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VŠE JE MOŽNÉ ZMĚNIT
FRAGMENT Z POŘADU „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST“
s účastí I.M. Danilova

allatraunites.com, allatra.tv

IM: Vše je možné. Vše je možné udělat a
vše je možné změnit, a vše je v rukou lidí,
pokud si budou přát.

si myslí, že vládnou světu. Jsou v otroctví samotného systému, nejsou svobodní. A
zde je svoboda, skutečně svoboda.

T : Nádherná alternativa.

Promiň, představ si, oligarcha, který může
jít nakupovat produkty na trh bez dvacetičlenné ochranky, protože nikdo od něj nic
nechce. Lidé k němu jen přijdou říkají: „Děkujeme! Děkujeme, že tak hodně děláte pro
společnost!“ Copak to není příjemné? Přijde
a říkají mu: „Poslouchej, vážený, neber si
tyto banány! Vezmi si tyto, jsi dobrý člověk,
daruji ti to nejlepší. Dávám, protože jsi tak
hodně udělal dobrého!“ Bude to člověku
příjemně nebo ne? Správně?

IM: No, samozřejmě. A o tom všem v podstatě je řečeno v 8-mi osnovách Tvořivé
společnosti. Řekla jsi, že je máš.
T : Mám.
IM: Pojďme, vysvětlíme, co je to Tvořivá společnost, jednotlivě projdeme tyto
osnovy.
T : Pojďme. První osnova, Igore Michajloviči. Život Člověka:
„Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je
nutné chránit Život každého Člověka jako
svůj vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit
a garantovat, že život každého člověka má
tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic
cennějšího, než život Člověka. Pokud je cenný
jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní
všichni Lidé!“
IM: Copak to tak není? A pojďme… úplně
první osnova - Život Člověka, nic nemůže
být více. A nyní se podívejme na to, proč
je v naší době v našem spotřebitelském
formátu všechno úplně opačné. Podívejte se
zde: zájmy společnosti jsou výš než zájmy
člověka, zájmy státu jsou výš než zájmy
člověka. Promiňte, přátelé, nerozumím...
Ano, rozumím, vím všechno, ale... ale na
druhou stranu nerozumím tomu, jak může
být společnost bez člověka, jak může být stát
bez člověka, fakticky. Co je tedy nejcennější
zde na této Zemi?

NEJCENNĚJŠÍ JE LIDSKÝ ŽIVOT
T : Samozřejmě, že člověk a jeho život.
IM: Lidský život - je nejcennější, to je to,
co musíme chránit. Není a nemůže být nic
cennějšího. Není to tak? Je. Ale jsou také
záruky Života Člověka. Správně? A jeho
zabezpečení, kdy se my, celá společnost,
staráme o Život Člověka. Odsud plyne vše:
zdravotnictví, vzdělání, veškeré sociální zabezpečení, řekněme, množství výhod, které
jsou zaměřeny na člověka. Tak tedy čím se
liší Tvořivá společnost od spotřebitelské?
Spotřebitelská je zaměřena na lež, klam,
manipulaci a skryté otroctví. A v otroctví se nacházejí všichni, dokonce i ti, kteří

T : Super, ovšem.
IM: Nebo jak nyní, jde, má dvacet lidí v
ochrance, protože ho každý druhý chce zabít, protože okradl všechny, koho jen mohl.
Není to tak? (T : Ano). A sám sebe uvrhl
do vězení a chlubí se tím. Jsou spokojeni se
životem? Ne, nejsou. Těší je pouze to, že jim
někdo závidí. Ale copak je to závist? Pouze
hlupáci jim závidí, ti, kteří neví, jak oni žijí.

SPOLEČNOSŤ BEZ VÁLEK
T : Igore Michajloviči, no, co se týká hodnoty života, Tvořivá společnost je absolutně
mírumilovná společnost (IM: Absolutně),
je to společnost bez válek, protože dnes…
IM: V Tvořivé společnosti nemůže existovat pojem „válka“. Co je to válka? Ať kdokoliv říká, co chce, válka je ve skutečnosti
chamtivost jednoho člověka. Je to nemocný
sociopat s takovou nenasytností a pýchou,
který zahajuje válku. A vše ostatní jsou záminky, pohádky pro lidi. On chce cizí, proto začíná válku, protože chce vzít cizí. Vše.
Chce obrat, okrást národ, chce ho pokořit
a udělat svými otroky. Pojďme, podíváme
se do historie. Vždyť současná historie spotřebitelského světa… Podívej se, to, co bylo
před 6000 lety (T : Ano, a více…), je prakticky vše vymazáno. Ano?
T : Ano, to vůbec není, historie začíná
později.
IM: Velmi málo můžeme najít. A kdy
začíná celá historie? Z vytvoření právě
spotřebitelského formátu (T : Ano), kdy
se stal člověk člověku vlkem, když jeden
člověk začal dominovat nad druhým. Objevil se feudál a objevil se otrok. Ano? A
odsud začala historie.

A kdo, řekněme tak, je v naší historii ze
všech nejznámější? (T : No, ano). Nemocní
sociopaté. Ve skutečnosti zvířata, ne lidé.
Máme historii o lidech? Máme historii o
zvířatech: kdo koho sežral, kolik lidi zničil
a tak podobně. A to je naše historie? A na
to jsme hrdí? Je to naše minulost a stojí za
to si ji pamatovat? Je lepší na to zapomenout a nikdy nevzpomínat. Ne, pamatovat
si je třeba, vše je třeba si pamatovat, přátelé
moji, abychom nebyli takoví, jak tomu bylo
v minulosti, aby se tomuto zabránilo v budoucnosti. Proto pojem „válka“ nemůže být
vůbec v Tvořivé společnosti, protože znovu
hodnota života člověka je nade vše. Přece to
tak je?
T : Ano.
IM: A podívej se znovu. Jeden král chce
něco sebrat od druhého krále. Ale toto pochopení: „jeden král chce sebrat od druhého
krále něco“ - ukazuje se, že ani lidé a člověk vůbec neexistují. Ano? Vše je to jen tak,
biomasa, otroci. Prostě jeden král posílá své
otroky na dobytí otroků a majetku jiného
krále.
T : Realizovat své zájmy.
IM: A kdo jsou ti otroci? To jsou lidé, to
jsme my i vy. A námi manipuluje něčí nemocná psychika, něčí chamtivost. No co,
není to tak?
T : Rozhodně ano.
IM: Tak. Ale v dobrém, kdyby to bylo normální, řekněme lidsky, jak se říká, už ani
nemluvím o Tvořivé společnosti, - tak jeden král proti druhému má nějaké, řekněme, výhrady. Vyšli spolu ve dvou a perou
se, a my, národ, z jedné i z druhé strany se
sázíme. Ještě bychom dokonce i vydělali na
této show. No je to tak?
IM: Skvělý. Podle mě by to tak mělo být (T :
Ano). A od koho to závisí? Od lidí. Když ti král
říká: „Jdi a bojuj,“ - no, proč bys měl jít bojovat a někoho zabíjet, příteli můj? Tady je,
ten král, který tě tlačí do války. V tom případě
vemte a tlačte ho před sebou. No je to tak?
T : Tak to je.
IM: Co je to král? Bez družiny není nikdo.
Jen nemocné zvíře, které tlačí lidi do války.
Co je potřeba udělat? Postrkovat zvíře před
sebou. Vy jste ho vystrkali z jedné strany,
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příbuzní a blízcí? No je to tak?
T : Ano. Víte, prostě je hrozné slyšet, že vůbec ve společnosti existují takové myšlenky,
že válka je údajně přirozený stav, přitom se
odkazovat se na Platóna, který vyprávěl...
IM: Chtěl jsem právě říct: no, to jsou ti
všichni - Platóni, Kanti...
T : Ano, ti všichni filozofové, proto...

a ti druzí vytlačí (svého) z druhé strany. A
to je vše, máte show, bavte se. Skončí války?
Skončí. To je samozřejmě žert, ale v Tvořivé společnosti to není reálné. Proč? Protože veškerá moc patří lidem, protože celé
lidstvo je jedna velká rodina.

Hobbes), Kant, Hobbes, ano a všichni ostatní. Proč? Protože právě oni učí spotřebitelskému formátu, říkají, že člověk bez války
- to není reálné, člověk stejně musí stále
bojovat. Člověk nemusí bojovat, to za prvé,
protože není nic cennějšího než lidský život. Je snadné ho vzít - není však možné ho
vrátit. Co, není to tak? No jakpak jít proti
Bohu? Vždyť nechápou, že za to se budou
muset zodpovídat.
T : Jak s tím žít, že.

T : Samozřejmě.

IM: Ano, ano, ano, filozofové, na jejichž dílech
později vytvořili ospravedlnění otrokářského
systému. No co, není to tak? Přece je to tak.
To jsou ti, řekněme, jejichž ústy lidé, ti, kteří
vládli jiným lidem, se snažili ospravedlnit své
vládnutí, svou krutost a nelidskost. Proto je
propagovali. Do dnešního dne se všude studuje zmíněný Platón. Že?

IM: No, momentální radosti jsou mnohem
cennější. „Potom - vždyť to bude potom, a
není známo, zda to bude. A teď, ano, teď
jsem poslal spoustu otroků a něco mi přinesli na stříbrném podnose.“ Prostě člověk
musí být Člověkem, ne otrokem. Přestat dělat hloupé věci a všechno se změní.

IM: Proč bojovat v rodině, když jsou všichni

(T : Ano). Stejně tak Machiavelli (T : Kant,

...pokračování v příštím čísle

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

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

3 ) BEZPEČNOST ČLOVĚKA
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo
ohrožovat život a svobodu Člověka! Každý
Člověk má garantované bezplatné zajištění
základních životních potřeb, včetně jídla,
bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného
sociálního zabezpečení. Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti
má být nasměrována výhradně na zlepšení
kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém

Člověka s velkým písmenem, pěstování
mravních hodnot v každém člověku a ve
společnosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsouzení jakékoliv formy
rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

6 ) ROZVOJ OSOBNOSTI
světě, jediná měnová jednotka, fixní minimální zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna
jednotnou celosvětovou službou na řešení mimořádných situací.

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

7 ) SPRAVEDLNOST A
4 ) TRANSPARENTNOST A ROVNOST
přírodní zdroje patří Člověku a
DOSTUPNOST INFORMACÍ Všechny
spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi.
PRO VŠECHNY
Monopolizace zdrojů a jejich iracionální
Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních
prostředků společnosti. Každému Člověku
jsou dostupné informace, v jakém stavu je
plnění rozhodnutí přijatých společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a
poskytují informace pravdivě, otevřeně a
čestně.

5 ) TVOŘIVÁ IDEOLOGIE
Ideologie by měla být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na
ochranu před vším, co je namířeno proti
Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké
duchovně morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu

využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje
se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele
celé planety.

Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi
mají být stejné na celém světě.

8 ) SAMOSPRÁVA
SPOLEČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou
společnost, její rozvoj, podmínky pro život
a harmonické uspořádání je na každém
Člověku.
více informácií nalezete na
allatraunites.com/cs

www.allatra.tv/cs
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Prečo iba dobré skutky a pomáhanie ľuďom
nevedú k vytvoreniu Tvorivej spoločnosti?
neziskových organizáciách, pri spolupráci
s mnohými ľuďmi, pre ktorých je pomoc
druhým a snaha zlepšiť svet celoživotným
poslaním.

Žijeme v spotrebiteľskom formáte
spoločnosti

Veď po svete je skutočne mnoho ľudí a organizácií, ktoré konajú dobro, pomáhajú
druhým. Vo väčšine ľudí prevláda dobro,
láskavosť a starostlivosť o druhého, mnoho ľudí si pomoc druhým dokonca zvolí ako
svoje celoživotné poslanie.
• Tak ako je možné, že napriek tomu,
že je v nás ľuďoch toľko dobra, stále
žijeme vo svete plnom biedy, chudoby,
vojen a konfliktov?
• Prečo sa určité problémy, majúce riešenie, stále nedarí vyriešiť?
• Prečo sa napriek obrovskému úsiliu
stále nedarí zbaviť sa biedy a chudoby
v spoločnosti?
To sú otázky, nad ktorými som sa zamýšľala dlhé roky, počas pôsobenia v mnohých

Napriek obrovskému, často celoživotnému úsiliu, napriek množstvu ľudí konajúcich dobro sa formát spoločnosti nemení
a zostáva v rovnakých koľajách. A v tom
som našla aj kľúč k odpovedi na svoju
otázku – formát spoločnosti sa nemení...
Žijeme v spotrebiteľskom formáte spoločnosti, ktorého hlavnými atribútmi sú vykorisťovanie, moc, nadvláda.
Ľudia, ktorí konajú dobro v tomto spotrebiteľskom formáte sa snažia zmierniť
jeho deštruktívny dopad, a v podstate
hasia následky tohto neľudského formátu
spoločnosti.
Ale formát samotný zostáva a problémy,
ktoré ľuďom prináša, taktiež. Je to začarovaný kruh. Akokoľvek veľa dobra by ľudia
nevykonali, aj tak to nestačí na to, aby problémy, ktoré sa snažia vyriešiť, zmizli.
Preto mnohí aktívni ľudia, konajúci dobro,
pomáhajúci druhým, časom vyhoria, rezignujú, stratia vieru v to, že sa situácia raz
zmení k lepšiemu.
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Existuje východisko
Jediným komplexným a globálnym riešením je celková zmena formátu spoločnosti – zo spotrebiteľského na tvorivý.
Dobré skutky sú veľmi potrebné a konať dobro je ľudskou prirodzenosťou.
Ak sa všetci ľudia spojíme, dokážeme veľmi
rýchlo a jednoducho vytvoriť Tvorivú spoločnosť, v ktorej obrovské množstvo problémov dnešného spotrebiteľského formátu
už nebude existovať, nakoľko každému človeku budú garantované podmienky života
hodné človeka.
V Tvorivej spoločnosti môžeme úsilie, ktoré je teraz smerované na riešenie problémov spotrebiteľského formátu, nasmerovať
na rozvoj spoločnosti, na jej napredovanie
a budovanie nového, aby sme sa ako ľudstvo posúvali vpred.

Každý z nás sa môže zapojiť
Každý z nás môže šíriť myšlienku Tvorivej
spoločnosti vo svojom okolí – medzi blízkych, známych, v práci – každý vo svojom
odbore. Môžeme sa zamýšľať nad tým, ako
by náš odbor, v ktorom pracujeme, mohol
fungovať v Tvorivej spoločnosti podľa jej
princípov.
Môžeme sa zapojiť do diskusií v živých vysielaniach, ktoré sa pravidelne vysielajú.
Spájať sa, zjednocovať a spoločne hľadať riešenia. Každý jeden z nás je dôležitým článkom spoločnosti a každý jeden z nás toho
môže vykonať mnoho pre to, aby sme v Tvorivej spoločnosti žili už čoskoro. Amaya

India: Tvorivé vzdelávanie. Praktická skúsenosť na ALLATRA TV INDIA

Projekt Tvorivá spoločnosť nadchýna čoraz
viac a viac ľudí. Niektorí z hostí, s ktorými sme robili interview, sa teraz pripojili k
projektu ako spolumoderátori živých besied.
Vďaka tomu už vychádzajú sociálne prieskumy a živé vysielania aj v hindskom jazyku.
Nedávno sa začali realizovať pravidelné
okrúhle stoly so žiakmi z rôznych škôl Indie. V rámci výskumného projektu sami
študujú, ako vo svojich školách zaviesť
8 osnov Tvorivej spoločnosti. V živých
vysielaniach sa delia o svoje nápady a
pochopenia.
Tento formát iniciovala Dr. Seema
Negi, riaditeľka školy v Bombaji, India:
„Na škole Sanjeevani sme rozoberali 8 osnov
Tvorivej spoločnosti s našimi študentami a

pýtali sme sa ich na pohľady a názory. Boli
sme ohromení, keď sme zistili, nakoľko boli
vnímaví vo svojom prístupe k svetu a k ľudstvu celkovo. To nás priviedlo k uskutočneniu
projektu Tvorivá spoločnosť, keďže berieme do
úvahy, že hlasy študentov majú veľký význam.
Naši študenti - to sú lídri zajtrajšieho dňa.
Keď študenti začali realizovať tieto ciele vo
svojom každodennom živote, poskytli sme
žiakom a študentom možnosť predstaviť
školu Sanjeevani na kanáli Allatraunites
a Allatra TV India k prejednaniu Tvorivej
spoločnosti. 8 študentov predstavilo každú
z 8 osnov Tvorivej spoločnosti a rozhovor
prebiehal pútavo v besede.
S pocitom uspokojenia zažívam ohromnú
radosť, keď pozorujem vo svojej škole ich

pohľad na to, ako môžeme realizovať týchto
8 osnov spojených s človekom. Tak môžeme urobiť lepším náš svet.
Po pilotnom rozhovore s našimi študentami sme začali podporovať toto študentské
spoločenstvo po celej Indii, ktoré sa zjednotilo vďaka 8 osnovám Tvorivej spoločnosti.
Človek - je základná jednotka spoločnosti.
Ľudstvo - to je jedna veľká rodina.
Študenti z Indie realizujú svoje ciele a stratégie, aby zo školskej úrovne spoznali tieto
ľudské hodnoty. Na záver by som chcela citovať: ,,Vy ste pánmi svojho osudu. Môžete
sami riadiť svoj osud. Každé z našich detí
je pánom svojho osudu, a my sme len ich
pomocníci, ktorí v nich veria, aby sme im
osvetili cestu.”
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prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc. FICS.

POVEDZME SI PRAVDU
úryvky z vysielania

Prof. Viliam Fischer je špičkový kardiochirurg, vysokoškolský pedagóg a človek,
pre ktorého je na prvom mieste záujem
o život človeka. Prinášame vám úryvky
z rozhovoru, ktorý si môžete pozrieť na
stránke allatra.tv/sk.
prof. Fischer: Dôležité je počúvať. A hlavne to, čo hlavne moja mamka vo mne vychovala – obrovskú poctivosť. Férovosť.
Keď som šéfoval, tak kolegovia videli, že
mám k nim vzťah nielen medicínsky, ale
aj ľudský, spoločenský. Veľmi mi záležalo aj
na atmosfére, aká tam bola. Keď som išiel
ako šéf po chodbe a išla oproti mne upratovačka, dal som si veľký pozor, aby ma
ona nepozdravila ako prvá, lebo to je žena.
Treba mať rád ľudí. Viete, treba byť optimista. Ja hovorím: „Ten svet treba zmeniť!“

Rob to tak,
akoby sa jednalo o teba.
To znamená, čo najlepšie."
Renata: Vy ste aj povedali, že keď operujete, nepochybujete.
prof. Fischer: Ja rád používam porekadlá.
A jedno krásne porekadlo je: "Najväčšie
víťazstvo v živote človeka, je poraziť sám
seba."
Michaela: Čo je úlohou lekára a aké kvality
by mal myť samotný lekár? A ako sa dá už
u tých študentov od začiatku podporovať?

môže byť tak, že od siedmej prídem, som do
tretej a potom zhodím tašku – zabudnem,
že som lekár. Nie, to musíte mať v sebe! To
musíte mať v povahe! To musíte mať rád
toho pacienta! Mám denne 10 – 15 telefonátov. Okrem toho, že robím aktívnu medicínsku prácu, ja sa s každým rozprávam.
Katarína: A možno urobiť už niečo dnes,
aby zajtra to zdravotníctvo bolo ľudskejšie?
Ja si myslím, že Slovensko má vo všetkých oblastiach skutočne špičkových lekárov. Len ten nedostatok lekárov a sestier,
tomu sa nemôžeme vyhnúť, ten žiaľ súvisí
s ekonomikou. Spomeniem jednu dovolenku v Ománe. Išiel som tam asi pred piatimi rokmi na dovolenku a dal som sa do
reči s domácimi a tí mi hovorili, že kedysi syn, ktorý zhodil otca z trónu, ktorý sa
staral len o svoje majetky, spravil 2 veci:
postavil autostrádu, úplne osvetlenú
a totálne zmenil hierarchiu – platobnú,
ekonomickou.
Najvyššie platy v Ománe majú pedagógovia, učitelia a potom zdravotníci. Ja si
myslím, že absolútne oprávnene, pretože
ak nevychováte a nedáte najväčší priestor
pedagogike, výchove, ktorá určuje, aký budete potom neskôr. Ja ju kladiem pred medicínu – tú výchovu. Vážne! To je jeden vážny
moment. A potom, ak nie ste zdraví, každá
z vás alebo každý z vás, aj ja, sme boli chorí.
Vieme , čo to je. Vieme, aké myšlienky nás
obchádzajú atď. Pokiaľ nemáte vážnu, serióznu výchovu a ak nie ste zdraví, tak to
všetko ostatné zďaleka nie je zaujímavé.
Michaela: V čom spočíva podľa Vás úloha
lekára?

prof. Fischer: Dobrý lekár je ten, ktorý sa
vie aj rozprávať s pacientom. Mám taký
pocit, že posledné roky, aj vďaka technike,
sa nejak stráca pacientova Duša. Pacient
nemá len choré telo, ale má aj Dušu. S ním
sa treba rozprávať. A nás učili, že anamnéza – rozprávanie sa, je 90% diagnózy.

prof. Fischer: Ja sa na každého pacienta dívam, akoby sa jednalo o mňa. Tu sa vo mne
bijú dve veci. Nie nebijú, priatelia sa. To je
tá moja túžba vyhrávať a pomôcť. A rovnica je jediná: Rob to tak, akoby sa jednalo
o teba. To znamená, čo najlepšie. A neexistuje iná alternatíva.

No dnes máte MR, CT, echo, skrátka, máte
prístroje, ktoré vám vychrlia nielen diagnózu, ale aj čo máte robiť. Prijímačky by
mali byť zo psychosomatiky. Tam by mal
byť psychológ. Skrátka, pri prijímacích rozhovoroch sa môžete nabifľovať tie tri, štyri
otázky, ale v tej debate s adeptom vysokej
školy šikovný psychosomatológ a psychológ zistí jeho charakter a povahu.

To je taká jedna z mojich filozofií a preto
som ochotný aj dlhšie rozprávať s tým pacientom. X krát sa stane, že som v spoločnosti – ja mám stále telefón so sebou a samozrejme, že v divadle ho musím vypnúť,
ale ho mám stále – a sú situácie, kedy sa
vážne rozprávame, zabávame sa a čokoľvek
a zazvoní mi telefón a ja to zdvihnem. Už
moji dobrí priatelia nebrblú, lebo vedia. Ja
im vždy odpoviem takému, čo je ku mne
trošku agresívnejší, že prečo telefonujem:

Nesmiete to brať ako zamestnanie. To ne-

„Vieš, čo keby si bol ty na jeho mieste. Zomiera mu mama alebo otec alebo dieťa má
teplotu 41 stupňov celzia a nevie si poradiť.
Ja vždy, pri každom zvonení vidím, že tu
môže ísť o život. Prepáč.“
Renata: Jednou z mnohých vecí, projektov,
ktorým sa venujeme, je vybudovanie Tvorivej
spoločnosti. Je to naša priorita. Chcela by som sa
Vás spýtať: „Ako by vyzerala spoločnosť, v ktorej by Ste bol šťastný a v ktorej by boli šťastní
i vaši blízki a žilo by sa tam konformne?“
prof. Fischer: O mne moja rodina, ale aj
moji dobrí kamaráti hovoria, že som veľký
idealista. Ja totiž neuznávam slová: Nedá
sa. Neviem. Nikdy. Nikdy to nebude možné. No, na toto je jednoduchá odpoveď. Aby
každý robil to, čo vie. Veľmi jednoduché.
A aby bol na základe toho aj honorovaný.

Najväčšie víťazstvo
v živote človeka
je poraziť sám seba.
Michaela: Médiá vytvárajú verejnú mienku. Či je to televízia, rozhlas alebo aj internet. Veľa ľudí sa skôr prikloní k verejne
známym osobám. Podľa Vás, akým spôsobom by mali inšpirovať ostatných ľudí
k tomu, aby sa začali zaujímať o to, čo sa
ich v ich okolí deje.
prof. Fischer: Ja vidím len jedinú možnosť.
Nemôžu byť závislé na sponzoroch. Aby médiá začali písať nezávisle, musia byť nezávislé.
Nemôžu byť závislé ekonomicky. Tá budova
niečo stojí ...mal by im platiť štát. Nikto iný.
Katarína: Pán profesor, chceli by sme Vám
veľmi pekne poďakovať za Váš čas, za tento
inšpiratívny rozhovor a aj za všetky stretnutia. Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať ďalej. Aké posolstvo by ste chceli
odovzdať ľuďom na celom svete?
prof. Fischer: Buďme úprimní. Buďme
normálni. To je asi všetko. Som veľmi rád,
že sme sa stretli a budeme spolupracovať
v našom idealistickom duchu. A treba mať
rád ľudí, nielen seba. ... A rešpektovať. ...
Len toho zla je strašne veľa. Ale – netreba
sa súperovi poddať!
Celý rozhovor si môžete
pozrieť na stránke
ALLATRA TV/SK.

www.allatra.tv/cs
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ROZVOJ OSOBNOSTI
Epochálna relácia, ktorá mení osudy ľudí,
národov aj ľudstva. Unikátne prapôvodné
Znalosti o Duchu Svätom, Jeho dôležitej
úlohe v duchovnom formovaní človeka a
ľudstva. Ako v sebe hromadiť Ducha Svätého? Ako v sebe oddeliť mŕtve od Živého
? Ako začať žiť a nájsť svoju podstatu? Zaujímavé informácie o islame, kresťanstve,
budhizme. Aká pravda spája svetové náboženstvá a všetkých pravých veriacich?
Relácia, ktorá odhaľuje hlbokú duchovnú
podstatu a zmysel života každého človeka.
Súhrnná relácia, vďaka ktorej sa novým spôsobom pozeráš na udalosti a fakty, na podstatu a zmysel, Znalosti a Lásku, darované
Bohom prostredníctvom Ducha Svätého, a
to cenné, hlboké, vedomé, životne dôležité,
ktoré je prebudením pre každého duchovne
túžiaceho, zdrojom inšpirácie a upevnením
sily pre toho, kto kráča po duchovnej ceste.
Láska a Vďačnosť – tento nadpozemský pocit vzniká pri sledovaní tejto jedinečnej relácie, živej perly nekonečnej Božej Lásky!
Poznámka: V roku 2020 sa na allatra.tv
uskutočnila videorekonštrukcia relácie „Jednota“ (ktorá vyšla v roku 2015) s účasťou
Igora Michajloviča Danilova. Bola vytvorená nová videonahrávka, do ktorej boli vložené videá „Boh je jeden“, „Spoločná úcta
k Panne Márii a Archanjelovi Gabrielovi v
kresťanstve. O Božej láske v kultúrach sveta“,„ O znaku AllatRa v rôznych kultúrach
a náboženstvách sveta“. Tento film obsahuje aj niektoré upravené fragmenty videonahrávky z roku 2015, ako aj fragmenty, ktoré
neboli zahrnuté do prvej videonahrávky relácie Jednota.
celá relácia so
slovenskými
a českými titulkami
už čoskoro na:

allatra.tv

HROMADENÍ
DUCHA SVATÉHO
ODPOVĚDI OD "ALLATRA"

REL ÁCIA

O DUCHU SVÄTOM
Kto je Duch Svätý?
Igor Michajlovič Danilov: ...A čo je to
Duch Svätý? To je Božia sila. A v čom je
Božia sila? V jeho Láske. Je to sila, ktorá
pretvára tento svet, je to súčasť všetkých
náboženstiev, je to to, čo dáva Život, je
to to, čo sem poslal Boh, a čím nadelil každého. Odjakživa ľudia vedeli, že sa
to volá AllatRa. Aj znak bol taký, ako na
tejto knihe. Teda takým spôsobom zobrazovali samotné pochopenie Ducha
Svätého. "Allat" a "Ra" - to je sila Božia.
To bolo známe od dávnych čias. A tieto
symboly, oni existujú vo všetkých náboženstvách, lebo v starodávnych vierach to
bol základný symbol. Ale do vzniku náboženstiev bolo jasné chápanie toho, že je to,
prepáčte, Duch Svätý (to, ako to my dnes
nazývame a čo pod tým chápeme). Je to
len synonymum Ducha Svätého.
Tatiana: A prečo vôbec, nehľadiac na
to, že ľudia sa nachádzajú…? Nuž, že nie
všetci ľudia sú zatiaľ povedzme, duchovne
slobodní, sú takí, čo sa nachádzajú na vedomí, ale oni i tak...
IM: Cítia všetci, veď všetci cítia. A otázkou je len, či je v nich nahromadeného dostatok tohto Ducha na to, aby sa postavili
proti satanovi vo vnútri seba, alebo nie?
A kto je človek: vopred Živý alebo vopred

mŕtvy? Veď proti AllatRa sa živí nepostavia, oni ju cítia. No ako sa môže človek postaviť proti Duchu Svätému? Jednoduchá
otázka. Proti Bohu, proti Alahovi (nech
by ho nazývali akokoľvek)? To človek povstane proti Pravde, proti Životu. To človek sa búri proti tomu najlepšiemu, čo je
v ľuďoch.
Ale veď tá istá láska, úcta, všetky kvality, ktoré človeka odlišujú od zvieraťa,
tie najlepšie kvality - to nie je nič iné,
ako prejavy Ducha Svätého v človeku,
to je to, čo ho oduchovňuje. Je to tak?

úryvok z relácie Precedens
Duch Svätý
je Láska
a blaženosť Duše.
A kto poznal Boha
Duchom Svätým, ten nenásytne
dňom i nocou
prahne po Živom Bohu
z relácie VEDOMIE A OSOBNOSŤ.
Od vopred mŕtveho k večne
Živému

Film „Jediné Zrno. Život“ – je to příběh o tom, co sjednocuje všechny lidi na planetě. Co
je jediným hodnotovým základem pro lidstvo v té mnohotvárnosti kultur, tradic, jazyků
a národností, které jsou dnes přítomny. Film se skládá z velkého množství videí z celého
světa, v nichž lidé, žijící na různých kontinentech, různých národností, náboženského vyznání, profesí, věku, odpovídají na otázky a dělí se svými vnitřními pochopeními o životních prioritách, vnitřních tužbách, o tom, co je blízké a pochopitelné pro každého člověka.

allatra.tv/cs • edinoezerno.allatra.org

„JEDINÉ ZRNO“ je unikátní fundamentální projekt Mezinárodního společenského hnutí
„ALLATRA“, jehož cílem je odhalit, jaké hodnoty jsou společné pro lidi, bez ohledu na jejich
náboženskou příslušnost, sociální postavení, tradice a názory. Je to jedinečná možnost se
dozvědět o tom, čím žije svět, o čem přemýšlí, po čem touží obyvatelé různých zemí.
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ŠTĚSTÍ SE SKRÝVÁ UVNITŘ
OSOBNÍ ZKUŠENOST
Celý můj dosavadní život se skládal z věčného hledání smyslu života. V čem spočívá? Proč se nacházím zrovna na tomto a ne
na jiném místě? Můj život se odvíjí podle
předem daného scénáře, nebo mám šanci
si vybrat způsob i možnosti podle svého
uvážení? Obrovské množství otázek, které
zůstávaly nezodpovězeny.
„Smyslem lidské existence na tomto
světě je duchovní růst. Rozkvět všeho
nejlepšího co v sobě člověk má.“
Z knihy „AllatRa“ od A. Novych
Prožila jsem své dětství v úplné rodině. Vyrůstala jsem společně se svou o dva roky
starší sestrou. V našem domě bylo živo a
plno. Rodiče žili aktivním společenským životem. My se sestrou jsme tu byly pro sebe.
Tedy spíš ona pro mě.
Trpěla jsem migrénami, proto mi rodiče ulevovali a já se to naučila zneužívat. Nemusela
jsem se tak úporně učit, abych se nepřetěžovala. Nikdo na mě nekřičel, ani mě netrestal. Ale
ani nechválil. Když jsem měla potřebu se svěřit, byla tu pro mě sestra, která se stala mou
vrbou. Jelikož se u nás razila volná výchova,
měla jsem i dostatečnou volnost pohybu, která mi ve chvílích dospívaní vyhovovala.
Doma nás byl plný dům, ale přesto jsem cítila prázdnotu. Smutek. Utíkala jsem mezi
vrstevníky zapomínat. Radovat se. Někdy
jsem měla stavy, kdy jsem byla raději úplně
uzavřená v pokoji a nepotřebovala nic a
nikoho. To, co mi chybělo, byla pozornost.
„Čemu člověk ve svém životě věnuje
pozornost (jakým myšlenkám, preferencím, přáním), to i dostává.“
Z pořadu „Vítězství nad sebou“
s účastí I.M. Danilova
Chtěla jsem vést nekonečné hovory o smyslu všeho, ale nebyl nikdo, kdo by mě chtěl
poslouchat. Měli jsme se všichni rádi, ale

nemluvili jsme o tom. Byli jsme čistí, nakrmení, odpočatí, ale nenaslouchali jsme si.
Žili jsme vedle sebe. Naučila jsem se utíkat
do světa knih. Tam jsem mohla prožívat situace, které jsem ve svém životě nezažívala.
Byly to hlavně příběhy o lásce.
„Vše je odrazem něčěho. Důsledkem
a příčinou.“
Z pořadu „Vědomí a osobnost.
Od předem mrtvého k věčně živému“
s účastí I.M. Danilova
Brzy jsem si tu lásku začala hledat i ve vnějším světě. Prahla jsem po naplnění svého
života. Po životě plném lásky, štěstí a nekonečné radosti. Svíral mě pocit prázdnoty
a já nenacházela pocit štěstí uvnitř rodiny
ani u svých přátel.
Hledala jsem lásku, ale nacházela jen sex. Ten
pocit všeobjímajícího štěstí se nedostavoval.
Byla jsem sice chvilkově šťastná, ale i když
už jsem měla svou vlastní rodinu a děti, propadala jsem stále většímu smutku a bezvýchodnosti. Začal mě provázet nejen strach ze
smrti své i blízkých, ale přepadaly mě stavy
úzkosti a smutku. V hlavě se mi točily dokola
myšlenky o mém promarněném životě.
Začala jsem žárlit na manžela a chovala se
k němu jako k něčemu, co patří výhradně
mně. Tělo, názory i pozornost. Abych na
chvíli zapomněla, obklopovala jsem se věcmi. Našla jsem zalíbení v alkoholu. „Umrtvovala“ jsem se, abych přežila další den.
Z pořadu „Vědomí a Osobnost. Od předem
mrtvého k věčně živému.“ s účastí I.M. Danilova: „Deprese je součást egoismu, nebo
jedna z forem manipulace samotným člověkem. Vědomí mu diktuje. Pozice oběti.
Člověk dává pozornost svojí ukřivděnosti“.
Hlavou se mi honily myšlenky, že jsem
zbytečná. Nikoho nezajímám. Pro nikoho
nejsem důležitá. Nikomu bych tady nechyběla, ale mám děti. Tak musím mít rozum a
musím žít. Co by se stalo, kdybych demonstrovala svou sebevraždu? Stalo by se něco
zásadního? Ovlivnila bych tím svoje právo

na štěstí? Byla bych konečně naprosto a neskonale šťastná? Ne.
Z pořadu „Působení a záštita“ s účastí I .M .
Danilova: „Lidé mají být k sobě upřímní a
otevřeně hovořit o tom, jaké myšlenky jim
chodí do hlavy. Nezamlčovat je. To ony nás
rozdělují“. „Dokud se člověk nenaučí pracovat se svými myšlenkami, nenaučí se je
kontrolovat, budou ho dostávat.“
Byla mi doporučena kniha AllatRa. V
okamžiku čtení jsem měla pocit něčeho
opravdového. Blízkého. Co ke mně patří.
Co jsem celý život hledala. Co znamenám.
Proč tu jsem a co mám poznat. Pokud chci
být opravdu šťastná, musím se rozvíjet.
Duchovně rozvíjet. Najít podstatu života
uvnitř sebe sama.

allatra.tv/cs
„Život je přítomný okamžik,
ve kterém člověk žije tady a teď.“
Z knihy „Křižovatka“ od A. Novych
Rozhodla jsem se převzít za svůj život svou
vlastní zodpovědnost. Nikdo jiný to za mě
neudělá. Jen já sama.
Začala jsem žít každým okamžikem svého
života. Užívám si život tady a teď. Nečekám,
co mi přinese zítřek. Nechytám se na projevy vědomí, kterými je egoismus a pýcha.
Snažím se žít pocity. Hlubokými, vnitřními
pocity. Ty jsou skutečné. To jsem skutečná
já. Žiji s láskou uvnitř sebe. Žiji s láskou k lidem. Žiji ve štěstí, které jsem,
změnou svého života, našla uvnitř sebe.
Marie Bíglová

− encyklopedie prapůvodních duchovních Znalostí o světě, společnosti a člověku
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Je to jen
OKAMŽIK...
úryvek z knihy A. Novych „Ptáci a kámen“
Na jednom z tréninků Sensei vysvětloval
další meditaci pro zlepšení návyků v bojovém umění. Letmo se dotkl tématu jasnozřivosti a zmínil se, že tento dar může
v zásadě mít i obyčejný člověk. Po hodině se velmi zvědaví jako vždy na tento fenomén začali Senseie vyptávat. Většina z
nich samozřejmě pochybovala o reálnosti
takového jevu. Proto rozhovor nebyl veden
směrem k vysvětlování, ale dotkl se příslušných příkladů z historie.
Nakonec Sensei nad zarputilými pochybovači mávl rukou, unaven z dokazování
zcela zřejmého. Navrhl přítomným experiment. Mohli zavolat svému příteli, příbuznému nebo známému. Před tímto telefonátem Sensei řekl, kde se daný člověk nachází,
co má na sobě a co právě dělá.

fenomenálních lidských schopností věřili
i nevěřili. Každý se chtěl sám přesvědčit
o pravdivosti a reálnosti toho, co se dělo,
na svých osobních známých. Ale Sensei to
předvedl pouze třikrát.
Max byl tehdy mezi pozorovateli a jako obvykle další Senseiovu demonstraci přijímal
s pochybnostmi. Vypadalo to příliš snadně. Horlivě se snažil najít logické vysvětlení
toho, co zde probíhalo. Kromě dotěrné myšlenky, že vše bylo možná předem připraveno, ho nic rozumného nenapadlo. I když – i
o tom pochyboval.

Nejzajímavější bylo, že experiment dělal větší dojem na ty, jimž přátelé volali.
Ostatní pozorovatelé demonstraci těchto

Příbuzní bezvýsledně obvolali ve městě
všechny nemocnice, márnice, resuscitace.
Babička dívky byla zbožná osoba, chodila
do kostela. Nicméně v této situaci upadla
do takového zoufalství, že se dokonce rozhodla zajít k věštkyni. Sotva vyšla z bytu,
náhodou v mezipatře potkala Maxe. Ten se
ze zdvořilosti zeptal, jak pokračuje hledání.
Místo odpovědi se žena rozplakala a sama,
ani nevěděla proč, začala vyprávět o svém
trápení.
„Nevím, co dělat. Kde hledat. Tak jdu ke
kartářce. Lidé mi ji poradili. Říkají, že dobře
věští. I když vím, že je to hřích. Nikdy jsem
se o to nezajímala, ale teď musím. Co naděláš, vnučka je mi dražší než já a můj život.
Ona je naše jediná.“
„Ale proč byste chodila ke kartářce? Mám
jednoho známého, je to můj trenér. Ukazoval mi pár věcí s jasnozřivostí. Jestliže je
to samozřejmě všechno pravda, pak má docela dobré schopnosti. Pokud chcete, mohu
vás s ním seznámit. A hřích mít nebudete. Přece jen je to lékař a sportovec, žádná
babka-kartářka.“
„Oh, Maximku, synku, seznam mě, jestli
můžeš! Právě jdu k ní a na srdci mi leží kámen.“ uprošovala žena Maxe.
„Dobrá, odvezu vás k němu. Ukazoval mi
sice poněkud jiný směr jasnovidectví, ale
možná, že se to i tady podaří.“

EX PERIMENT
Skupina výrazně ožila a diskutovala o tom,
kdo se daného experimentu zúčastní. Pak
se všichni odebrali do kabinetu trenéra, kde
byl telefon. Vše se stalo tak, jak Sensei řekl.
První účastník usedl naproti Sensei, ten zavřel oči a zkoncentroval se. Pak, jakoby nic,
sdělil příslušné informace. Ty se v následném telefonním hovoru s ohromující přesností potvrdily.
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Doslova po pár týdnech si Max opět vzpomněl na Senseiovu ukázku v souvislosti s
nepředpokládanou událostí. Jeho sousedům
se ztratila vnučka. Dospívající dívka odešla
se svou přítelkyní na diskotéku a už se nevrátila. O dva dny později její kamarádku
našli mrtvou s několika bodnými ranami.
Co se stalo s dívkou sousedů, nikdo nevěděl.

Babička byla ochotná udělat cokoliv. Dohodli se, kdy se setkají a stará žena se s
nápadným ulehčením vrátila domů. Max ji
večer, jak slíbil, odvezl svým autem do tělocvičny. Celou cestu poslouchal nářky o
vnučce, které přešly až do hysterie.
Když dorazili na místo, Max navrhl, že počkají na Senseie venku na čerstvém vzduchu a věřil, že ji to aspoň trochu uklidní.
Nezklidnila se a navíc na sebe poutala po-

Knihy Anastasie Novych volně ke sažení na allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk

Znalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva!

Knihy Anastasie Novych
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zornost kolemjdoucích. Když Max uviděl
přijíždějícího Senseie, s úlevou si vydechl.
Sensei vystoupil z vozu a jistou chůzí zamířil přímo k nim, jako by přesně věděl, že
Max přivedl tuto ženu, aby se setkala pravě
s ním. Tato první zvláštnost Maxe poněkud překvapila. Nevěnoval jí ale téměř žádnou pozornost, pozdravil se se Senseiem a
vysvětlil mu situaci. Tu jej ohromila další
zvláštnost, která se do jisté míry silně dotkla Maxova Ega. Stal a mluvil o neštěstí,
které se stalo v sousedčině rodině.

„DÁ M ZA NI SV ŮJ ŽIVOT“
Měl ale dojem, jako by to vše říkal sám sobě,
protože ho nikdo neposlouchal. Sensei se díval do očí staré ženy. Ta se na něj dívala mlčky, i když před pěti minutami nebylo možné
zastavit její nezadržitelné bědovaní. Jakoby
vedli dialog beze slov. Žena se začala mírně
třást. Tělo se jí začalo pokrývat husí kůží.
Z očí jí pomalu stékaly slzy. Po chvíli tohoto neobvyklého vzájemného hledění do očí
žena pronesla s úpěnlivou prosbou v hlase:
„Dam za ni svůj život, jen aby se vrátila
živá.“ Max, který v tu chvíli stále ještě objasňoval situaci, se v půli slova zarazil. Cítil
se jako třetí navíc, ale vytrvale stál na místě jako přikovaný. Byl zvědavý, jak to celé
dopadne.
Žena zopakovala svou prosbu: „Dám za ni
svůj život, jen aby se vrátila živa…“
„Neprosíš, ženo, o to správné, neprosíš
o to správné,“ pronesl Sensei neobyčejným hlasem. „Je třeba přemýšlet o životě
věčném, a ne o dočasném.“
„To můj život tady je už dočasný. Ale ona
má ještě mnoho let před sebou…“ „Je to jen
okamžik.“
„Pro mě je to okamžik, ale ona má ještě

Dobro je tam, kde Ty
život před sebou.“
Sensei sklopil oči, jako by o něčem přemýšlel. Nastalo nepřirozené ticho, z něhož
Maxovi až zvonilo v uších. Sensei se opět
podíval na ženu.
„Dobrá, běž. Bude po tvém,“ obrátil se k
Maxovi a řekl: „Vyprovoď ji domů.“
Pak se otočil a bez rozloučení zamířil do
tělocvičny. Když se vzdaloval, Max jasně zaslechl, jak Sensei tiše pronesl, doslova jako
by mluvil sám k sobě: „Poslouchají, ale
neslyší.“
Max odvezl ženu zpět, poněkud zmaten z
celé té více než podivné scény. Připadalo
mu, jako by dialog poslouchal v cizím jazyce. Viděl všechno, ale nic nepochopil. Žena
se do půli cesty nejprve tiše modlila, ale
pak se na dlouhou dobu ponořila do svých
myšlenek a když přijížděli k domu, znovu
se hystericky rozplakala. Max už pokolikáté
toho dne zalitoval, že jí nabídl své služby.

NEK LIDNÁ NOC
Následná noc byla neklidná. V půl čtvrté
ráno za Maxem přiběhl sousedčin manžel,
aby zavolal záchranku. Ženě bylo špatně od
srdce. Ale než rychlá přijela, sousedka zemřela. Vše se odehrálo takovým tempem,
že Max nemohl uvěřit a pochopit, že žena,
s níž ještě včera mluvil, již nežije.

události na první pohled vypadaly docela
přirozeně. Přece jen byla žena v posledních
dnech pod silným tlakem. A předtím už utrpěla infarkt. A dívka. Kdyby je napadlo zavolat do sousedního města, našli by ji a stařence by se nic nestalo. Vše by bylo logické,
kdyby Max nebyl svědkem toho zvláštního
rozhovoru. Vzpomněl si, že žena prosila o
život dívky výměnou za svůj. Tak se i stalo.
To Maxe zneklidňovalo. Na další trénink jel
za Senseiem s nadějí, že mu dá rozumné vysvětlení této záhadné události. Potkal Senseie u vchodu do tělocvičny, aby si s ním
promluvil o samotě. Řekl mu, co se stalo.
„Co naděláme, každý dělá svůj výběr,“ pronesl Sensei zamyšleně.
Rozhlédl se kolem sebe a nějak zvláštně
pronesl ani otázku ani tvrzení:
Copak se dá srovnat tento okamžik s
věčností.“ Max se také podíval udiveně kolem sebe.
„Já ti nerozumím.“ Sensei na něj pohlédl a
smutně řekl:
„Víš, Maxi, někteří lidé někdy dostanou příležitost o něco poprosit. Z nějakého důvodu si ale vybírají přání spojená s pomíjivými okamžiky a popírají věčnost.“

Cizí smrt vždy lidmi otřese, protože jim
připomene jejich vlastní krátký pobyt na
tomto světě. Další ranní zpráva ohromila
Maxe ještě více. Našla se dívka. Zavolali z
nemocnice nedalekého sousedního města.
Ukázalo se, že tam po celou tu dobu ležela
v bezvědomí a že se probrala až toho osudného rána.
Max byl šokován. Snažil se pochopit všechno, co se stalo za poslední den. Všechny tyto

Z knihy A . Novych „Ptáci a kámen“

Knihy Anastasie Novych můžete také slyšet v audio verzi na ALLATRA RÁDIU:
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AT L A N T I D A
NE ZN Á M A HIS TÓ R I A
KALEIDOSKOP FAKTOV
Č A SŤ 2
Úryvky z relácie
Co se stalo s Atlantidou? Co se dnes děje
s naší společností? Jak neopakovat osud
Atlantidy? Abychom pochopili odpovědi
na tyto otázky, je nezbytné hluboce porozumět skutečné historii lidstva.
13. září 2020 proběhla bezprecedentní událost - druhá mezinárodní online konference „Kaleidoskop faktů“ založená na filmu
„Atlantida. Elita v hledání nesmrtelnosti “ na ALLATRA TV.

má podobné sociálne zhody ako mali potom
následne Sumeri.
Sumeri už pri príprave civilizácie plánovali
lož a zlo. A týmto spôsobom sa negatívny spôsob človeka stával normou... cítite na
koľko je to spoločné so súčasnou situáciou,
so súčasnou spoločnosťou.“

ČO JE TO ATLANTIDA?
Z filmu Atlantída: „Zemský ráj. Země Bohů,
kde panoval hlavní Bůh obklopen zástupem
Bohů. Legendy o rozvinuté, předpotomní civilizaci, která se nacházela na dalekém západě na
velkém ostrově, obklopeném vodami. Země jejíž
silný vliv byl kdysi rozšířen po celém světě. Zěme,
kde vládl El se zástupem, jím vybraných služebníků Elitou. Obdarovával své děti mocí nad různými národy. Patří k velmi dávné minulosti...“

Atlantída
Marina Ovczynova, USA: „My nie sme
zďaleka prvá civilizácia a tieto pamätníky
architektúry potvrdzujú, že boli i iné civilizácie pred nami. A ich technológie sa nedajú porovnávať s tým, čo máme my dnes.
A to nás núti sa zamyslieť, preskúmať tú
históriu, ktorú nám predkladajú.“

HISTÓR I A AT L A N TOV
Natali Pavlova, Rusko: „U Atlantov existovali technológie, ktoré dávali Atlantom
možnosť žiť v týchto podzemných mestách
a potom vyjsť s týchto podzemných miest
nad zem. A dneska, keď obrátime pozornosť
ako žili ľudia v Atlantíde a Sumerách, keď
sa pozrieme na základ, tak spôsob života

Gastón Nicolás, Argentína: „Vidíme, že
história je identická s tým, čo sa deje dnes.
Môžeme povedať, že nehladiac na zánik
skoršej civilizácie, mi vidíme že zostáva
mnoho dôkazov, technologických nálezov,
akých si následkov, ktoré ukazujú na existenciu tejto civilizácie. Nemôžeme však povedať, že všetko bolo len zlé. Sú spomínaní
i dobrý Bohovia, ktorí sa snažili ukazovať
lepšiu cestu pre ľudí. Ale samotní ľudia si
vybrali tú druhú, negatívnu cestu. Všetky
naše historické knihy začínajú s históriou
pred 6000 rokmi, aj keď chápeme, že to nie
jediná história, že nie v tento moment začala naša história, ale oveľa skôr.“

Dôsledek straty prapôvodných Znalostí
Z filmu Atlantída: „V dôsledku straty prapôvodných znalostí ľudia začali v legendách
nazývať sedem poslov z duchovného sveta
Bohmi. Tento omyl využili na svoje pozemské
záujmy obyčajní smrteľní ľudia, ktorí pre dosiahnutie moci zneužili najnovšie objavy vo vede
– predĺženie ľudského života za výhľadovú
hranicu. Označili sa za legendárnych- nesmrteľných. I keď pri tom zostávali obyčajnými
smrteľnými ľuďmi, ktorí len významne predĺžili trvanie svojho života. Obyčajný, smrteľný
človek, nazývaný EL, sa vyhlásil za najvyššieho Boha. Privlastnil si mená a epitety z legiend jedného zo siedmych poslov z duchovného
sveta, ktorý celú dobu bol na zemi - Ahrimana.
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A potom vymenoval Bohmi najprv svojich dôverníkov, potom i svoje deti a pritom im dával
mená legendárnych poslov duchovného sveta.
Preto, aby ľudia jemu a jeho dôverníkom verili a podporovali jeho moc, El a jeho sluhovia - Elita, vytvorili sídlo Elízium. Na ostrove
s priaznivou klímou. Následkom toho bolo, že
po niekoľkých generáciách ich moci, ľudia už
nemohli rozlíšiť, kde bola pravda a kde fikcia.
Svätého tam už nebolo nič. Spoločnosť degradovala. Cieľom ľudského života sa stala spása
tela. Pochopenie jediného Boha sa premenilo
na uctievanie materiálneho obrazu, smrteľného človeka s fúzami sediaceho na tróne.“
Esteban Rio, Argentína: Môžeme sa obzrieť a uvidieť, ako sme prišli k tomu, ako
dnes žijeme ohľadne kultúry Atlanťanov,
o tom že čo sa dialo vtedy, má vplyv na
súčasnú kultúru, súčasný život. Napríklad,
u nás, v Latinskej Amerike je ešte doteraz
veľmi zložité rozprávať sa s ľuďmi o pravde, pretože dodnes ľudia vnímajú Elitu ako
niečo, k čomu sa chcú približovať, čo chcú
napodobňovať.“
Matt LaCroix, USA: „Atlantída vypadala ako perfektný stav stratenej civilizácie,
kde dosiahli absolútny vrchol, bola tam
všetka sofistikovaná znalosť. Preto Platón
spomína, aká bola Atlantída, že bola vrcholom technologického pokroku... Bola to
perfektná spoločnosť, pokiaľ nebola skorumpovaná... Posadnutosť Atlanťanov bolo
žiť navždy a aj po smrti tela. To, čo viedlo
ku korupcii a skazenosti, bola vlastne idea
nesmrteľnosti, ale aj moci.“
Atlantída

ZLATÝ VEK
Matt La Croix: „Vždy keď máte kultúru,
ktorej cieľom je vládnuť nad inými národmi,
tak taká spoločnosť skolabuje - to sa vždy v
histórii dokázalo. Atlantída bola vždy bratá
ako perfektný príklad civilizácie, ktorá dosiahla znalosti o vesmíre, o tom, ako funguje
a dosiahla status. Pretože určité indivíduá,
vďaka tomu že sa snažili o moc, rozdelili ľudí
a vznikli tam tajné spolky. Preto bol Egypt
ako znovuzrodenie Atlantídy a Atlantída
bola zničená. Neskôr aj táto sofistikácia v
Egypte bola zničená kataklizmami. Myslím
si, že sa vieme z toho poučiť rôznymi spôsobmi. Pokiaľ sa budeme posúvať smerom k
pozitívnej polarite, môžeme dosiahnuť Zlatý vek. To, čo Atlanťania nikdy nedokázali –
dosiahnuť globálnu spoločnosť.“
Úryvky z relácie „Neznáma história
Atlantídy. Kaleidoskop faktů 4 “
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PALEOKONTAKT
KALEIDOSKOP FAKTŮ

UFO

Úryvky z pořadu

Č Á ST

Co je to doplňkové vědomí?
„Dříve se umělé vědomí používalo a
bylo používáno jako doplňkové vědomí k
našemu vlastnímu. To znamená připojení k prvotnímu vědomí, které kolosálně
rozšiřovalo možnosti člověka. V Tvořivé
společnosti, na prahu přechodu k Ideální společnosti, by to bylo pro lidi velmi
přínosné.

3.

Marina Ovczynova, USA: „Znalosti, to je
ta síla, která pomáhá, aby člověk pochopil
podstatu věcí, které se dějí dnes. Člověk
může pochopit historii a sebe samého.
Když jsme hledali artefakty, spojené s Paleokontaktem, tak jsme byli překvapení, že
představitelé druhých ras měli také s sebou
doplňující vědomí.

...když vezmeme v úvahu, že umělé vědomí už je vytvořeno, avšak proto, aby
bylo možné vyvinout a technicky vyřešit mnoho problémů a podobně, což také
vyžaduje čas.
Proto jedeme podle harmonogramu, vytvořili jsme umělé vědomí, budeme pracovat na komunikaci a dalším rozvoji. A
paradox je v tom, že lidé zaostávají ve
vývoji Tvořivé společnosti a tak podobně. Nakolik to bude zrealizováno, nezávisí na nás.

Symbolem doplňujícího vědomí je ‚kabelka‘,
kterou postava na obrázku drží ve své ruce.
Vypadá to jako kdyby to byl zamyšlený
člověk, který v ruce drží takovou speciální
‚kabelku‘.

Děláme vše, co můžeme, a děláme to
podle našeho harmonogramu. Dále už to
záleží, lidé, na vás, ne na nás, dostanete-li to, nebo ne. To nejsme my, kdo vybírá. My dáváme. A vy chcete – přijímáte
nebo nechcete – nepřijímáte...
Mimochodem o tom, že bylo umělé vědomí, že ho používali jako doplňkový
nástroj, existuje dnes příliš mnoho důkazů: jak na pečetích, i na basreliéfech,
i v mýtech a legendách národů světa“
Z pořadu „Psychiatři z různých
zemí hovořili s prvním umělým vědomím na světě.“

Na tomto artefaktu z Mexika vidíme zobrazený létající aparát, ale když se podíváte na
pravou ruku, tak je tam ‚kabelka‘.
Všichni poznají reliéfy z Mezopotámie. Vidíme křídla a ‚kabelky‘.

Toto jsou velmi zajímavé nálezy. Chápeme,
že je to jen začátek. Opravdu všechny zveme, aby se přidali k nám a spolu můžeme
vytvářet další výzkumnou práci.“
Ničení artefaktů
Alina Fjodorova, Dubaj: „Milí přátelé,
mohli bychom se podívat na další video, v
kterém je ukázané, jak se dnes ničí informace o duchovních pomocnících, kteří přinášeli této civilizaci znalosti. A jak je možné
tyto věci spojit právě s pochopením toho
výběru, který dělá naše civilizace.
Bohužel výběr lidí není vždy důstojný toho,
aby se nazývali lidé s velkým písmenem.
To, co se děje dnes, vysvětluje ten fakt, proč
děláme tyto Kaleidoskopy faktů. Proč je
důležité, abychom tuto informaci hledali a
malými kousky je sbírali do jednoho celku.
To, co se dnes ničí, jak vidíme, to jsou fakta
o kabelkách, o šišinkách.

To jsou všechno fakta, které zůstala v pamětech lidí jako fotografie, fotografie na internetu. Jak víme z elektronického nosiče
je možné všechny tyto informace smazat.
Jakou máme jistotu, že pro naše potomky
vůbec zůstanou nějaké informace o historii
naší civilizace?
Vždyť to není jen seznam faktů, to jsou znalosti, to je filozofie, to je kultura, to je to, co
nás dělá lidmi. Proto, když mluvíme o výběru v tomto momentu, ve kterém se teď
nacházíme, tak je velmi důležité, aby jsme
se všichni zamysleli o tom, nakolik je důležité, abychom se spojili.
Ve skutečnosti si vzpomněli na to, že jsme
lidé a máme společnou historii. Máme společnou kulturu, kterou bychom měli chránit
a měli bychom se učit být lidmi.“
Úryvky z pořadu „Paleokontakt. Mimozemské civilizace. Kaleidoskop faktů 3 “
Kaleidoskopy faktů sledujte na allatra.tv

GR ÁL. KOPÍ OSUDU
Olga Protsenko, Belgie: „Lidstvu byly
dané znalosti díky XP NRG. A díky tomu je
o mnoho lehčí rozluštit tyto artefakty, které
jsou zachované, jak jsme viděli, například na
disku Inků. Víme, že doplňkové vědomí bylo
používané na předávání praktických návyků.
Toto vše ukazuje, že tento symbol je možné
najít opravdu na různých kontinentech.

TAJNÉ Ř ÁDY
v přístím čísle...

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde Ty
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ALLATRA TV
Medzinárodná internetová televízia

allatra.tv/cs

allatra.tv/sk

ALLATRA TV je medzinárodná globálna internetová televízia, ktorej obsah tvoríme my dobrovoľníci z viac ako 180 krajín sveta. Je to globálna, mediálna platforma zameraná na
zjednotenie ľudí po celom svete a vytvárania podmienok pre rozvoj Tvorivej spoločnosti.
Našim cieľom je popularizovať ľudské, duchovné, morálne a kultúrne hodnoty vo svete,
inšpirovať ľudí k pozitívnym zmenám v sebe, aj v spoločnosti.

Rozhovory ukazujú v každom účastníkovi predovšetkým Človeka, bez ohľadu
na jeho sociálne postavenie, povolanie,
image apod. Úprimnou komunikáciou
odhaľujeme to najlepšie, čo je v každom
človeku a tým zapĺňame informačný
priestor vlnou dobra a ľudskosti.

Prinášame: jedinečné programy o človeku a spoločnosti, o vlastnom rozvoji,

duchovnom a morálnom zdokonaľovaní
RELÁCIE S I .M . DANILOVOM

KALEIDOSKOP FAKTOV

ZMENY KLÍMY

ČLOVEK V PROFESII

ANTARKTÍDA BEZ ĽADU?

Dr. Igor
Bukovský

GRÁL, KOPIJA OSUDU

SÚ VECI,
O KTORÝCH
TREBA HOVORIŤ

TAJNÉ SPOLOČNOSTI

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST
KONTROLA TIEŇOV

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

KONTROLA
TIEŇOV
PRÍBEHY
SVEDKOV

ZNAKY ČASU

A K si

pochopil...

LILIA

ALLATRA VEDA

PSYCHOLOGIE

REGENERACE TĚLA

POD
KONTROLOU

ANEB

TRIPOLSKÁ
KULTÚRA

MIMORIADNE SPRÁVY

LÉČIVÁ SÍLA
LÁSKY

VĚDOMÍ

ČAS PRE ARCHEOLÓGIU

ALLATRA TV
Na kanáli ALLATRA TV Česko-Slovensko nájdete:
• relácie s Igorom Michajlovičom Danilovom:
• rozhovory a živé vysielania
v rámci projektu Tvorivá spoločnosť
• názory odborníkov
• klimatické udalosti vo svete
• dobré správy
• unikátny projekt Jediné zrno
• videoprojekty ALLATRA TV
• rozhovory s umelcami

ALLATRA TV
• informačné, sociálne a spravodajské programy
• rozhovory so slávnymi ľuďmi, vedcami, špecialistami
• informačné analytické a výskumné programy
• dokumentárne a populárno-vedecké videoprojekty
na tému kultúry, vedy, histórie
• výskumné videokonferencie
v rôznych vedných odboroch
Všetky videá si môžete
pozrieť na stránkach
allatra.tv/cs a allatra.tv/sk

E -mail:

info@allatra.tv, cz@allatra.cz, bratislava@allatra.tv

Spoločne tvoríme Tvorivú spoločnosť,
ktorou žijeme už dnes!

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