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Kam bude nasměrován celkový pohyb společnosti?
Do zhoubné propasti egoismu a pýchy, anebo přece
jen k životodárně tvořící řece, která poskytne společnosti novou formu existence a vytvoří příznivé pod-

mínky k obrození života pro následující pokolení naší
civilizace? Kdo jiný než ty může změnit tento vektor?
Tento článek je o tom, jak toho můžeme dosáhnout.
Více v článku na straně 2...
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Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde 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.

Člověk je základní jednotka společnosti. Lidstvo je jedna velká rodina!
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OSNOVY A ETAPY
VYBUDOVÁNÍ
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
Člověk je základní jednotka společnosti.
Lidstvo je jedna velká rodina!

Pro nikoho již není tajemstvím, že nastala éra globálních změn ve společnosti, změn v člověku – v sobě samém. Pro
mnohé už je očividné, že společnost stojí
na hraně. Zamrzlá ve lži, klamu a v nelidskosti je jako mrazivá sněhová závěj na
strmém horském svahu, na němž naše
spotřebitelská civilizace uvízla.
Je tohle její vrchol? Sesuv laviny stresu
společenského vědomí, vyprovokovaný
klimatickými, ekonomickými, politickými, pandemickými a jinými příčinami, je
nevyhnutelný. Otázkou je jen to, jaké to
bude mít důsledky. Jak nyní můžeme my,
lidé, předejít své budoucnosti? Jak můžeme přežít a minimalizovat rizika nevyhnutelných ztrát? Východisko existuje!
Jak je známo, sesuv laviny může být způsoben i slabým otřesem, dokonce i tlakem
na sníh jediným člověkem. Ale kam bude
nasměrován celkový pohyb společnosti?
Do zhoubné propasti egoismu a pýchy,
anebo přece jen k vodnaté “tvořivé” řece,
která poskytne společnosti novou formu
existence a vytvoří příznivé podmínky k
obrození života pro následující pokolení
naší civilizace? Kdo jiný než ty může změnit tento vektor? Tento článek je o tom,
jak toho můžeme dosáhnout.

Projekt Tvořivá společnost

11. května 2019 se konala událost celoplanetárního měřítka, která se stala

začátkem neodvratných globálních změn
celého světového společenství. Poprvé v
historii se obrovské množství lidí z celého
světa spojilo v online konferenci „Společnost. Poslední šance“ na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“. Lidé otevřeně a čestně diskutovali o
nejnaléhavějších otázkách, které nyní stojí
před lidstvem. A co je nejdůležitější – tyto
otázky byly nejenže otevřeně a pravdivě nastoleny (tak, jak se věci skutečně mají), ale
byly také předloženy způsoby řešení těchto
problémů.
Výsledkem této bezprecedentní
události byl vznik unikátního
celosvětového projektu
MS hnutí „ALLATRA“
– TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
V čem spočívá jeho jedinečnost? Především v
tom, že tento projekt je nezbytný pro život celé
naše civilizace. Ve skutečnosti je to jediné možné východisko z této egoistické, spotřebitelské
slepé uličky sebezničení, ve které se nyní lidstvo ocitlo. Tento precedent, a za ním následující řetězec událostí, ve mně pomohl ještě více
upevnit naději na to, že pro mě osobně a pro
celé lidstvo ještě není vše ztraceno.

Aktivní činnost

Za uplynulý čas, díky společnému úsilí
účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa, které, stejně jako mě, nadchla idea
tvořivé společnosti, bylo uděláno velmi
mnoho. Po celém světě bylo provedeno
obrovské množství sociálních průzkumů,
mezinárodních online setkání, konferencí,
natočeno mnoho rozhovorů, byly publikovány zajímavé články, a také bylo realizováno mnoho dalších, sociálně významných
projektů. Společně jsme udělali opravdu
mnoho. Ale zřejmě to ještě nestačí, abychom oslovili všechny.
Během této doby jsme hovořili s obrovským
množstvím lidí na celém světě a všichni
(opravdu každý, s kým jsme komunikovali)
mluvili o tom, že Tvořivá společnost je nutná, že je to pro ně důležité a že by v takovém
světě chtěli žít.
V průběhu celého tohoto období jsem přemýšlel nad tím, jak urychlit proces šíření

informací o Tvořivé společnosti do celého
světa. Jak se můžeme všichni spojit a ještě více zefektivnit naše úsilí? Jak předat
tuto informaci, tuto možnost všem lidem
na Zemi? Vždyť čas nečeká! Už je nás “ani
moc, ani málo” – téměř osm miliard a každého se to týká. Vždyť pokud teď nic neuděláme, tak stačí opravdu málo a všechny nás
smete lavina katastrof. Co s tím?
Odpovědi na tyto otázky jsme s přáteli dostali během rozhovoru s váženým
Igorem Michajlovičem Danilovem. Igor
Michajlovič jako vždy s obrovskou trpělivostí a laskavostí důkladně vysvětlil
záchrannou cestu ven ze současné situace, podstatu a význam vytvoření Tvořivé
společnosti, o které se s Vámi, drazí přátelé, chceme podělit!

CÍL A SMYSL
Nejdůležitější je cíl! Pokud je cíl, všechno
má smysl. Ale pokud cíl není, pak je vše
ostatní bezsmyslné. V čem spočívá náš
cíl? Naším cílem je vyjít z této slepé uličky
spotřebitelské společnosti, a ve skutečnosti
– z formy skrytého otroctví, zakamuflovaného otrokářského systému, ve kterém my
všichni, jako lidstvo, dnes existujeme. A začít
žít jako Člověk – ne jako zvíře.
Hlavním cílem však je dosažení a vybudování Ideální společnosti duchovně svobodných
lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný život, blahobyt
a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky
a Lidskosti, nebo jak ji v různých náboženstvích nazývají – Eden.
Společnost budoucnosti, která tě
v konání mění již teď a naplňuje
tvůj život vyšším smyslem.

Co je zapotřebí k vytvoření
tvořivé společnosti?
Co je k tomu zapotřebí? Etapovost rozvoje. Igor Michajlovič nám sdělil klíčová
pochopení toho, že Tvořivá společnost je
pouze přechodnou etapou vývoje lidstva z
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otrokářského a feudálního systému k úplně novému (pro současné lidi) způsobu života společnosti – k Ideální společnosti.
Tvořivá společnost je přechodnou
etapou, bez níž není možné dojít
k vyššímu cíli – Ideální společnosti
duchovně svobodných lidí.
Igor Michajlovič uvedl takovou zajímavou asociaci: „Představte si širokou rozbouřenou řeku, která odděluje od velkého
břehu ostrůvek potápějící se pod vodu.
Na tomto ostrůvku jsou divoká zvířata. A
vždyť v podstatě se od nich naše současná
společnost nijak neliší. Deklarujeme správné věci, mluvíme o vyšším, o ideálech, ale
ve skutečnosti žijeme jako zvířata. Nejsme
jednotní. Vytvořili jsme enklávy. Neustále
válčíme o území, řešíme vztahy, vytváříme
hierarchii, bojujeme o dominanci.
Copak je tohle důstojné pro Člověka? Copak jsou to podmínky pro život Člověka?
V současné společnosti je všechno proti
člověku. Lidé sami vytvořili tyto “nadstavby”, které je pak zotročily. Zde jsou prioritou zájmy „na papíře“, zájmy „státu“, zájmy
„společnosti“ zastoupené malými skupinami, a až na samém konci jsou zájmy člověka, který svýma vlastníma rukama proměňuje “jejich pohádky v realitu”, čímž sám
sebe vhání do ještě většího otroctví. Je to
normální? Vytvořením těchto “abstrakcí”
jsme jim předali svá práva.
Ale spolu s našimi právy nám sebrali i
naše blaho. Je načase to všechno vrátit lidem. Neboť tento svět byl stvořen a dán
Člověku.
A člověk nesmí ztratit status
Člověka, teprve tehdy
budeme mít šanci vytvořit
Ideální společnost
Vrátíme se k našemu příkladu. Ideální společnost, to je to, co se nachází na druhé
straně řeky, na velkém břehu stability a
blahobytu, který se nazývá Eden.
A abychom opustili topící se ostrov a přešli
přes řeku smrti, musíme postavit most od
spotřebitelského, zvířecího formátu vzájemných vztahů, kde vládnou lži a pomluvy, k Edenu, kde panuje Pravda a Láska.
A tento most musí být vytvořen z tvrdého
kamene jednotné vůle lidí a jejich společného konání. Tento most je Tvořivou společností, které stojí na “8 pilířích”. Rozhodl
jsem si to upřesnit: „Co je to za pilíře?“ Igor
Michajlovič řekl, že pilíři tohoto mostu je 8
Osnov Tvořivé společnosti.
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8 OSNOV
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
1. Život Člověka
Život Člověka je největší hodnotou. Je třeba chránit Život každého Člověka jako svůj
vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit a garantovat, že život každého Člověka má tu
nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic
cennějšího, než život Člověka. Pokud je
cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou
cenní všichni Lidé!

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

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

4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny

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

5. Tvořivá ideologie
Ideologie by měla být zaměřena na popu-

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

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

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

8. Samospráva společnosti
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou
společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení
Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně
významných, ekonomických otázek, které
vedou ke změně kvality života Člověka, se
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování
(referendum).
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ETAPY VYBUDOVÁNÍ
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
Igor Michajlovič odpověděl, že pro vybudování Tvořivé společnosti je důležitá etapovost a
vysvětlil, v čem spočívá každá etapa.

1. Etapa informování
To je informování lidstva o Tvořivé společnosti. Každý člověk, kterému to není
lhostejné, může informovat o Tvořivé
společnosti co největší počet lidí. To je to,
co nyní aktivně dělá mnoho svědomitých
a počestných lidí z různých zemí světa.

2. Etapa politická
Vytvoření politických stran „Tvořivá
společnost“ s jedinou ideologií Tvořivé
společnosti v různých zemích. Celkovou
koordinací politických stran vykonává
Mezinárodní Centrální Komitét, který je
kontrolovány mezinárodní veřejností –
Mezinárodním společenským hnutím
„ALLATRA“ – to znamená společenstvím,
které je mimo politiku a náboženství. Cíl
je jednoduchý: využít politiku jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení.

3. Celosvětové referendum
Provedení celospolečenského referenda
ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje
celým lidstvem, jako jediného přijatelného
a nezbytného formátu pro přežití lidstva.
První etapa je informování lidstva o možnosti vybudování Tvořivé společnosti. To
je to, čím se nyní aktivně zabýváme. O lidech
vypovídají jejich činy. Každý den účastníci
Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ realizují obrovské množství tvořivých
projektů a každý, kdo chce, se o nich může
dozvědět z oficiálních zdrojů Hnutí a připojit
se k této životně důležité iniciativě.
Existuje základní nástroj, který hraje klíčovou roli v současné společnosti a pomocí kterého je naše společnost řízena.
Je to politika. Využitím tohoto nástroje
dosáhneme výrazného zrychlení realizace vybudování Tvořivé společnosti.
Již 6 000 let slouží politika k zotročení člověka a k posílení systému spotřebitelských
hodnot. Ovšem dnes může posloužit celému
lidstvu k vybudování Tvořivé společnosti!
Systém řízení současné společnosti je uspořádán takovým způsobem, že ve svém státě
jdeme volit a vybíráme z nám nabízených
kandidátů, kterým po volbách předáváme
svá práva. To znamená, že předáváme svá
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práva lidem, které neznáme a tímto způsobem sami sebe o práva připravujeme. Vždyť
my jsme je delegovali. Ale spolu se svými
právy jim předáváme i své blaho. Právě tímto způsobem jsme sami vytvořili “nadstavbu”, jež potlačuje člověka.
Bude takto zvolený člověk, kterému jsme
předali moc, pracovat pro nás nebo v našem
zájmu? Vrátí nám naše blaho? Ne, protože
on si na něj zvykl a naše blaho považuje za
svoje vlastnictví. Bude myslet na sebe, na
svou rodinu, ale ne na nás. Proč? Se spotřebitelským egoistickým myšlením bude věřit,
že v opačném případě, pokud začne hájit zájmy lidí, tak klesne na naši úroveň a zůstane,
stejně jako my, pouze s deklarovanými právy
a bez reálného blahobytu. Není to absurdní?
Copak to není forma skrytého otroctví?
Když nám všechno vzali, nastolili nám velmi tvrdé povinnosti, které jsou v podstatě
pro většinu lidí nesplnitelné. Není možné
je vyplnit v plném rozsahu. To nutí lidi žít v
neustálé úzkosti a strachu, nutí je cítit svou
zranitelnost a nedostatečnost. Právě v takové společnosti jsme nuceni existovat.
Samé záměny a manipulace! V tom je celá
podstata spotřebitelské společnosti. Takhle
je to v ní uspořádáno proto, že je nasměrována proti člověku. A to je fakt. Může taková
společnost existovat dlouho? Má vůbec budoucnost? Je očividné, že ne.
Ale každý nástroj lze využít jak ke způsobení újmy, tak i pro užitek. Pomocí
nástroje můžeme ničit nebo budovat.
Proto se politika může a musí stát naším
nástrojem k vytvoření správné a opravdu
spravedlivé, životaschopné, život utvrzující, legislativní základny pro vybudování
Tvořivé společnosti.
Dodnes ještě všichni žijeme řízeni římským
právem, které již dávno zastaralo.
Je nezbytné vytvořit takové zákony,
které budou zaručovat dodržování zájmů každého člověka. Jejich základem
bude 8 Osnov Tvořivé společnosti.
Politika je povinná se skutečně stát nástrojem mezinárodní komunikace a sjednocení,
přispívat k přátelství mezi národy, nikoliv
být nástrojem nátlaku, agrese, jako se to
děje dnes. Politika může a musí být použita
ne k dalšímu rozdělování, ale naopak k rychlejšímu sjednocení celé lidské rodiny.

#AllatRaUnites
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Tato informace nás ohromila svou moudrostí a hloubkou. Samozřejmě, že v takové společnosti chce žít každý člověk. A
dnes před námi, lidmi žijícími na planetě
Zemi, zůstává pouze jedna otázka:
Jak toho za co nejkratší dobu dosáhnout?
Pokud budeme postupovat stejným tempem jako teď, bez použití takového nástroje
jakým je politika, pak se proces vytvoření
Tvořivé společnosti protáhne na dlouhé roky.
Podívejme se na to rozumně: má lidstvo tolik
času? K urychlení procesu přechodu lidstva
ze spotřebitelského formátu na Tvořivou
společnost, můžeme a musíme nyní použít
politiku jako nejefektivnější nástroj.
My všichni jsme občané svých zemí.
Chodíme k volbám a hlasujeme za různé
kandidáty, a potom se rozhořčujeme nad
tím, že oni zhoršují náš život a posilují
spotřebitelský formát. Schvalují zákony,
namířené proti nám, Jediné Lidské Rodině, nikoliv v našem zájmu. V důsledku
toho se podmínky naší existence neustále zhoršují. To znamená, že lidé, kteří přicházejí k moci, hájí zájmy kohokoliv, ale
ne zájmy Člověka a Jediné Lidské Rodiny.
Jak vůbec můžeme hlasovat pro politika,
pokud je proti Člověku a jeho právům?
Jak pro něj můžeme hlasovat, pokud je
nakloněn lži a klamu?
Abychom tuto situaci změnili, musíme
hlasovat pro politiky, kteří budou
realizovat a na zákonodárné úrovni
zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti!
A ještě lepší, jednodušší a správnější bude
vytvořit jedinou světovou stranu s názvem
„Tvořivá společnost“, která v každé zemi
bude zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti.
Touto cestou docílíme toho, že tato strana
nám, s využitím našeho práva, začne navracet blahobyt a bude usilovat o co nejrychlejší sjednocení lidstva do Jediné Rodiny – Tvořivé společnosti.
A až po tom, co budou všechny státy na
světě připraveny k přechodu ze spotřebitelského formátu na tvořivý, můžeme
uskutečnit Celosvětové referendum, které nás všechny – obyvatele Země – na
legislativní úrovni vrátí do Jediné Lidské
Rodiny – Tvořivé společnosti.
A udělat to můžeme pouze mírovou
cestou. Jak řekl vážený Igor Michajlovič: „Lidstvo nepotřebuje revoluce,
lidstvo potřebuje Evoluci.“
Účastník MSH „ALLATRA“: Elčin

#tvořiváspolečnost

#AllatRa
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ZDRAVOTNÍCTVO
V TVORIVEJ
SPOLOČNOSTI
Na platforme MSH ALLATRA, pôsobiaceho vo vyše 140.
krajinách sveta, sa realizuje sociálny projekt s názvom
„TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ“. Unikátnosť tohto projektu
spočíva v tom, že je globálny – týka sa každého človeka
na Zemi.
Tvorivý formát spoločnosti vyvedie súčasnú
spotrebiteľskú spoločnosť na novú úroveň jednoty a
mierového rozvoja civilizácie vo všetkých sférach života.

V rámci realizácie tohto unikátneho projektu dobrovoľníci MSH ALLATRA uskutočňujú sociálne ankety a rozhovory,
ktorých cieľom je zistiť medzinárodnú
mienku ľudí, či chcú žiť v tvorivej spoločnosti, ako si predstavujú túto tvorivú spoločnosť a život vo všetkých jeho
sférach.

borníků, kde je vidět krásná spolupráce
jednotlivých odborností, to znamená,
spolupráce mezi fyzioterapeutem, ergoterapeutem, logopedem, psychologem,
sociálním pracovníkem, lékařem, ošetřovatelským personálem, ale hlavně
také s jeho rodinou, protože ta je v tomto
rehabilitačním procesu moc důležitá.

Od marca 2020, takmer každý deň, sa na
Facebookových stránkach
Allatraunites.
Tvorivá
spoločnosť a Allatraunites.
Tvořivá společnost uskutočňujú online vysielania sociálnych rozhovorov účastníkov MSH ALLATRA s ľuďmi z
celého sveta. Prinášame vám úryvky z rozhovorov na tému zdravotníctvo:

Podpora rodiny udělá strašně moc v celém
tom celku. Nám všem jde o to, aby jsme pro
něj udělali maximum. Aby se pacient někam posunul a měl co nejmenší handicap
vůči společnosti, i vůči sobě samému. Takže, bylo by dobré, kdyby cena kompenzačných pomůcek byla dostupná pro všechny.

Rozhovor s ergoterapeutkou
Mgr. Janou Krásovou
Mgr. Jana
KRÁSOVÁ
Rozhovor s
ergoterapeutkou

Už jakoby odmala jsem měla potřebu určitým způsobem pomáhat lidem. Nejvíc
mě na mé práci naplňuje to, když vidím,
že jsem dokázala člověka začlenit do normálního a plnohodnotného života, i přes
jeho zdravotní handicap. Byť třeba k tomu
využívá nějaké kompenzační pomůcky,
ale ten člověk to prostě zvládá sám. A vy
vidíte tu jeho radost a vděčnost za to,
že je najednou samostatný a nemusí se
odkazovat na pomoc dalších lidí.
Zároveň je moc hezký, že u nás, v Kladrubech, funguje multidisciplinární tým od-

Proto si myslím, že je důležitý, nejenom
v rehabilitaci, ale celkově v oblasti zdravotnictví, pečovat o duševní stránku
pacientů, ale i terapeutů.
Mnohdy následkem úrazu nebo onemocnění pacient přehodnotí své priority. Změní pohled na svět, ale i na sebe. Samozřejmě, že nejdůležitější je pacient. Proto by
měl být dostatečně motivovaný k tomu,
aby se zlepšil jeho stav, protože to za něj
nikdo neudělá.
V dnešní době je personál hrozně zahlcený
administrativou. Bylo by fajn, kdyby měl
více času na samotného pacienta. Díky
tady tomu multidisciplinárnímu týmu je
tam hezká atmosféra. Je tam opravdu
vidět, že každé té odbornosti jde o to
jedno - navrátit život člověka do pokud
možno původního stavu. Takže, samozřejmě, ty cíle jsou stanovovány vždy za
spoluúčasti pacienta, protože v rehabilitaci je důležité fungovat jako celek, nahlížet
na člověka komplexně.

allatraunites.com/sk
allatraunites.com/cs

Rozhovor s diabetoložkou
MUDr. Zuzanou Fedákovou
Rozhovor s
diabetoložkou
MUDr. Zuzanou
Fedákovou
Cukrovka, jako taková, je civilizační nemoc.
Tuto nemoc má čím dál víc lidí. Když jsem
čím dál víc pracovala s lidmi, který cukrovku mají, tak jsem zjišťovala, že ti lidé mají
něco společného. A to, co mají společného,
je, že jsou vlastně hrozně nešťastni. Podstata této nemoci je ještě někde úplně jinde.
Současný zdravotní systém tomuto nevěnuje dostatek pozornosti. Nevěnuje se dostatek času tomu, aby jsme s lidmi, kteří mají
cukrovku, mohli pracovat jak po stránce
psychické, tak i po té stránce, aby si srovnali v hlavě jak žít - co nežijí dobře, co jim
vadí, co chtějí změnit, a aby na té změně
začali pracovat. A to je ta cesta k vyléčení se z cukrovky.
Tak já si především myslím, že můj obor by
v tvořivé společnosti vůbec neexistoval,
protože, když by lidé žili spokojeně, v
souladu s přírodou, to znamená, i v souladu sami se sebou, se svým tělem, poslouchali by signály svého těla, dělali to,
co je baví, nehnali se, tak by tato nemoc
vůbec nebyla.
Když by se prostě dokázali zastavit, vyskočit z toho, co nyní žijí, a žili v klidu a míru,
měli skvělé vztahy kolem sebe, fungovali by v široký rodině, která by si navzájem
pomáhala, tak nemoci, jako cukrovka a s
tím spojený vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita, by tady vůbec nebyly.

www.allatra.tv/cs
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AJ TY MÔŽEŠ
ZMENIŤ NAŠU BUDÚCNOSŤ
Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete
Over si s nami v praxi teóriu 6 podaní rúk a spoločne zistíme,
že sme všetci vzájomne prepojení. Viac, než si dokážeš predstaviť
Všetci nielen chceme, ale aj vieme žiť vo svete bez vojen a konfliktov
Spojme sa a spoločne zmeňme spotrebiteľský formát spoločnosti na tvorivý
Začnime konať a spolupracovať, zmeňme celý svet k lepšiemu
Spoločnosť šťastných ľudí môže byť realita zajtrajška
Spoločne dokážme, že to naozaj chceme!

#allatraunites

#allatra

allataunites.com/sk
#tvorivaspolecnost

V CENTRE
SPOLOČNOSTI
ČLOVEK

allatrunites.com/cs

#tvorivaspolocnost

Na platforme MSH ALLATRA vzniká jedinečný projekt TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ, ktorého
cieľom je zistiť, v akej spoločnosti chceme žiť. Ľudia si sami môžu vybrať, či im vyhovuje
spotrebiteľský formát spoločnosti, v ktorej žijeme doposiaľ, alebo sú pripravení žiť v tvorivej
spoločnosti - v spoločnosti šťastných ľudí, kde je dobre postarané o každého človeka.

Pripoj sa k nám na: allatraunites.com/sk alebo allatraunites.com/cs

SPOLU DOKÁŽEME VEĽA!
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V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI CHCEME ŽÍT VŠICHNI
Co je to tvořivá společnost? Pod
tímto pojmem si každý představuje
něco trochu jiného, ale většina lidí
se shodne na tom, že tvořivá společnost je plná lásky, dobroty, pochopení, laskavosti, dobrých vzájemných
vztahů, ochoty pomoci druhým. Je
to prostě společnost, kde by se každý
cítil dobře a kde by každý měl jistotu,
že mu všichni vždy rádi pomohou.
Anna, Ústí nad Labem: „Podle mě je důležité, aby se každý člověk vzdělával v
oboru, který ho zajímá. V podstatě, aby
mu byly dostupné všechny obory a nejen ty,
které si může dovolit.
Podle mě bohatě stačí pracovat šest hodin denně a práce by se dělala na směny, aby si každý mohl zařídit všechno, co
potřebuje. A taky, aby ta práce byla jinak

osobní zkušenosti
placená. Někteří lidé jsou nadhodnoceni,
třeba sportovci, protože vydělávají nesmyslně velké peníze, které by mohli věnovat na
jiné věci, důležitější pro lidstvo. Například
do ekologie.
Doktoři by měli být placeni státem a měli
by pomáhat všem, kteří potřebují pomoc
a nedělaly by se rozdíly mezi lidmi. No a
jako poslední bych dodala bod od sebe, co se
týče matek s dětmi. Podle mě by měla matka
být doma s dítětem do doby, než půjde do
školy. Tím pádem by měl být v rodině odpovídající příjem. A když je matka samoživitelka, mohl by jí peníze poskytnout stát ve
formě dávek.“
Anna, Nový Bor: „Cítila bych se dobře ve
společnosti, ve které by lidé říkali pravdu, nebyla by manipulace a strach. Ve

které by člověk mohl důvěřovat, aniž by
musel prověřovat. Kde by existovala spravedlnost. Vzdělání by bylo dostupné v
základu všem. Specializované dle preferencí dotyčného. Bezplatné. Medicína by
byla vyspělá, lékařská péče dostupná všem
na prvotřídní úrovni bez sociálních rozdílů.
Délka pracovního dne – přiměřená, 6-8
hodin. Žádné novodobé otroctví pro nikoho a nikde. Žádné neplacené přesčasy.
Líbilo by se mi, kdyby se lidé po celé planetě měli dobře a nebylo by bezpráví.
Proč? Protože bych to chtěla pro sebe, tak
i pro ostatní.
Moci být sama sebou. Mít svobodu myslet si, říkat a dělat co chci. Prostor pro
diskuzi. Moci se vyjádřit. Aby ostatní zajímalo, co si myslím. Aby byl normou vzájemný respekt. Sociální oblast - ne bezdomovectví, pokud by tedy vyloženě ti lidé to
tak nechtěli. Právo na život a sebeurčení.“

A jak vidíte tvořivou společnost vy? Jak byste chtěli žít a co všechno byste změnili?
Své odpovědi můžete posílat na adresu: info@allatra.tv

CH

CEM ŽIŤ V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI, v spoločnosti Ľudí, ktorí
sa spoločne radujú zo života. Ľudí, ktorí
spoločne vytvárajú a stále viac a viac
skvalitňujú podmienky pre šťastný a
dôstojný život všetkých ľudí na celom
svete, lebo sa prijímajú ako bratia a sestry
jedného Otca, ktorý im dal šancu Žiť.

duši, i když třeba umlčenou, znetvořenou, ale
má. A duše prahne po světlu, dobru, štěstí,
radosti.
Pokud odhodíme všechny zvyklosti a hlouposti, které nám vnucuje náš Materiální
princip, a odhalíme duchovní kvality, budeme jednat tak, aby v naší společnosti
převládalo duchovno, žádná sféra Lucifera nás nezastaví před duchovním průlomem, a tedy postoupení na vyšší stupeň
rozvoje. Opakuji, všechno je v rukou lidí
samotných!“

Môžem ja niečo urobiť, aby sa zmenila
spoločnosť zo spotrebiteľskej na Tvorivú? Mám ja vôbec možnosť niečo zmeniť?
Ja, malá ihla v kôpke sena? Áno, priatelia,
môžem a každý jeden z nás! Podelím sa s
vami o návod, ako na to, ktorý je uvedený
v knihe Sensei zo Šambaly IV od Anastasie Novych:
„Takže pokud chceš žít v lepší společnosti,
začni v první řadě se změnou u sebe, staň
se Člověkem. Pohlédni dovnitř sebe, zamysli se, kvůli čemu žiješ v tomto světě, kdo
ve skutečnosti jsi. Pohlédni čistým pohledem na okolní svět, bez clony Ahrimana.
Starej se o čistotu svých myšlenek. Vyměň
své pomlouvání za pochvaly, místo závisti
se upřímně zaraduj z úspěchů jiného člověka, místo povrchních zlých hodnocení raději jdi a udělej pro jiného nějaký dobrý skutek, jen tak, mlčky, nezištně. Místo toho,
abychom přáli druhému něco špatného a
toužili po jeho smrti, se s ním raději rozdělte
o kousek svého chleba, přisedněte si k němu
a promluvte si s ním o tom, co má každý na
srdci, o životě, o Lásce, o Bohu. Pusť paprsky svého dobra do světa, poděl se o čisté poznatky a mnohé duše se zahřejí jejich teplem.

CHCEM ŽIŤ V TVORIVEJ
SPOLOČNOSTI
Hledíš a z jedné klidně i malé vaší jiskřičky
vzplanou dvě. A tam, kde jsou dvě, objeví se i
třetí. A bude-li takových jiskřiček hodně, rozhoří se skutečný plamen. Takže jeden člověk
může vykonat velmi mnoho užitečného a
dobrého!
Ani si nedokáže představit, nakolik rozsáhlé budou jeho skutky a nakolik významná bude jeho práce vůči Bohu pro
blaho vlastní duše.
Snaž se pochopit, že kromě tebe jsou i jiní
lidé, kteří chtějí stejně jako ty žít šťastně.
Vždyť každý člověk, ať by byl sebehorší, má

V tejto knižke a tiež v mnohých ďalších
knihách Anastasie Novych je mnoho Múdrostí, ktoré môžu človeka doviesť k poznaniu Pravdy, čo samotného človeka, ale i
celú spoločnosť, v ktorej žije, môže posunúť k jeho uzdraveniu, k dosiahnutiu stavu
vnútornej Slobody, čo sa následne prejaví
aj v tom vonkajšom svete a môžu ho tak
doviesť k vysnívanej radosti zo života.

„DEĽME SA SPOLOČNE
O TO DOBRÉ,
ČO NÁS SAMÝCH ROBÍ
RADOSTNÝMI A ŠŤASTNÝMI,
PRETOŽE NEEXISTUJE
ŽIADNE JA,
ALE LEN MY!“
Zlatka Drienová

Dobro je tam, kde Ty
Navzdory tomu, že lidé již odešli, Sensei
domů nespěchal, zřejmě na někoho čekal.
Asi za patnáct minut se na chodbě opravdu ozvala šouravá chůze. Někdo zdvořile
zaklepal.
Dveře se otevřely. Vešly dvě starší jeptišky,
které přidržovaly pod paží starce neobvyklého vzezření. Vypadal tak na devadesát let.
Byl vyzáblý, velmi vysoký, někde kolem metru devadesát. S pravidelnými slovanskými
rysy tváře. Vousy a lehce zvlněné dlouhé
vlasy bílé jako sníh.

PTÁCI
A
KÁMEN

Oděn byl do teplé kleriky, poněkud starodávného střihu. Na nohou venkovské prošívané válenky na kožené podešvi. Starcovy
nohy byly podle všeho nemocné, protože
mu každý pohyb způsoboval velké obtíže.
Navzdory tomuto trápení jeho oči vyzařovaly životodárnou dobrotu a vnitřní
sílu.

„Mír duši tvé, Antoniji,“ pronesl neobvykle
změněným zvučným hlasem, naplněným
jakousi uklidňující blahodárnou silou.

milostí, že se nachází vedle Tebe.“

V blízkosti Senseie se věčně stávalo něco
neobyčejného. O minutu později se už nechali unést hovorem o svých neodkladných
záležitostech. Max seděl nejblíže k přijímací
místnosti, a tak mohl vidět a slyšet, co se
tam děje.
Stařec vešel a jakmile spatřil ikonu Spasitele, opět se pokřižoval. Sensei usadil Antonije na židli a sám se posadil na okraj lůžka.
„Děkuji Hospodinovi, že mi znovu dopřál
setkání s Tebou. Duše se raduje a chvěje

„Oh, já tě znám, Antoniji! Dostane se ti vůle
za ruku vést a ty za šíji celé stádo své poženeš do zahrad rajských.“
„Smiluj se nade mnou, Světlo mé Přečisté!
Mně přece bylo dáno uvidět všechna muka
pekelná, která podstoupí dítka ztracená. A
ony jsou, děti ty, jako koťata malá, slepá již
od narození. Nevidí, kam jdou.“ „Vidět nevidí. Ale slovo jim bylo dáno. A slyšet slyšely, ale nevěří. A Bohu věřit je nutné. Bylo
řečeno: ,Bdi!‘ To znamená, bdi! Bylo řečeno
,naplň se láskou‘, tedy se naplň.“

„To ten shon pozemský jim klidu nedává.“

oblíbený
úryvek z knihy

„Ne tělu, ale Duchu svatému se klaním
já.“ „Celý život tvůj, Antoniji, v lásce k Bohu
je opravdové uctívaní.“Sensei jemně přidržoval starého muže pod paží a vedl ho do
přijímací místnosti. Jeptišky pokorně usedly na volnou lavičku a bez přestání se křižovaly a šeptaly modlitby. Chlapci byli přirozeně trochu šokováni takovou podívanou.
Ale ne na dlouho.

světlo boží.“Zazněl dobrácký smích.

„Ne, oni vědí, světlo mé, Antoniji, ale nechtějí to připustit. Jejich myšlenky jsou jen o
prázdnu, jehož podstatou je prach. Co naděláš? Jestliže sadař s červy nebojuje, pak ani
ovoce hodnotné nezíská…“

„Brý den,“ bylo vše, co byli schopni říci a
zmateně přikyvovali hlavami v odpověď. V
tu chvíli z přijímací místnosti vyšel Sensei.

V očích mu hořelo takové duševní zanícení,
že vypadal, jako by neměl absolutně žádné
fyzické překážky. Sensei ho jemně zvedl a
řekl: „Nepřísluší ti, Antoniji, klanět se tělu
tomuto.“
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„Všechno je to tak. Ale hluchota jejich z nepochopení je. Vábí přeludy pustiny pekelné.
Vždyť oni nevědí, že je to podvod přízračný,
do záhuby duši vedoucí.“

Mír vám, mír tomuto domu,“ řekl starý muž,
pokřižoval se a poklonil.Jeptišky udělaly
totéž. Kluci, kteří seděli na lavičkách, byli
ohromeni těmito předobrými, dávno zapomenutými slovy a neobyčejným vzhledem
starého muže.

Po příchodu Senseie se jeptišky, s hlavami
skloněnými, začaly usilovně křižovat. Stařec se s rozzářeným obličejem snažil pokleknout k jeho nohám.

www.allatra.tv/cs

Starý muž si setřel vyhrklou slzu.„Antoniji, copak byl alespoň jeden den v životě
tvém, kdy jsem nebyl vedle tebe?“
„Pravdu díš. Ale stejně. pohled očí duši
laská světlem Tvým jako slunce jasné na
čisté obloze.“„Oh, Antoniji. Nedaleko je
čas, kdy laskat se budeš pod sluncem tím
věčně.“
„To je radost veliká. Opravdové dobro pro
duši. Ale přesto mne neopouští bolest za
ty, kteří zůstanou. Vždyť čekají je hrozné
časy. Jak ulehčit jejich údělu?“
„Světlo moje, Antoniji. Těší mne láska a
péče tvá o ty, kteří budou přítomni v okamžiku tom. Ale stojí za to mučit duši svou
za ty, kteří poslouchali, ale neslyšeli, činili
tělem bez citů, duší se nepronikli?“
„Vždyť ne všichni ztraceni jsou. Přece jsou
ještě zbloudilí. Už není nikoho, kdo by je vyhledal v doupětech nevíry.“
„Já vím, o cos mě přišel prosit, Antoniji. Myšlenky tvé tajné jsou mi známy. I když jen
málo zůstalo takových, jako jsi ty, sloupů
křemenných, na nichž spočívá pravoslaví
mnou milované, kdož jsou schopni vykřesat jiskru boží, ale ruka má se nezvedá, aby
prodloužila utrpení tvoje.“
„Ano, má tělesa jsou vetchá, ale duch je
houževnatý a silný. Alespoň jednoho, alespoň za ruku, ale přesto dokážu vyvést na

„Shon? Shon, Antoniji, není ve světě skrytý.
Není to vnější, co je trápí, ale vnitřní je trýzní. Z tohoto důvodu jsem přišel sem do těla,
abych život lidský prožil a na vlastní oči se
přesvědčil, zda něco překáží lidem na cestě k Bohu. Nic jim nebrání! Jen nepřetržitá
lenost a touha po pokušeních pomíjivých.“
„Ano, slabá jsou ještě dítka duchem. Pro
malé nevidí velké. Odpusť mi za slova má,
proč bys neodhalil svou tvář pravou před
stádem na scestí? Lidé víru bývalou najdou,
ke spáse jejich duše vedoucí. Koneckonců,
jiné jsou teď doby.“
„Oh, Antoniji, světlo mé přečisté. Můj duch
je zde ne kvůli kázání, ale kvůli Soudu, protože je narušena rovnováha, Bohem daná.
A odhalím-li tvář svou pravou, pro mnohé
to bude smrti podobné. Protože nevydrží
duše hříšníků světla jasného, jako temnota
nemůže vystát slunce zářivé. Spatřit ho mohou jen ti, kdož jsou duší a úmysly čistí. Ne
hlásání o spasení teď lidé potřebují, ale činy.
Dnes se nikdo nebude moci ospravedlňovat
za nevědomost, prý: „Pane, hledal jsem a
nenašel. Po celém světě hoří již plamínky
pravdy. Kdo chce, ten najde.“
„I to je pravda. Škoda jen, že čas se již chýlí
ke konci a víry je mezi lidmi málo. Ale přesto se duše za ně stará a za ně hříšné prosí. Vždyť mnohým chybí jen nemnoho, aby
získali jistotu, že dojdou na cestě k Bráně
Hospodina. Pomoz jim silou svatosti Tvé.“
„Jak bych mohl odmítnout prosbu tvou,
kdož plný jsi zármutku velkého za spásu
duší lidských. Budiž po tvém. Za zásluhy
tvé a jako tobě podobně se Modlících dám
pro stádo zbloudilé pochodeň modlitbu
přeplněnou silou Boží, která duše spasí.
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Dobro je tam, kde Ty
Jen ten, kdo jde
ke světlu vyjde z
temnoty.
Rigden Djappo

Pamatuj ale, že modlitba ta je jako Prst Boží. Pro ty, kdo ji znají, ale odstoupí, bude jako
kámen na krku utopence. Protože jejich odstoupení bude zradě Boha podobné. A ti, kteří
ji budou provádět v práci spravedlivé, při svědomí čistém, ještě za života svého odpuštění
získají. Slova této modlitby jsou:

„Otče můj pravý! V Tebe jediného věřím a modlím se k Tobě, Pane, jen za
spásu duše své. Buď vůle Tvá svatá.“
úryvek z knihy A.Novych Ptáci a kámen

osobná skúsenosť
Väčšina z nás sa v detstve stretávala s rozprávkami O zlatej rybke, Aladinovej lampe
či zázračnom prsteni, ktorý splní všetky
želania. Pri ich počúvaní asi každému v
hlave naskakovala predstava, čo by si prial, keby mal takú možnosť.
Škála želaní sa pohybovala od tých najegoistickejších (bohatstvo, sláva, moc) až po
tie, ktoré sa síce tvárili šľachetne (záchrana
planéty, aby sa skončili vojny a podobne),
no ich podstata bola predsa len iná.
Je v nich totiž skrytá túžba, aby sa zmenili vonkajšie podmienky sami od seba,
bez môjho pričinenia.
Vďaka Znalostiam uvedeným v knihách
od Anastasie Novych a reláciách s účasťou
Igora Michajloviča Danilova sa môžeme aj
na „obyčajné“ rozprávky pozerať inak. Sú
v nich samozrejme ukryté zrnká Pravdy,
ktoré prebúdzajú Dobro v nás, ukazujú, že
Dobro má silu zvíťaziť nad zlom.
Avšak na druhej strane obsah niektorých
rozprávok v nás od malička stimuluje túžbu po želaniach. Počas svojho duchovného
vývoja, pri ktorom som začala poznávať
samu seba, skutočnú, prechádzam rôznymi etapami. Tak, ako všetci.

Čomu človek venuje
vo svojom živote pozornosť
(akým myšlienkam,
preferenciám, prianiam),
to aj dostáva
A. Novych „AllatRa“

Každý deň je Darom, počas ktorého
prichádzajú nové pochopenia, väčšia Radosť a vďačnosť Bohu, ktorý je

Kresba Anastasie Novych „Předdveří Šambaly“
Zhotoveno podle skic Rigdena Djappa

ŽELANIA SÚ NIEČO, ČO NEPOTREBUJEŠ
zdrojom večného Života.
Aby som sa mohla stať skutočne sama sebou, Anjelom, časťou Duchovného sveta,
je treba zbavovať sa všetkého zbytočného,
aj želaní. Pretože, ak po niečom v tomto svete túžim viac ako po Bohu, je to
jednoznačný signál toho, že mi je ešte
stále niečo prednejšie ako On.
„Znalosti, samozrejme... Poskytujú
skutočnú slobodu. A život začína hneď
a okamžite. Pokiaľ to cítiš, pokiaľ po
tom prahneš, tak jednoducho odmietaš nepotrebné. Je to tak, ako hovoril
jeden sochár, keď sa ho spýtali: „Ako
ste dokázali z tohto kameňa urobiť tak
krásnu sochu?“
Odpovedal: „Tá tam bola vždycky,
len som odstránil to nepotrebné, čo
bolo naviac.“ Rovnaké je to aj tu. Človek v sebe jednoducho odstraňuje nepotrebné a ponecháva Anjela. Je to
jednoduché.“
Z relácie „Vedomie a Osobnosť. Od vopred
mŕtveho k večne Živému“
Ak chcem byť skutočne s Bohom, a je to
moje jediné želanie, nič, čo sa deje vôkol
mňa, nemôže túto túžbu predčiť. Potom sa
stávajú všetky želania a ponuky myšlienok
v hlave na tému:
„Budem šťastná, až keď...“ „Keby som mala,
keby som bola...“ len malichernosťou, pretože vedomie, ako časť systému, neponúkne nikdy nič večné. Keď príjmem jeho ponuku a snažím sa vyplniť nejaké jeho želanie,
po jeho dosiahnutí prichádza prázdnota,
nie šťastie.
Znalosti uvedené v knihách sú ako
maják, ktorý nám ukazuje smer. Smer
k skutočnému Životu:
„Nie je vhodné znepokojovať Pána z
akéhokoľvek iného dôvodu, než pre

spásu svojej duše. Neproste o telo, o
zdravie, nestrachujte sa o život – to
všetko je len prach a túžby nenásytné.
Nie je dôstojnejšej prosby, ako prosba o
spasenie svojej duše.“
Z knihy „Sensei ze Šambaly II“
od A. Novych
Jedným zo silných momentov v mojom
živote bolo stretnutie s moditbou Agapita
Pečerského, ktorá je uvedená v knihe Sensei ze Šambaly II, od Anastasie Novych. Jej
slová, pri ktorých sa prebúdza spiaca Duša,
majú v sebe ohromnú silu:
Keď v živote prichádzajú situácie, že zabúdam na to, aký je môj cieľ a kto naozaj
som, pomáha mi táto modlitba. Pomáha mi
precítiť to, čo je skutočné a nezabúdať na
Boha. Pretože keď som s ním, miznú všetky
želania.
„Otče môj Pravý, v Teba Jediného
verím a modlím sa k Tebe, Pane, len
za spásu svojej duše.
Buď vôľa Tvoja Svätá, posilnením
mojím na tejto ceste, lebo život bez
Teba je okamih pustý. A len v službe
Tebe je život Večný,
Amen.“
„Napríklad, keď v praktike hlbokými pocitmi cítiš realitu Duchovného
sveta, chápeš, že v skutočnosti vnímaš toto nekonečné šťastie, cítiš ho.
Chápeš, že tam nie sú priania, pretože
tam je všetko.“
Z relácie „Vedomie a Osobnosť.
Od vopred mŕtveho
k večne Živému“
Michaela Galambošová

www.allatra.tv/cs
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FYZIK A
MAGNETOSFÉRA:
OSLABENÍ MAGNETICKÉHO POLE ZEMĚ
Co je to magnetické pole?

Magnetické pole Země neboli „geomagnetické pole“ je neviditelný štít, který chrání
naši planetu před účinky kosmického záření a slunečního větru.

Země. Konvektivní toky posouvají litosférické desky, což má následnou souvislost
s geofyzikální aktivitou Země.

Slunce neustále vyzařuje proudy ionizovaných částic, které jsou pro život na Zemi nebezpečné. Magnetické pole Země nedovoluje škodlivým částicím proniknout na povrch
planety a nutí je ohýbat se kolem Země.
Nebýt magnetické pole, vypadala by Země
jako marťanská poušť. Ve dnech slunečních
bouří se sluneční vítr prudce zesiluje. Vyvolává polární záře a magnetické bouře na
Zemi, a úroveň radiace v ionosféře se zvyšuje natolik, že je v tuto dobu pro astronauty
nebezpečné vycházet do otevřeného kosmu.

Litosférické desky

Co je to magnetosféra?

Při otáčení Země vzniká magnetické pole.
Toto magnetické pole se nachází ve vzájemné interakci s magnetickým polem Slunce. Když probíhá kolosální výhoz sluneční
hmoty při erupcích na Slunci, elektromagnetická vlna přenáší svou energii do magnetosféry Země.

Při interakci geomagnetické pole se slunečním větrem se kolem Země vytvoří plazmatický plášť, zvaný magnetosféra. Magnetosféra obklopuje Zemi ve vzdálenosti 70 000
- 80 000 km ve směru Slunce ve vesmíru,
což si lze představit jako přibližně 12 poloměrů Země.

Vznik napětí uvnitř země

Na odvrácené straně se rozprostírá přes
několik set poloměrů a vytváří magnetický
chvost. Tvar a velikost magnetosféry jsou
určovány silou vnitřního magnetického
pole Země a tlakem slunečního větru.

Kromě toho elektromagnetická vlna působí na elektrické proudy cirkulující uvnitř
Země. Některé z hornin mají piezoelektrický efekt – v momentě působení elektrického proudu začínají deformace a expanze. To
je právě jeden z mechanismů, který je příčinou vzniku napětí uvnitř Země.
Kromě toho, pokud v jádru dochází k uvolnění energie, zvyšuje se zahřívání, spodní
vrstvy pláště se také přehřívají a konvekční
toky proudí aktivněji.
To vše vede k nárůstu napětí v útrobách

Geomagnetické pole
Geomagnetické pole prostupuje všemi třemi plášti Země: litosférou, hydrosférou a
atmosférou. Má také zásadní dopad na klima a počasí. Změny v jeho intenzitě mohou
vést k výrazným výkyvům teploty, atmosférického tlaku a četnosti srážek, a také
k bouřkám, hurikánům a jiným živelným
pohromám.

Země jako obrovský magnet
Země působí jako obrovský magnet, jehož
jižní pól se nachází na geografickém Severním pólu a severní na tom Jižním. Ve skutečnosti se geografické a magnetické póly
Země neshodují nejen ve „směru“. Je třeba
oddělit geografické a magnetické souřadnice, protože osa magnetického pole je nakloněna vzhledem k ose rotace Země o 11,6 °.
Vzhledem k tomu, že rozdíl není příliš
podstatný, můžeme pomocí kompasu určit
směr geografických pólů. Střelka kompasu ukazuje přesně na jižní magnetický pól
Země a téměř přesně na geografický Severní. Kdyby byl kompas vynalezen před 720
000 lety, ukazoval by i na geografický i na
magnetický severní pól.
Jádro se skládá z pevných vnitřních a tekutých vnějších částí. Má se za to, že vnější
kapalné jádro vytváří elektrické proudy. V
jádru dochází ke konvekci, což vede k uvolnění tokových proudů a formování magnetického pole.

Živelné pohromy
Vědci ALLATRA SCIENCE analyzovali dopady mnoha živelných pohrom. Odhalili
spojení magnetického pole a seismické aktivity. Například před zemětřesením v japonské prefektuře Fukušima v roce 2011 byly
na území japonského souostroví pozorovány změny věkovitých magnetických variací.
Rovněž se před začátkem seismické aktivity
objevily anomálie magnetického pole Země.
Vědci z Tokijské univerzity použili metody
strojového učení k získání rychlých a přesných vyhodnocení lokálních geomagnetických polí pomocí dat získaných z několika
bodů, což potenciálně umožňuje odhalit
změny vyvolané zemětřesením a tsunami.

www.polahoda.cz

Například stěhovaví ptáci se orientují při
hledání cest právě podle něj. Kromě ptáků
využívají magnetické pole Země jako GPS
mořské želvy.
Vědci prokázali, že rostliny, které volně rostou, se orientují ve směru jižního magnetického pólu. Tento efekt byl u rostlin velmi
podrobně studován jak v přírodních, tak i v
umělých podmínkách.

Člověk a magnetické pole Země
Na rozdíl od jiných fyziologických vlivů,
nemusí člověk vliv magnetického pole pociťovat. Nicméně organizmus na něj neustále reaguje funkčními změnami nervového
a kardiovaskulárního systému a mozkové
činnosti, což souvisí s různými náladami,
bolestmi hlavy.
Vědci dospěli k závěru, že oslabení magnetického pole Země je předzvěstí zesílení a navýšení přírodních katastrof. Ke
změně napětí magnetického pole Země
dochází na povrchu nerovnoměrně.
Nejvíce se mění na západní polokouli,
zejména nad Severní a Jižní Amerikou.
Vědci už v roce 2014 varovali, že právě

na těchto územích bychom měli v následujících letech očekávat nejzávažnější
katastrofy.
Více naleznete ve videu „Prudká změna v
MAGNETICKÉM POLI Země. Co říkají vědci?
FAKTA A PROGNÓZY 2019“ na allatra.tv

Existuje východisko?
Igor Michajlovič Danilov: „Vždyť problémy, které nyní probíhají, jsou podmíněny zcela
jinými procesy. Je to cykličnost, která nezávisí
na lidech, a ať bychom nyní dělali cokoliv, stejně bude probíhat, je to přirozené.

KLIMA
BUDOUCNOST
JE TEĎ

Sledujte na allatra.tv
Ale otázka je, co poslední den, bude-li nebo
nebude. Je ještě čas pro přijetí řešení lidmi.

Ale znovu, vědomí řekne: opět čas, opět strašení. Ne, žádné strašení. Nikdo nikoho nestraší, a nestojí za to roztrpčovat se kvůli tomu…
Je možné nás vůbec neposlouchat. K čemu? Je
možné žít jako dosud, a vše u vás bude tak,
jako dosud. Ale ne dlouho.“
Z pořadu „Klima, budoucnost je teď“
V Dokladu „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na
Zemi, efektivní způsoby
řešení daných problémů“ se píše: „Vzhledem k
hrozící globální katastrofě
musí lidé zcela nezbytně
změnit svůj postoj k sobě a
ke společnosti, tady a teď.
Vždyť nevíme, kým budeme zítra - uprchlíkem nebo hostitelem,
a jaké budou naše šance na přežití v té či
jiné situaci“.
O problémech a důsledcích

Fauna, flora a magnetické pole

Dobro je tam, kde Ty
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Doklad „O problémech
a důsledcích globální změny klimatu na
Zemi, efektivní způsoby řešení daných
problémů“ zdarma ke
stažení na allatra.tv

PROČ SE UČÍME FYZIKU?
VĚDA

Fyzika a ostatní přírodní vědy patří k základnímu i střednímu vzdělání. Proč je jí
věnováno tolik pozornosti?
Kromě zjevných věcí, že ji budou například
potřebovat budoucí inženýři pro stavbu
cest, mostů a budov, vyvstává ještě hlubší
smysl, který se týká všech.
Výuka fyziky a ostatních přírodních
věd na základní a střední škole formuje
náš pohled na svět. A jaký je to pohled?
Je to pohled materialistický, dokonce bych
si troufla napsat, že je to nejhrubší deterministický materialismus 19. století.

Co to znamená? Představte si místnost s ruletou, která je plná lidí. Deterministický přístup tvrdí, že pokud bychom zjistili rozmístění molekul v místnosti a jejich rychlost, tak
jsme v principu schopni dopočítat postavení
molekul v každém následujícím okamžiku a
říct, které číslo v ruletě padne. Potřebovali
bychom hodně výkonný počítač, ale v podstatě by to šlo. Takto se na to koukali vědci
před více než 100 lety. A tohle učíme doteď
naše děti ve škole. Možná nám něco uniká?
„Je to dáno tím, že všechny současné teorie, Einsteinovou teorií relativity počínaje
a termodynamickými zákony konče, jsou
založeny na vzájemném působení „viditelné
hmoty“ nebo na jejím logicky předvídatelném chování. Ačkoli i zde je mnoho kuriozit.
Vezměme třeba ony černé díry ve Vesmíru.
Asociativně bych ji přirovnal k myšlence.
Vždyť myšlenka také není vidět. Nelze ji
zvážit ani ohmatat, ale přesto existuje,
když už se jednou v našem vědomí objevila. Myšlenka má objem (přinejmenším
informační). Její existence trvá jen krátkou
dobu, protože ji rychle střídají jiné myšlenky. Myšlenka nemá hmotnost, ale v materiálním světě může mít kolosální následky. V podstatě je to Nic.“
Z knihy AllatRa od Anastasie Novych

A v čem se pohled současné vědy liší?
Třeba jeden z principů kvantové mechaniky
říká, že nejde zároveň přesně určit polohu a
rychlost žádné částice. A už vůbec se nedá
říct, kde budou částice v následujícím okamžiku. Můžeme mluvit o tom, jak se pravděpodobně budou chovat vzájemně propojené částice, nebo co udělá soubor částic. Při
používání statistiky vzniká prostor pro spekulace ovlivňování dějů něčím tak nehmatatelným, jako je myšlenka nebo rozhodnutí
člověka.
Aby sme ve fyzice zcela pochopili veškeré zákonitosti, musíme se vydat hlouběji. Za hranice hmoty, do světa informací
a energií.
V Tvořivé společnosti, kde bude i školství
zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti dítěte, by se ve školách měly poskytovat nejnovější poznatky. A k pochopení vzorečků by
se mělo přidat i hlubší pochopení fungování
světa.
Jedině pak může člověk opravdu pochopit
sebe a svět kolem, uvidět tu dokonalost s
jakou je svět stvořen a možná i uvidět mnohem víc. To, co nás převyšuje, to, z čeho byl
tento svět „utkán“ a proč…
Táňa

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ zdarma ke stažení na allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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MEZINÁRODNÍ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
allatra.tv/cs, allatra.tv/sk

Televize nového formátu, televize tvořivé společnosti, ve které dominují vysoké morální hodnoty,
Dobro, Láska, Přátelství, Lidskost, Vzájemná úcta a Jednota mezi lidmi
Videa o skutečném smyslu života člověka a jeho duchovním rozvoji

Pravdivé informace bez zkreslování, manipulace a sledovaní něčích výhod

Široký okruh programů: věda, psychologie, klima, dobré zprávy násobící lidskost
Vznikla díky lidem inspirovaným knihami od Anastasie Novych

NOVĚ na ALLATRA TV

V HLEDÁNÍ SEBE

ALLATRA

Jak najít sebe sama a své předurčení v životě? V čem je smysl
života, jak ho najít v každém věku? Proč jedny lidi postihují různá

Z

zklamání a jiní jsou šťastní nezávisle na okolnostech? Vzájemné
vztahy s lidmi ve svém okolí: jak žít s lidmi, kteří vás nenávidí,
jak nežít v myšlenkách se záští vůči někomu?
Práce na sobě, různorodé zkušenosti a praxe. Jak studovat vědomí?
Proč jsou na duchovní cestě důležité etapy: autogenní trénink,
meditace, duchovní praktika?
Kdo jsi ty skutečný? „Jednou, když jsem zůstal sám se sebou“: kdo
jsem já a s kým jsem zůstal sám? Jak poznat sebe sama? Být milovaným, váženým nebo Milovat a Vážit si? Jak je síla Lásky vnímána
vědomím?
Strach ze smrti. Odkud vzniká a proč? Co za ním stojí? Jak ho
překonat? Co se po smrti těla děje s Osobností a vědomím? Proč je
důležité během života duchovně rozvíjet Osobnost a ukáznit vědomí?
Co dává Život a skutečné štěstí? Jak vyjadřovat Lásku a Vděčnost
pomocí pocitů, a ne myšlenkami. Co je to svoboda Osobnosti?

nalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva!

Knihy Anastasie Novych

volně ke stažení na allatra.tv/cs

TIRÁŽ: Dobro je tam, kde Ty – měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, prezentuje Znalosti z knih Anastasie Novych,
texty nezávislých autorů a komentátorů, přepisy zajímavých informací z internetu. Cílem novin je nabídnout lidem jiný pohled
na dění kolem sebe, než jaký je prezentován běžnými médii ● Vydává Zastupitelství MSH AllatRa v ČR, Hemy 932, 757 01 Valašské
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