuje
proti akémusi vojsku, proti armáde. A nie
je ani nejaký kulturista, ktorý si meria sily
so svojím súperom. A už vôbec nie je sukničkár, ktorý zvádza ďalšiu ženu. A v spoločnosti existuje taký paradox, že na jednej
strane sa muži stavajú do pozície rozvážnych, chladnokrvných vojakov. No na druhej strane je im vlastná táto láska k tvorivému, láska k matke, k tomu, čo plodí život.
Čo sa chápalo pod týmito vlastnosťami
v minulosti? Kto je to muž ako ochranca?
Čo je to mužnosť mužov a v čom je skutočná sila muža?
IM: V Pravde je skutočná sila muža.
A vo vernosti.

T: Čím je silný pravý muž?
IM: Svojou podstatou, pravou mužskou
podstatou. Práve tým je silný. Celá hodnota muža je v tom, a kvôli tomu bol
stvorený Bohom, aby sa menej viditeľný
a menej zaujímavý pre systém, ale majúci silu, ktorú mu dáva žena, postavil do
cesty všetkým démonom.
Sakrálna podstata muža – to je skutočne byť rytierom, byť vojakom a byť
ochrancom ženy. Je to ten, kto jej nedovolí zabudnúť, že je žena vo svojej pravej
podstate. Je to ten, kto chráni všetkých
(aj slabých, aj ženy – všetkých, vrátane
mužov), chráni ich pred vplyvom satana. Je to ten, kto stojí na stráži. A v prvom rade je to ten, kto slúži žene. Veď Boh
stvoril muža a ženu ako jeden celok.
Ona je zdrojom tej sily, ktorá mu dáva
Večný Život. Aj prvotný, aj Večný Život
dáva žena.
Úryvky z relácie: „Rytier ducha“
Ženská podstata v sobě skrývá pramen životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího
stupně Lásky, pak se ukáže obrovská
síla, kterou je možné používat na blahé
skutky a která také umožňuje dotknout
se Nirvány.
Úryvok z knihy od Anastasie Novych:
„Sensei ze Šambaly, IV.diel
IM: ...To znamená, že v žene je oheň
Božskej Sily, áno,
omnoho vyšší ako
v mužovi, ale muž
je silnejší fyzicky
SLÚŽENIE
a muž má slúžiť žene –
ochraňovať ju, živiť ju
a starať sa o ňu.
Úryvok z relácie „Slúženie“
IM: ...V tom je podstata muža. Byť nie
tým hrdinom, ospievaným v „Iliadach“ a podobne, ale pravým, skutočným bojovníkom.
Bojovníkom Duchovného Sveta, ktorý nebojuje so sebe podobnými a ktorého nevy-

#allatraunites

užíva systém ako nástroj pre zotročenie ženy
a jej poníženie, ale je ako opora, ako to, kvôli
čomu sem žena dáva Allat, prináša ho sem.
Úryvok z relácie: „Rytier ducha“

Čo znamená pojem Láska?

Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého
k věčně Živému
T: Velmi často si lidé pletou pozemskou
lásku se skutečnou Láskou.
IM: Láska je v pozemském pojetí často
diktována prvotním vědomím jako potřeba k rozmnožování, tedy kopírování sobě
podobných. Systém je v tom také velmi
zainteresován. Nebo je diktována druhotným vědomím jako touha ovládat, vlastnit
a tak dále. Tehdy láska vypadá skrze prizma z pohledu vědomí barvitěji, ale stejně
je přechodná. Ale opravdová Láska to je
Láska pouze k Bohu a Láska ke každému
v Duchovním Světě.
Ž: ...Posilovat v sobě kontakt s Duchovním světem, vždyť to je bezmezné
Štěstí, vnitřní nekonečná Boží láska.

Boh je tá najvyššia
a najčistejšia Láska
IM: Bůh – to je Láska, jinak se to nedá
ani říci. Nelze najít slova v žádném jazyce současného světa, která by opsala, co
je to Bůh, pouze „Láska“. Toto je správné
chápání. Ale toto pravé chápání, s pomocí všech lidských slov, může být opsáno
pouze jako nejvyšší a nejčistší Láska,
tedy skutečná Láska.
A k Bohu je možné přijít pouze prostřednictvím Lásky, žádná jiná cesta
není. Pouze skrze Pravdu, skrze poznání.
Poznání může projít pouze skrze Lásku.
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SPOLEČNĚ MŮŽEME DOKÁZAT MNOHÉ!

T: Ano, a je nutné pěstovat svou lásku
každý den. A to je práce. Ale lidé chtějí, aby
se člověk najednou z ničeho nic… stal duchovně rozvinutou Osobností.
Úryvok z relácie: „Vedomie a osobnosť. Od
vopred mŕtveho k večne Živému“

touží věčně pobývat, touží se nacházet
v nekonečném rozmlouvání s Ním. Časem člověk začíná reálně chápat nejen neustálou přítomnost Boha v něm, ale i Jeho
přítomnost všude a vždy, v celém okolním
světě. Člověk pochopí, že je Bůh vším a pro
všechny.

Bůh nikdy neopouští člověka, neboť Jeho
Láska je díky Duši
vždy s ním. Ale člověk tu věčnou Lásku
nechce vždy přijmout
KN
I H A A l l a t R a a často její hluboké poznání odkládá na „potom“
a řídí se momentálními, dočasnými přáními smrtelné materie. Ale člověk nemá to
„potom“, má pouze „tady a teď“, ve kterém
dochází ke skutečnému pohybu a volbě. Je
pouze potřeba otevřít se a svěřit se Bohu.

Ten, kdo vstoupí do rozhovoru s Bohem, brzy se mění sám, získává jiné
vnímání a jiné vidění světa. Co je ale
hlavní, Osobnost začíná při svém životě, díky takové samostatné komunikaci
s Bohem, přebývat v Jeho duchovním
světě a získává přitom ten stav splynutí
s Duší, který nazývají v různých náboženstvích různě: svátost, Nirvána, nejvyšší spojení s Bohem a tak dále. Tento stav je tou skutečnou svobodou, tou
opravdovou existencí, o níž člověk usiluje po celý svůj život.

Obrátit se tak, jak umíš, svými
upřímnými slovy, myšlenkami a co je
hlavní, vnitřním hlubokým pocitem,
jako k té nejbližší a nejmilejší Bytosti.
Když člověk s pocitem hlubokého pokání
začíná promlouvat se svojí Duší, Láska Boží
se v něm mnohokrát znásobí. Bůh přichází
do Duše a dává jí mír. Ona se člověku stane
zdrojem nevyčerpatelné vnitřní síly. Rodí
se v něm duch víry, poskytuje mu možnost pochopit získané zkušenosti a nabýt
nový pohled na svůj život. Člověk získává
dar pochopení: on je v Lásce, neboť je
v Bohu a Bůh je v něm. Má co říci Bohu
a má sílu upřímnosti a víry, aby procítil
Jeho duchovní odpověď.

Úryvek z knihy A. Novych „Allatra“

Tento dialog dvou blízkých a milujících se je nekonečný. Neboť Bůh je
beseda v Lásce. Člověk chápe, že tento
stav, naplnění, spojení s Bohem je ten
skutečný, opravdový život. Je to tajemství, k němuž dochází v každém z nás,
když ho přijímáme a otevíráme se před
Bohem ve svých upřímných pocitech.
A tento dialog zní neustále. Ve vnitřním životě člověka již není nic, kromě
Boha, a Duše ve své čistotě stojí před
Ním. Tento rozhovor je tajemstvím
dvou. Člověk cítí přítomnost Boha
a miluje Ho, tíhne k Němu jako milující k milované Bytosti, v jejíž blízkosti

Aká je sakrálna úloha ženy
a muža v spoločnosti?
Miroslav, Slovensko: Do nedávna som
sa nezaoberal otázkou, že existuje nejaká
sakrálna úloha ženy a muža. Práve relácie
I.M. Danilova, oni mi dali toto pochopenie,
že žena má určitú funkciu a bolo nádherné
poznať to, čo má žena robiť v tomto svete. Predtým som nevnímal ženy ako niečo
cenné. Dnes sa radujem, že máme na tomto
svete ženy, že sme muži, že každý tu máme
svoju úlohu a spoločne môžeme vytvoriť
tento svet krásnym. Je nádherné, keď sa ľudia delia duchovnou láskou, bez ohľadu na
to či sú v trojrozmernom svete známi alebo
neznámi. Znamená to, že sa podporujú, navzájom si tú lásku preukazujú a navzájom
tvoria v Božej láske.

Čo je to láska v najvyššom
zmysle slova?
Gabriel, Slovensko: ...pre mňa tá najvyššia forma Lásky je láska k Bohu, kde sa
človek otvára, ... kde pociťuje toho Boha
nie už na úrovni vedomia, na úrovni rozumovej, ale na úrovni pocitovej.
Vlasta, Slovensko: Láska - to je podstata nás, podstata Boha. To najsvätejšie

v nás, v každom jednom.
A tak, ako bolo povedané: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého“, a: „Milovať
budeš aj nepriateľa svojho.“ Povedal to náš
veľký Učiteľ, ktorý o sebe povedal: „ Ja som
cesta. Ja som Pravda. Ja som Život. Ja som
Láska“, čiže tu zdôraznil, že zmysel celého nášho života, ten cieľ, je Láska. Lebo len
tou Láskou bezpodmienečnou, vše objímajúcou sa dávame do tej Jednoty.
Marta, Slovensko : Ja keď som sa stretla so Znalosťami, tak to bola pre mňa obrovská radosť, pretože som pochopila, že
je to to, čo som dlhé roky hľadala. Bola to
pre mňa najväčšia udalosť v mojom živote.
Pochopila som, že je to obrovský dar a na
základe týchto Znalostí som pochopila, že
všetko je v mojom vnútri. Je tam obrovská
radosť, je tam veľká láska, je tam nežnosť,
je tam to obrovské bohatstvo, ktoré sme to
všetci dlho hľadali vo vonkajšom. A to všetko je v našom vnútri. ...A začala som sa na
ľudí pozerať inými očami. Očami Lásky.
Dušan, Česká republika: Ono se to
slovy moc říct nedá, ale je to takový stav,
kdy jsem v neuvěřitelné vděčnosti za to, že
vlastně jsem a vděčnosti za to, že můžu být
s vámi tady. Takže ten stav se moc slovy
popsat nedá, ale je to něco...

Láska je Jediné Zrno, кteré
sjednocuje celé lidstvo
Jako bych chtěl obejmout všechny
a všechno a vím, že je to uvnitř mne a chtěl
bych se s tím podělit úplně se všemi. Není
člověk, s kterým bych se o to nepodělil.
Moje zkušenost je taková, že když se bavím s úplně neznámým člověkem, zjišťuju,
že ho znám vlastně tisíc let, protože mi je
tak blízký a chápu, že podstatu Boha máme
my všichni v sobě. Že rozdělení na bílí, žlutí, křesťan, moslim, je úplný nesmysl. Samozřejmě, že jsou tady jakoby síly, které
se snaží to dovést tam, kde jsme to v tuto
chvíli dotáhli. Ale já pevně věřím, že díky
Lásce, která je v každém v nás, nám se to
podaří, a že o te Lásce, o které se tady bavíme, o té bezmežné, že ona prostě... Ona
zvítězí. Jinak to být prostě nemůže.

www.allatra.tv/cs
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SESTRY ALLAT
– NEBESKÉ VTÁKY,
duchovné vlastníctvo a skutočné bohatstvo ľudstva
•

ŽENSKÉ SKUPINY V HISTÓRII
ĽUDSTVA

•

ICH SAKRÁLNA ÚLOHA PRE
DUCHOVNÉ FORMOVANIE SPOLOČNOSTI A PRE EXISTENCIU
CELEJ SÚČASNEJ CIVILIZÁCIE

V histórii nachádzame viaceré zmienky o tom, že v každej dobe, na rôznych
kontinentoch, existovali ženské skupiny, ktoré mali dôležitú úlohu pre duchovné formovanie spoločnosti. Pred
12 000 rokmi, na počiatku existencie
našej civilizácie, sa sformovala prvá
skupina žien slúžiacich Bohu, sestry
Allat. Prečo sestry Allat nazývali Nebeskými Vtákmi a prečo ich v dávnych
dobách hlboko uctievali? Prečo v dejinách ľudstva v určitom období nebolo vojen a násilia? Kto boli Allatchjara
a akú hlavnú funkciu plnili po odchode
sestier Allat? V čom spočíva sakrálna
úloha ženských skupín pre duchovné
formovanie spoločnosti a existenciu celého ľudstva?
Odpovede na tieto otázky nachádzame
v reláciách s účasťou I.M.Danilova
(Sex a duchovná cesta, Rytier Ducha,
Slúženie, Volanie Mahdiho).
Ženské skupiny v histórii ľudstva
a ich sakrálna úloha pre duchovné
formovanie spoločnosti a existenciu
celého ľudstva
Ž: Áno, chcela by som začať tým, že
v posvätnom texte hinduizmu „Agni
puráne“ je zmienka o 8 matkách a 64
jogínkach, ktoré boli aspektami Božskej
Ženskosti. A spomína sa o ich schopnosti tvoriť a ničiť svety. Taktiež v Indii
boli také dévadásí, čo sa prekladá: déva
– boh, dásí – otrokyňa. Tak sa nazývajú
dievčatá, ktoré slúžili božstvu v Indii.
A v dôsledku výcviku tela sa dévadásí stávali „posvätnými nádobami“, cez
ktoré pretekala čistá sila a energia Bohyne Lakšmí.
IM: To je súčasná interpretácia – „otrokyne Boha“. Nikdy ich tak nenazývali
počas ich života.
Slúžiť a byť otrokom – je obrovský
rozdiel. Otrokov má iba satan. Boh
otrokov nemá.

Ž: Áno, taktiež boli citlivé na najmenšie
nuansy jemných vibrácií, majstrovsky
vedeli vnímať mocné energie neviditeľných území a vplývať na ne. Tiež sa
súdilo, že energia dévadásí zabezpečuje tok požehnania pre celé kráľovstvo
a pre celý svet, pre všetko živé.
T: No tiež existujú také príklady. Týka
sa to žien, ktoré žili v krajinách Kanaánu, to sú práve dnešný Izrael, Sýria
a Jordánsko. Chrámové služobníčky bohyne lásky, plodnosti a sexuálnej extázy
Keteš nazývali kedešami – a toto slovo
vždy znamenalo „byť svätými“. Avšak
keď prichádza cirkevná moc, tak prirodzene vnáša svoje korekcie, skresľuje.
A skresľuje práve všetky tieto posvätné
mystériá a starobylé znalosti minulých
storočí. A teraz už nazývajú tieto ženy
„hriešnicami“, „zradkyňami boha Jahveho“. A práve...
IM: Vnesiem malú korekciu. No veď
napríklad Máriu Magdalénu počas koľkých storočí nazývali hriešnicou a potom sa za to ospravedlňovali a prečo? ...
SESTRY ALLAT – NEBESKÉ VTÁKY,
duchovné vlastníctvo a skutočné
bohatstvo ľudstva
IM: A keď hovoríme o sestrách Allat,
alebo ako ich ešte nazývali Nebeské
Vtáky... Prečo? Pretože sa nachádzali medzi svetmi. Ony neodchádzali do
toho sveta, ale nazvať ich pozemskými
obyvateľkami tiež nebolo možné. Áno,
mali telá, áno, využívali svoje telá, ale
využívali ich k čomu? K tomu, aby boli
ako trampolína v týchto okamihoch
odpútania...

la, ale dáva aspoň nejaké pochopenie,
v čom je zmysel týchto žien. Vrátane
využívania sexuálnych praktík... Ale
opäť, stavať sa k tomu ako k sexu obvyklému v tomto svete, to je hlúpe. No hoci
ak sa aj zboku niekto na to pozrie, no
čo? Ženy, venujúce sa spoločnému sexu,
veď mužov nemali. Vôbec, v podobných
skupinách mohol byť muž iba na počiatku utvárania skupiny. Pričom jeho
funkcia bola práve v úlohe ženami využívaného. Využívali ho ako „detonátor” k „explózii“. Nuž, prepáčte za takú
paralelu, ale inak sa to ani nedá nazvať.
Ale neskôr, keď sa skupina sformovala,
tam mužskí jedinci ani nemohli byť nablízku, pretože samotná mužská energetika (a to je energetika spotreby),
bola zbytočná. Keď sa v čistote spojili,
ako jeden celok vzlietali do nebies a prinášali to, čo... nuž, nemožno to opísať
slovami.
O akých perlách, no alebo o akých
briliantoch či o čom môžeme hovoriť, porovnávajúc to s tým zdrojom
sily, s tým Životom, ktorý ony prinášajú?! Ale opäť, áno, disponovali
obrovskou silou a v jednej z relácií sme
s tebou hovorili o tom, že sestry Allat
mohli premieňať roviny na hory a hory
na roviny. A je to naozaj tak. Ale to nie
je ich hlavná úloha. Ovplyvňovať klímu, zadržiavať... – to nie je hlavná úloha. Ich hlavná úloha je – držať diabla
na uzde a dávať Život tým, ktorí sa
snažia.
Úryvky z relácie: „Sex a duchovná cesta“
pokračovanie v ďalšom čísle, alebo
na stránkách polahoda.cz

... A odtiaľ prinášali to, čo poskytovalo
mier a čo dávalo Život každému, kto ich
cítil, kto ich chápal. Nuž, porovnal by
som ich s obyčajným pozemským pre
chápanie ľudí... V Japonsku boli ženy
(no ony ešte aj sú) „Ama“ – to sú lovkyne perál. Veľmi hlboko sa ponárali. Hlbšie, ako sú schopní muži a oveľa dlhšie
zotrvávali pod vodou. A samozrejme, že
vyťahovali najväčšie a najdrahšie perly.
A vďaka ich schopnosti ich komunita
žila, pretože perly boli drahé a toto im
poskytovalo možnosť existovať.

IM: Veď podstata sestier Allat spočíva
práve v tom, že ony nie sú ani na zemi,
ani v nebi. Ony zotrvávajúc v tele tu,
sa nachádzajú Tam. A ich podstata je
– keď odíde Mahdí, ponechať tento Život, toto dýchanie a udržiavať ho. Toto
dýchanie zadržiava satana. Ale opäť,
ony ho budú zadržiavať vtedy, keď sa
ľudia vzdajú diktatúry zvera vnútri seba.

A tu... Nie je to celkom správna parale-

Úryvok z relácie: „Volanie Mahdiho“

7

www.polahoda.cz

Dobro je tam, kde jsi Ty

ALLAT
11 MINUT
56,74 SEKUND
Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po.
Pokud je součástí elementární částice,
hraje důležitou roli jako silová částečka
a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částečkami Po, jejichž vnitřní potenciály jsou neslučitelné, a tedy
nemohou být umístěny vedle sebe ve
struktuře dané elementární částice. Tato
částečka může být pouze ve spojení s dalšími fantomovými částečkami Po. (Jak již bylo
zmíněno, oddělené fantomové částečky Po
neexistují. V případě rozpadu elementární
částice, oddělená samotná fantomová částečka Po, nenávratně zmizí v ezoosmické
membráně). Díky své univerzálnosti a výjimečnosti byla tato fantomová částečka Po,
pojmenována jako allatovská fantomová
částečka Po, nebo zkráceně allat.

Pojem „Allat“ je velmi starý. Dříve se
znak Allatu ve tvaru půlměsíce s růžky otočenými nahoru používal, aby
se poukázalo na přítomnost nejvyšší
božské síly v tom či onom jevu, objektu, atd. Stejným způsobem označovali
společnou jednotku - předchůdce času.
„Allat se projevuje jako nespočetný
a mnohostranný. Ve vědeckém pojetí je
Allat celistvá jednotka času, která má
veliký význam pro veškerou materii.
A pokud vezmeme aktuální označení
pozemského času, Allat činí 12 minut,
nebo přesněji 11 minut 56,74 vteřin.
Když vědci objeví tuto nejvýznamnější fundamentální částečku, abych tak
řekl, základní stavební kámen vesmíru, bude to nejen velká revoluce ve
vědě, ale i ohromný evoluční skok. Pak
vědci pochopí, co se skrývá za tajemstvím času, a dokážou odhalit skutečný proces tvoření matérie ve vesmíru.
A pokud lidé poznají podstatu Allatu, otevřou se jim obrovské možnosti
(Poznámka: podrobnosti o jedinečnosti
síly Allatu a starověké zmínky o něm najdete v knihách Anastasie Novych)

mových částeček Po, z níž reálná (stacionární) částečka Po, nemůže odebrat energii a informaci. Když prochází allatovská
fantomová částečka Po ezoosmickou
buňkou, má, obrazně řečeno, status nedotknutelnosti (asociativní příklad s diplomatickým vagónem). Díky přítomnosti
allatovské fantomové částečky Po,
mají elementární částice jako je
například foton (3 Po), neutrino
(5 Po) nebo elektron (13 Po) své
tečky Po v různých interakcích,
unikátní vlastnosti. Máli eledo nichž je zapojená elemen●
mentární částice ve své struktární částice, která se s těchto
tuře allatovskou fantomovou
fantomových částeček Po skládá,
částečku Po, znamená to, že se
omezíme se zde jen na obecné vydaná elementární částice podílí
světlení těchto procesů.
na silových procesech a interakcích,
vykazuje specifické vlastnosti a zvláštní
Vzhledem k univerzální síle Allatu, ktefunkce.
rou nazývali v dávných dobách „síla vycházející z duchovního světa“, a také díky
Jde o unikátní silovou
Ale protože cílem této zprávy není úpl- své unikátní funkci spojovat neslučitelfantomovou částečku ný popis charakteristik allatovské fantom- né, jsme označili allatovskou fantomovou
Po. Je jediná z fanto- nové částečky Po a jejího vlivu na další čás- částičku Po, staroslovanským písmenem
„A“ ([a]; název tohoto pís mena ve staroslovanském jazyku je „Az“, znamenal také
„S Y M BOL IC K Ý V Ý Z NA M J E DN IČ K Y odrážel starobylé
jedničku, což bylo spojeno s použitím píspoznání allatovské fantomové částečky Po. V nejstarších dochomen v cyrilici pro označení čísel. Existoval
vaných textech narazíme na číslo „jedna“ jen velmi zřídka. Jedstaroslovanský výraz „Аz jesm“ (Já jsem)).
nička znamenala ne tak první předmět v řadě, jako spíš dokonalou
Toto označení bylo dáno ze dvou důvodů.
celistvost duchovního světa (nejvyššího boha, díky němuž vznikl
Za prvé, aby se na pozadí známých veličin
i tento svět). Byla chápána jako začátek, prapříčina, prvotní pohyb, nea termínů z fyziky (pro které se používají
dělitelné, základ života“.
písmenka latinské a řecké abecedy) ukázala jedinečnost a výjimečnost allatovské
SY MBOLICKÝ V ÝZNA M ČÍSLICE „DV Ě“ byl spojen s dávnými znalostmi
fantomové částičky Po a jejich specifických
o fantomových a reálných částečkách Po tvořících základ interakcí v ezoosmické mřížvlastností. A za druhé, z historických důce. Číslo 2 tlumočili jako základ binárních protikladů, s jejichž pomocí popisovali svět,
vodů, vzhledem k tomu, že v čase ztracené
rozdělení jednoty, zkreslené odražení jednoty (na příkladu svíčky, která se odráží ve
základní znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY
dvou protilehlých zrcadlech), přičemž bylo zmíněno, že nic neexistuje mimo Jednotu.
ALLATRA, jako azy prvotní základy vědy,
Číslo dvě bylo interpretováno jako rozlišenost, závislost, vábení iluzí, vytvoření páru
byly v dnešním moderním světě obnoveny
protikladů. Ve védské tradici je zajímavý poměr mezi 1 a 2, kde dva, na jedné straně,
na slovanských teritoriích.
slouží jako symbol protikladů, rozdělení a spojení, a na straně druhé - jako symbol
shodnosti nebo homologie protikladných článků. Starověký řecký filozof Platón se
Elementární částice sestávající z jedné
zmínil, že číslo dvě je číslo nemající význam, neboť předpokládá spojitost, kterou uvánebo dvou fantomových částeček Po v přídí třetí faktor.
rodě neexistují. Svět elementárních částic, které tvoří veškerou hmotu, začíná
V tradicích mnohých národů světa je za první číslo považováno číslo 3. Bylo na
ze spojení 3 a více fantomových částeček
začátku číselné řady a bylo chápáno jako dokonalé číslo, dynamická celistvost, akuPo. Tyto znalosti se odráží v řadě starých
mulované působení, univerzálnost síly, pluralita, tvořivost, hromadění, pohyb vpřed,
kulturních tradic národů světa. Například,
vnější projev, počátek všech věcí a tak dále. Bylo základní konstantou mýtopoetické1 a 2 nebyly brány jako číslice, ale za první
ho makrokosmu a sociální organizace (tři vyšší hodnoty, tři nejvyšší božstva, třikrát
číslo v řadě bylo považováno číslo 3.
opakování nějakého děje během obřadů, a tak dále). O spojení tří fantomových částeček Po budeme dále pojednávat ve zprávě.
Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA

ALLATRA“ na allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
#ALLATR AUNITES
Pravá duchovní stránka člověka
ve vztahu ke společnosti se projeví
v upřímném záměru a nezištném
jednání pro blaho společnosti. Spojí-li se
lidé kvůli takovému záměru, budou moci
dosáhnout něčeho velkého a vytvořit
podmínky pro utvoření podstatně nové
civilizace – lidstva, které se bude řídit
podstatou Slova „AllatRa“.

"Dnes se vytvořily takové jedinečné
podmínky, díky nimž může lidstvo využít
svoji šanci, obrátit monádu směrem
duchovního rozvoje civilizace. Může
vytvořit absolutně nové společenské světové
zřízení, využít při tom nástroje informačního
působení Živočišného rozumu na lidi, ale
s naprosto protikladnými cíli a v naprosto
protikladném směru – rozvoji lidstva
duchovně-tvořivým směrem.
Osobní vklad každého člověka do společné
záležitosti duchovní a mravní přeměny
lidstva je velmi důležitý. Můžu říci, že
každý, dokonce i, zdálo by se, nejjednodušší
a „bezvýznamný“ čin, vykonaný s cílem
šíření Pravdy, se v konečném důsledku, ať
tak či onak, projevuje na globální situaci ve
společnosti a formuje její budoucnost. Jako
se moře utváří z množství potůčků a řek,
tak se i globální tvořivé informační pole
formuje z myšlenek a činů množství lidí, kteří
pochopili Pravdu a stali se jejími aktivními
průvodci.
Bude-li si člověk, který všemi těmito
informacemi bude disponovat, přát je šířit,
pak je pro něj nezbytné:
1) poskytnout lidem celý objem Znalostí,
vyložených v těchto knihách, a přitom se
snažit šířit je mezi maximální množství lidí
na celé planetě;
2) na základě dané informace napomáhat
procesům sjednocení lidí, které bude mít
za následek změnu chování, mechanismů,
formování nových hodnot, samostatné
duchovní vzdělávání společnosti.
Při splnění podmínek realizace těchto úkolů
se nevyhnutelně vytvoří soběstačná světová
společnost, která bude schopná se sama
řídit, řešit závažné otázky, realizovat přijatá
řešení. Aktivní komunikace každého jejího
účastníka bude pouze posilovat, podporovat
a šířit působení dané informace, předávat
určitý emocionálně-psychický tonus druhým
lidem, nakazí je příkladem chování, obecnou
ideou a činy. Když se to vezme obecně, nic
složitého na tom není. Co je hlavní, donést
lidem informace v čisté podobě, být aktivním
účastníkem
procesu
formování
nové
společnosti a neustále na sobě pracovat.

***

Anastasia: Ano, to je skutečně reálná

možnost, jak obrátit monádu. Je zajímavé,
že princip moci a ovládání společnosti
dnes lidem představují jako pyramidu
se špičkou vzhůru. V její spodní části
se nachází většina obyvatel, v podstatě
„přežívajících“ v mizerných podmínkách,
uměle vytvořených politiky a velekněžími.
Na jejím vrcholku se nacházejí jedinci, jimž
společnost „přidělila“ moc, kteří žijí tak, že
si užívají veřejného bohatství a disponují
většinou výsad a privilegií. Ale převrátíme-li
znak, dostaneme trojúhelník se špičkou dolů,
dle principu tvořivého Allatu, jako symbol
společnosti, v níž není žádné moci, kde se
každý člověk sám duchovně zdokonaluje,
zlepšuje svůj život, sám přináší užitek a blaho
celému lidstvu, kde světová společnost řídí
procesy svého života, pohybuje se duchovním
směrem, využívá všechna ta blaha a zásoby.
To je také pohyb od nejnižšího k vyššímu, to
je také skutečný pokrok, podstatný evoluční
skok lidské civilizace!
Rigden: Zcela správně, čili ve skutečnosti
v tom nic složitého není. Lidé by se
jednoduše měli sami zapojit do procesu
přeměny společnosti a dle svých možností
vytvářet nezbytné podmínky pro osvětu lidí,
sjednocení světové společnosti a kontrolu
lidské civilizace v duchovním vektoru rozvoje.
Základní podmínky pro vytvoření takové
společnosti:
1) zvýšení duchovní a intelektuální
gramotnosti lidí;
2) duchovní samostatné zdokonalování
člověka a jeho aktivní podílení se na životě
společnosti;
3) samostatné sjednocení lidí do jediné
světové společnosti;
4) odstranění světového systému moci
politiků a žreců;
5) pevné omezení kapitalizace individua;
6) řízení společnosti by mělo náležet pouze
společnosti samotné, a to celkově;
7) to nejdůležitější je ideologická změna
společnosti, která je neoddělitelně
spojena s dominancí morálních hodnot
a Duchovního principu, a to jak v člověku,
tak ve společnosti."

z knihy AllatRa
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HRA PROFESIONÁLŮ

OHRANIČENÍ
KAPITALIZACE
31.08.2018

úryvek z diskuze „JEDNOTNÁ
TVOŘIVÁ EKONOMIKA“
Igor Naumec, kandidát ekonomických věd, zasloužilý architekt Ukrajiny,
podnikatel ve sféře těžebního průmyslu (*dále IN): A podívejme se na televizi,
prakticky v ní probíhá reklama na válku.
Fakticky, v každém vydání zpráv jsou nám
každodenně předkládány informace o nějakém násilí, válkách, živelných pohromách,
všelijaká negativa. Celkově mám z toho takový dojem, že nejenže se celý svět zbláznil, ale snaží se nás držet ve strachu, přitom
se formuje obraz nepřítele z různých zemí,
neustále se to podporuje v médiích, že prý
máme někomu čelit, s někým bojovat.
Pořád se utrácí čas na nějaký neustálý
boj. Přidáme-li k tomu korupci, neustálé
daně, neustále se zvyšující daně, inflaci
– ať by sis koupil cokoliv, ať by ses snažil
naspořit jakékoliv prostředky – stejně se
všechno znehodnotí, takže musíš pracovat
víc a víc, abys zabezpečil sebe a děti...

TVOŘIVÁ EKONOMIKA

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

HRA PROFESIONÁLŮ

ANULOVÁNÍ VNĚJŠÍCH STÁTNÍCH
DLUHŮ VŠECH ZEMÍ
ZRUŠENÍ DANÍ PRO LIDI

ZRUŠENÍ ÚROKŮ
Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK
12. října 2019 V 16:00 (SELČ)
ALLATRAUNITES.COM/CS

21. září 2019 V 15:00
vit, ale přijít a odebrat, domáhat se, vnutit
atd. Vždyť je možné prostě přijít k člověku
a prostě se domluvit.
Oksana Kušč, marketingový specialista (*dále OK): Chtěla bych poukázat na to,
jakou roli hrají média v napomáhání zotročování nás, lidí. Ať se podíváme kamkoliv,
všude nás doprovází reklama, přičemž je
natolik agresivní a vtíravá – je i v dopravě, na ulici, v novinách, v televizi. A všude
jsme vyzýváni prostřednictvím obrázků,
sloganů – kupte si, opatřete si. V tvořivé
společnosti to může být zcela jinak. Ty nástroje, jimiž jsme dnes manipulovaní, když
nás nutí ke konzumaci, chtít a ztotožnit se
s těmito příběhy z reklam, jež jsou používány s cílem vyvolat přání. Ty stejné nástroje
mohou být využity v tvořivé společnosti
k tomu, abychom se povznesli jako lidé, ale
ne v očích někoho a nad někým, nýbrž povznést se v duchu, v lásce, v dobrotě.

Miroslav Gret, umělecký ředitel, majitel brandingové agentury, restauratér
(*dále MG): K tomu bych dodal, teď vidíme,
že společnost v různých sociálních vrstvách je lhostejná ke svým vlastním problémům. Mnozí nechtějí vidět očividné věci.
Třeba, pokud budu mluvit o své sféře, každý pracovník reklamní sféry nese zodpovědnost za to, že společnost má zrovna teď
takové spotřebitelské požadavky. Osobně,
když jsem před kamerou… jakýkoliv režisér
vyžaduje, aby se člověk vžil do obrazu a donesl ho ke svému spotřebiteli. Tím je tady
způsoben neustálý tlak na to, aby si někdo
něco přál, je to vnucení. A to jednoduše vytváří lhostejnost k jiným problémům. Naše
hlavy jsou naprosto nacpány nějakými obrazy, obrazy, že potřebujeme tohle, potřebujeme tamto. Ale podíváme-li se celkově,
no skutečně, co člověk potřebuje pro život,
pro normální život?

Takové příklady už jsou – když lidé
z vlastní iniciativy rozmisťují pozitivní
citáty, které pomáhají člověku vzpomenout si na to, kým je, jaký je jeho skutečný
cíl. Chtěla bych také připomenout film na
Allatra TV pod názvem "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně živému",
v němž byl videoklip o metru v budoucnosti, kde bylo názorně ukázáno, jakým může
být okolní prostředí v tvořivé společnosti,
která obklopuje člověka. Kde samotná společnost se stará o to, aby se člověk rozvíjel
jako Osobnost.

Taťána Pleuvrel, podnikatelka ve
sféře přístrojů pro kosmetický průmysl
(*dále TP): Zcela s tebou souhlasím, a z jiné
stránky, pokud si promluvíš s jakýmkoliv člověkem – všichni chtějí to samé –
jednoduchý, klidný život. Všichni říkají:
"kdy začneme žít klidně, v míru", bez
tohoto neustálého očekávání, že se něco
stane. Jsou vsugerovány takové obrazy, že
člověk člověku je nepřítelem, „člověk člověku vlkem“. Právě tyto zvířecí obrazy, že
je třeba se domáhat, ne se v klidu domlu-

Olga Pogorelko, podnikatelka (*dále
OP): Ale taková společnost, o níž teď hovoříme, nebyla vždycky. (TP: Absolutně!)
Před dvanácti tisíci lety, kdy vládly sestry Allat, kdy hlavním principem pro
každého člověka bylo "já – lidem", "já –
Bohu", kdy byla altruistická společnost,
kdy si každý dokonce ani nepřipustil
myšlenku, že jiný člověk je špatný... V té
době, vycházeje na ulici, každý potkával každého jako svého přítele. A to byl
skutečně prosperující a radostný svět,

JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ

EKONOMIKA
DISKUZE

ve kterém všem bylo komfortně. Lidé
byli dospělí jako Osobnosti, přebírali na
sebe odpovědnost za vlastní duchovní
rozvoj, přebírali odpovědnost za společnost a podnikali reálné kroky k tomu,
aby ve společnosti vzkvétala láska.
MG: Ale o této historii toho víme málo.
IN: Ale je třeba říci a my to víme, že tehdy byl na zemi matriarchát. A už s érou patriarchátu a fakticky vše, co z historie víme,
tak vlastně víme, že historie údajně začíná
sumerskými státy… To znamená, že se jako
první objevily sumerské státy a odsud začínáme studovat celou historii civilizace,
jakoby předtím nebylo nic. Nicméně právě
v sumerských státech, před 6000 lety,
byl vymyšlen úrok z půjčky. A nejenže
vymyšlen, ale legislativně uzákoněn, jako
taková příprava, aby se jedni lidé postavili
proti druhým, povyšovali se nad ostatními.
Například v Talmudu je psáno, že se
úrok z půjčky může dávat všem, kromě příslušníků vlastního kmene. Je tam dokonce
přímo uvedeno, že „budete dávat půjčku
s úroky jiným národům a budete nad nimi
vládnout“. Tudíž fakticky před 6000 lety
byl připraven tento model konfrontace,
model vládnutí kněží. Bylo to zapsáno, bylo
to rozšířeno a dodnes tyto knihy čtou, studují, samozřejmě těmto knihám důvěřují,
no a to přivedlo k tomu, že jedni si myslí,
že jsou králové, a že jsou výš než jiné národy. A vůbec se nezamyslí, že všichni jsme
stejní, že všichni lidé na světě - to je jediná
duchovní rodina. Fakticky, když se objevil
tento virus lichvářství, kdy začali půjčovat
peníze na úrok, se to začalo ve světě rychle
rozšiřovat.
pokračování v příštím čísle...

sledujte diskuze na allatra.tv

Jak vybudovat
Kniha
tvořivou společnost
stránky 754-836

allatra.tv

AllatRa

www.allatra.tv/cs
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SJEDNOCENÍ LIDÍ –
ZÁRUKA PŘEŽITÍ LIDSTVA
Obracíme se na všechny obyvatele planety. Vážení lidé, Daná informace se týká
každého člověka žijícího na Zemi. Celoplanetární rozsah blížících se přírodních
kataklyzmat ohrožuje existenci celého
lidstva. Na tom, jak adekvátne a vážně se
nyní postavíme k nadcházejícím globálním kataklyzmatům, které již začaly, závisí naše přežití.

Země je náš společný domov
a neštěstí hrozí každému člověku žijícímu v tomto domě. Nehledě na pohlaví, národnost, náboženství, či jakékoliv jiné lidmi
vymyšlené rozdíly.

Jsou nutná naléhavá mimořádná opatření, která by sjednotila lidi v jedinou
přátelskou světovou rodinu, neboť sám se
nikdo nedokáže vypořádat s globálními
problémy příštích několika let. Ať už se
jedná o jednotlivce, rodinu, firmu, město
či zemi. V podmínkách globálních katastrof zůstanou lidé sami se svými problémy a nebudou se mít na koho spolehnout.

stane katastrofa planetárního rozsahu,
která zasáhne každého. S přihlédnutím
k nadcházejícím globálním kataklyzmatům je třeba, aby samotní lidé začali
měnit svůj vztah k sobě a k společnosti
tady a teď. Vždyť nevíš, kým budeš zítra
– uprchlíkem, nebo přijímající stranou.
A jaké budou tvoje šance na přežití v té,
či oné situaci?

Doufat a spoléhat na pomoc jakéhokoliv státu v podmínkách spotřebitelské
společnosti je krajně naivní. Kdyby vlády
a vládci reálně, ne slovy ale činy vykonávaly své povinnosti zejména pak službu
vlasti, která je jasně stanovená v různých
ústavách a dokumentech o lidských právech, potom by situace na planetě nebyla
tak žalostná a problém uprchlíků by nebyl
tak naléhavý.

Informace o mnohých problémech
a o nadcházejících globálních kataklyzmatech se tají a útržky, které se k lidem
dostanou jsou vnímany jako další strašák.
Například diskuze v sociálních sítích na
téma budoucího výbuchu Yellowstonu.
Američané si neuvědomují jeho rozsah.
Dívají se na mapu a počítají míle, které
dělí Národní park od jejich domova.

Nadcházející globální kataklyzmata se
stanou vážnou zkouškou pro celé lidstvo,
a to, s čím se střetneme v příštích letech
je opravdu hrozivé. S takovými zkouškami jsme se ještě nesetkali. Ovšem východisko se dá najít v každé situaci. A v tomto případě je sjednocení všech poctivých
a rozumných lidí z celého světa životně
důležitou nutností pro celé lidstvo.
Čas na rozmyšlenou prakticky vypršel. Právě teď lidstvu katastrofálně rychle
ubíhají drahocenné, relativně klidné dny.
Vždyť tento čas je možné využít k tomu,
abychom se konsolidovali a společným
úsilím tak předešli nejhorším následkům
nadcházejících globálních přírodních
kataklyzmat.
Pouze společné úsilí národů
světa při řešení této otázky
založené na cti, svědomí
a opravdu lidských vzájemných vztazích, budou mít rozhodující
význam, což bezesporu velmi silně ovlivní
nadcházející události
a perspektivu existence
celého lidstva.
V blízké budoucnosti na-

Ovšem ti, kteří získali skutečné informace, už rozprodali své aktiva a nemovitosti a neopouštějí pouze stát či kontinent,
ale polokouli. Zůstávají pouze ti, kteří buď
nemají informace, nebo možnosti opustit
Ameriku, nebo ti, kteří znají pravdu, ale
ničemu nevěří. Budují egoistické a tím
i absolutně utopické plány na budoucnost,
kterou nemají.
Věnujte svou pozornost dvěma naléhavým klimatickým problémům celoplanetárního rozsahu. Kaldera Aira – prefektura Kogašima otrov Kjušú Japonsko
a Kaldera Yellowstone – stát Wyoming
Spojené Státy. Vědecká pozorování odhalila vzájemnou paralelu mezi procesy
probíhajícími v těchto starých kalderách.
Procesy, které probíhají uvnitř nich, jsou
mezi sebou vzájemně propojené a na
sobě závislé.
Mnohé vědecké důkazy
svědčí o hromadění energie v nitru Země,
která je při svém
probuzení schopna
vyprovokovat ničivou
celoplanetární
pohromu. Na základě
výpočtů specialistů
k tomu dojde v nadcházejícím desetiletí. Pokud

www.polahoda.cz

tyto dva supervulkány vybuchnou najednou, hrozí úplné zničení lidstva. Pravděpodobnost, že v příštím desetiletí v důsledku obrovských výbuchů a zemětřesení
dojde ke zničení japonského archipelagu,
je sedmdesátiprocentní. Pravděpodobnost,
že se tak stane v průběhu příštích osmnácti let je devádesáti devíti procentní.
To vyvolává velké obavy u lidí, kteří
v těchto oblastech žijí a dává jasnou představu o důležitosti konsolidace celé světové společnosti pro záchranu života více než
127 milionů lidí. A jejich včasné přemístění na kontinent do bezpečnějších regionů.
Podle nejskromějších prognóz mnohých
vědců může výbuch Yellowstonské kaldery způsobit náhlou změnu klimatu na celé
planetě. Ovšem nejhorší je, že je schopen
zničit život prakticky na celém kontinentu.
Vědci provedli simulaci výbuchu a dospěli k závěru, že v prvních minutách po
erupci bude zničen veškerý život v okruhu dvanácti set kilometrů včetně oblastí přiléhajících k sopce, které budou pod
vlivem pyroklastických útoků skládajících
se z rozžhaveného plynu a popela. Rozšíří se rychlostí, která bude blízká rychlosti
zvuku a přitom zničí vše, co jim bude stát
v cestě.
Druhá zóna, která se vztahuje na celé
území Spojených států a část Kanady, bude
pokryta popelem. Následkem udušení
a padajících budov zemře drtivá většina
lidí, kteří se budou v této zóně nacházet.
V současné době se lidstvu poprvé
v historii za celou dobu jeho existence naZe zprávy „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu
na Zemi. Efektivní způsoby řešení
daných problémů.“: „Východisko z daných problémů existuje
a celkový dopad událostí závisí
na každodenním vnitřním úsilí
každého člověka na Zemi.“
skytla unikátní možnost a reálná šance
spasit sebe a svoji budoucnost. To znamená využít technickou základnu jako například internet a televizi k organizování
a sjednocování samotných lidí mezi sebou.
Nejdůležitějším co dnes můžeme udělat, je informovat co největší počet lidí žijících v těchto oblastech. A našim úkolem
je udělat vše, co je v našich silách pro to,
aby se tato informace stala dostupná všem
lidem. Včasné rozšíření dané informace
může zachránit miliony lidských životů.
Vždyť lidský život je nejvyšší hodnotou
v tomto světe.
S vědeckými fakty, které potvrzují a objasňují skutečnou klimatickou situaci ve
světe a možný scénář jejího vývoje a rov-

Dobro je tam, kde jsi Ty
něž podrobně popsanými způsoby řešení
daných problémů je možné se seznámit ve
zprávě: „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na Zemi. Efektivní
způsoby řešení daných problémů.“ Zpráva
je napsaná jazykem, který je jednoduchý
a srozumitelný každému člověku.
Už dnes se musíme připravit na dobu X.
Nyní je pro lidi ještě těžké pochopit, že stát
se skládá z lidí samotných a ne z těch, které
oni zmocnili vládnout a kteří budou při náznaku nebezpečí zachraňovat v první řadě
svůj vlastní život. Vždyť na tom, nakolik
budou právě dnes tady a teď lidé jednotní
a rozumní ve svých činech, závisí, zda zítřek vůbec nastane. To znamená, dokážou-li zachránit život svým dětem a vnoučatům a prodloužit existenci lidstva během
tohoto, pro všechny tak složitého období.
Lidé by měli odhodit veškerá omezení
a podmíněnosti a sjednotit se tady a teď.
Příroda se nedívá na hodnost a postavení,
když započne svůj tisíciletý hněv. Pouze
projev skutečného přátelství mezi lidmi
založeného na lidskosti a dobru je shopen
dát lidstvu šanci přežít.

SJEDNOCENÍ LIDÍ –
ZÁRUKA PŘEŽITÍ LIDSTVA
O problémech a důsledcích
GLOBÁ L N ÍCH Z M ĚN K L I M AT U NA Z EM I
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Zpráva „O problémech
a důsledcích globálních změn
klimatu na Zemi. Efektivní
způsoby řešení daných
problémů “
ke stažení na allatra.tv

sledujte na
allatra.tv

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty
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Jak máme my, lidstvo, změnit VEKTOR ROZVOJE
společnosti ze spotřebitelského na TVOŘIVÝ?

Jak sjednotit všechny lidi dobré vůle?

11. května 2019

SPOLEČNOST
POSLEDNÍ ŠANCE
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
NOVÉHO FORMÁTU

9. KVĚTNA 2020
#allatraunites

proběhla unikátní událost globálního
meřítka — mezinárodní telemost
«SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE».
Plnou verzi sledujte na stránkách allatra.tv

allatraunites.com

Připojte se k organizaci a účasti na ještě více maštábní
mezinárodní online konferenci
«SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE»

9. května 2020

Společně vytvoříme tvořivou společnost!

SJEDNOTIT CELÉ LIDSTVO
NYNÍ MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT OPRAVDU MNOHÉ!
BUDOUCNOST ZÁVISÍ NA OSOBNÍM VÝBĚRU KAŽDÉHO!

HRA PROFESIONÁLOV
TVORIVÁ EKONOMIKA

SPRAVODLIVÉ KOMUNÁLNE POPLATKY
A SOCIÁLNE PÔŽIČKY
V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
26.10.2019

ZAČIATOK

V 15:00 (SELČ)

ŽIVÉ VYSILANIE NA ALLATRAUNITES.COM

Prediskutované budú nasledovné otázky:
nespravodlivá tvorba cien; ● co skrývajú tí, ktorí majú moc nad
stupňami utajenia pred ľuďmi? ● koľko daní je vložených v cene
každého energetického zdroja? ● kto a prečo špeciálne komplikuje
výpočet ceny (tarify) energetických zdrojov?● aké percento
z minimálneho platu platí človek za komunálne poplatky? ● pre
koho je výhodné nerovnomerné rozmiestnenie zdrojov na planéte?
● prečo sa nerozvíjajú alternatívne technológie získavania energie?
● pre koho je výhodná totálna monopolizácia energetických
zdrojov? ● komunálne poplatky v tvorivej spoločnosti?
Sociálne pôžičky: ● účel sociálnych pôžičiek

Jedinečnosť konferencie spočíva v tom, že pomocou internetu
sa k diskusii môže pripojiť každý neľahostajný človek
z ktoréhokoľvek miesta na svete.
REGISTRACE ONLINE

allatraunites.com/sk

ZDRAVOTNICTVÍ V
TVOŘIVÉ
SPOLEČNOSTI
2.LISTOPADU 2019
15:00 (SELČ)

#allatraunites

Dostupná, vysoce kvalitní lékařská péče je nedotknutelným právem každého člověka na Zemi, bez ohledu na místo
pobytu, náboženství nebo sociální postavení.
Jaká by měla být medicína v tvořivé společnosti?
Jak můžeme už nyní zlepšit systém zdravotnictví na celosvětové úrovni, udělat ho bezplatným, snadno přístupným, vysoce kvalitním, a to bez výjimky po celém světě?
Jaké podmínky jsou nezbytné pro lékaře, aby byli jejich pacienti zdraví?
Jak vnést do farmaceutického průmyslu lidstvo?
Jak preventivní opatření a zvyšování úrovně informovanosti
obyvatelstva ovlivňují zdraví národa?

Pre účasť a zasielanie otázok: info@allatraunites.com
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