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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny 
"Dobro je tam, kde jsi Ty" je 
jedinečnou sociální iniciativou 
dobrovolníků MSH ALLATRA 
zaměřenou na zaplnění 
informačního prostoru dobrými 
zprávami, tvůrčími nápady 
a  inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 
produktů a  internetových 
zdrojů. 
Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazba novin – to vše 
dělají účastníci projektu ve svém 
volném čase. 

Vážení a milí čtenáři!
Srdečně Vám děkujeme za Vaši podporu, pří-

spěvky a tvůrčí nápady. Srdečně Vám děkujeme za 
šíření Polahody a Prapůvodních Znalostí, kterými 
jsou noviny naplněné.  Prapůvodní Znalosti a pocti-
vá práce na sobě pomáhají odkrýt v sobě to skutečné 
a Živé a naplnit pravý smysl přebývání zde na Zemi. 

Znalosti se jako mohutná vlna šíří po plane-
tě a jistě každý cítí přicházející změny, především 
vnitřní změny, které jsou impulsem pro všechny 
události v našem životě, jsou jejich předchůdcem. 

Do redakce přicházejí dopisy, ve kterých se čtená-
ři dělí o vlastní zkušenosti, životní příběhy, dělí se o 
to, jak našli to, co celý svůj život hledali. Možná Vás 
napadne: „Vždyť je to jen kniha nebo článek,“ ale ve 
skutečnosti to je to Zrno Pravdy, které je uvnitř kaž-
dého z nás, které klíčí a rozkvétá uvnitř nás a mění 
člověka v nádhernou Duchovní bytost – Anděla. Zrno 

Pravdy, které nás všechny sjednocuje, bez ohledu na 
národnost, náboženství nebo sociální postavení – to 
je AllatRa uvnitř každého z nás, Duchovní podstata, 
jejíž jazyk, je jazyk Lásky.

Žijeme v unikátní době a každý člověk je vy-
volený. Civilizace se nachází na Křižovatce a 
volba každého člověka, který vybere Dobro a 
Lásku, je rozhodující. Volba každého má vliv na 
globální volbu, ve které jde o to, jaký budeme 
mít zítřek a následně i budoucnost, odpověd-
nost za to, co zanecháme budoucím pokolením.  
 
„Blahé myšlenky ve spojení se silným přáním 
jsou posly blahých činů. Blahé činy jsou pod-
statou dozrávajících duší. Odvaha rodí Sílu 
ducha. Síla ducha spojuje do Jednoty. Jed-
nota zdesetinásobí Sílu, Jednotný Duch mění cy-
klus. Společný výsledek závisí na úsilí každého.“  
                                            z  knihy „Ezoosmóza“ 

Jediné Zrno: Láska darující Svobodu
Co máme všichni společného?

МEZINÁRODNÍ ON-LINE 
KONFERENCE 

 na platformě MSH ALLATRA

   Vianoce – sviatky Ducha
sviatky narodenia 
Duchovné bytosti
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Jedinečné informace o  Zlatém 
tisíciletí, o  sestrách ALLAT, o  
jejich pomocnících - Allatchjara, 
o  tom, co dlouhou dobu bylo 
před většinou lidstva skryto.

Na prvom mieste je hodnota života
Podnikaní na základe 7 osnov ALLATRA    

Cestný experiment

Vedecko-diskusný projekt 
„HRA PROFESIONÁLOV“

Globální změna klimatu na planetě

Dobro je tam, kde jsi Ty
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Rozhovor vede Igor Michajlovič Danilov.

V  tomto dokumentárním filmu je pro-
veden neobvyklý experiment působení na 
lidskou krev, za pomoci přístroje Pyramida. 
Čím se liší nemocný člověk od zdravého? 
Jaké je tajemství omlazení a  stárnutí orga-
nizmu? Jedinečné informace, které dokonce 
předčily i  moderní vědu, jsou uvedeny ve 
starověkém traktátu „Omnipotence“ (Vše-
mocnost). Včetně vědomostí o  lidském 
zdraví, skutečné historii lidstva, viditelném 
a  pro člověka neviditelném světě, o  stí-
nech, které někdo řídí. O  autorovi traktátu 
„Omnipotence“ (Všemocnost), šejkovi Mir-

Jedinečné působení na krev

Experiment „PYRAMIDA“
PŘED PO

Neodvratnost hrozících vážných klimatic-
kých změn, globálnost a  mohutnost, které 
lze dnes pozorovat po celé planetě, staví 
každého před hranici osobní volby. Už v  
nejbližší době se TO dotkne každého!

Neznámá historie minulosti, jejíž poznání 
dá pochopení zítřejšího dne (cyklus se opa-
kuje). Mezinárodní iniciativy společenského 
hnutí "ALLATRA". Projekt "JEDINÉ ZRNO" 
- společné dílo, které pokračuje ve  sjedno-
cování mnoha lidí na planetě, nezávisle na 
národnosti a  vyznání.

Informování o těch hrozících katastrofických 
přírodních procesech, které se v  nejbližší době 
stanou realitou pro určité státy a  kontinenty.

Co jsi ty dnes udělal pro to, abys měl ty a  
tvoji příbuzní a blízcí šanci přežít zítřejší den?

Zpráva „O problémech a důsledcích globál-
ní změny klimatu na Zemi. Efektivní cesty 
řešení daných problémů“.

„...lidstvo, které by se mohlo sjednotit, 
sjednotit se v  lásce a  úctě jako jedna rodi-
na, jak by to mělo být ve skutečnosti, celé 
toto lidstvo by bylo schopno odolat všemu, 
čemukoliv. Je jasné, že v  každém případě je 
už příliš pozdě měnit průběh historie, něco 
udělat. Jakkoliv bychom to chtěli, nebu-
deme moci k   tomu dojít. Propásli jsme tu 
dobu, aby vše mohlo projít hladce, aby ne-
bylo ničení, nebyly katastrofy – budou, to je 
již nevyhnutelné. Otázkou je, jak projdeme 
tímto obdobím, s  jakým výsledkem. Stejně 
jako pacient, o   kterém jsem vyprávěl, že 
i   přes stanovenou diagnózu pokračoval v   
kouření, porušoval dietu. A  jak to skončí? 
Stejně tak, jako pro něho? Nebo přece jen 
bude šance přežít? Přežít, přičemž většina 
lidstva. A   právě zde se rodí legenda, kte-
rá byla již v   dávných, dávných časech, že 
pouze věrní přežijí. A   to neznamenalo, že 

získají věčný život za nějaké zásluhy před 
někým zde, ne. Tím byla myšlena banální 
historie, která se opakuje. Je jasné, že mo-
hou přežít jen ti, kteří se sjednotí v   jiném 
pochopení, nikoliv na fyzické úrovni - kdo 
je silnější a   u   koho je více zbraní, a   kdo 
od koho může něco vzít. I  když při součas-
ném vývoji situace, tak to i  bude. Ale také 
ne na dlouho. Vše končí, a  to velmi rychle 
a   podmínky jsou mimořádně těžké. No, a   
vše skončí.

Nebo nastane jiná varianta, když lidé 
podniknou rozhodné kroky a  tady bylo prá-
vě řečeno, že se budou moci spojit a   čelit 
tomu. Pak nebude hrozné, když se část lidí 
přesune z  jednoho místa planety na druhé. 
Všude u  nás se najde místo. Mohou se stří-
dat ve spánku a   střídat se v   práci. Hlav-
ně, že všichni budou živí a  nehladoví. Není 
to tak? A  všichni jsou v  lásce. Ale tohle je 
možné pouze v  tom případě, když se dospě-
je k  vzájemnému pochopení v  každé rodi-
ně, v  každém člověku, a  když se celé lidstvo 
stane jednou rodinou. A  to je možné pouze 
v   Pravdě, v   Lásce, ve skutečně duchovní 
svobodě.“ I .M . Danilov

sledujte na     allatra.tv    ●    allatra.tv/cs    ●    pište na      info@allatra.tv

-Saïd-Bereke, který byl duchovním učitelem ve XIV. – 
XV. století slavného asijského vládce a  dobyvatele Ti-
mura (Tamerlána).

Jedinečné informace o  zlatém tisíciletí, o  sestrách 
ALLAT, o  jejich pomocnících - Allatchjara, o  původu 
jména Allatchjarů, o  tom, co dlouhou dobu bylo před 
většinou lidstva skryto.

"...Přátele, zde je malá rada: pokud jste zadali do 
Googlu informaci a  nic jste nenašli, to ještě nezname-
ná, že to není. Proto, abyste něco našli, musíte navštívit 
možná i   desítky knihoven světa, najit nepřímé infor-
mace, potom je shromáždit a  uvidět obraz, jako puzzle, 
které se musí složit. 

A  zapamatujte si ještě, vše, co se týká Allat, obzvlášť 
sester Allat, vše se ničilo a  ničí se dodnes. Vzpomeňte 
si na Sýrii, z  jakých rozhodnutí se bojovníci IGIL vrátili 
a  odpálili památník Allatu? K  čemu jim byl, když to byl již pozdní památník, úplně po-
změněný, postavili ho potomci Allatchjarů a  on již měl úplně jiný význam. Ale i  přesto 
– zmínka o  A LL AT. A  vše, co se týkalo sester A LL AT a  zmínek o  nich a  mnozí, kteří se 
snažili dokonale prozkoumat vznik Koránu a  všeho s  ním spojeného, si pamatují, že na-
ráželi na zmínky o  tom, jaký vztah měl sám Prorok k  sestrám A LL AT. Jaký měl respekt. 
A  pamatují si, co je to Mekka a  ostatní, a  proč to bylo natolik slavné, vážené a  uctívané 
místo. A  dále již sami najdou a  vyjasní si to. Myslím si, že nyní to bude zajímavější ... "      
více o  sestrách ALLAT v  pořadu „SLUŽBA“ na allatra.tv

Tatiana: Igore Michajloviči, také když jste teď mluvil o  Koránu a  o  tom, že přece jen byli ti, kteří zachránili tato Zrna 
a  dochovali je, a  víte, vzpomněla jsem si, že ve filmu Atlantida bylo řečeno, že byla etapa duchovního obrození lidstva  

  (IM: Ovšem) a  nastalo tisíc let vlády sester ALLAT.
Igor Michajlovič: Ale nejzajímavější je, že se o  tom vědělo vždy a  dodnes se o  tom dochovaly znalosti a  zmínky. I  v  islámu, i  

v  křesťanství, i  všude kolem. Jsou to však natolik nepohodlné znalosti, protože mluví o  Pravdě, o  tom skutečném, o  rovnosti, cti, 
a  o  vysoké duchovní Službě. No a  zlodějíčkům je prostě trapně (mám na mysli zlodějíčky od systému), je prostě trapné se o  tom 

dokonce zmiňovat. Proto vše zastírají...
Elčin: Přičemž neuměle. A  v  islámu oni natolik… já prostě o  tom trochu povyprávím – nakolik opravdu toporně pracují.     12

                                                                                         Január Leden
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"Věčná Moudrost umožňuje člověku pro-
měnit duchovně sebe sama, poznat skrytou 
podstatu minulých a  budoucích událostí." 
Z  knihy "AllatRa"

Rigden Djappo předal lidské civilizaci 
cenný dar v   podobě Znalostí vložených 
do knihy AllatRa autorkou A. Novych. 
V  únoru 2019 to bude již 5  let, kdy se i 
český čtenář mohl s  těmito Znalostmi se-
známit. Znalostmi, které těm, co jsou při-
praveni je přijmout, mění pouhou existenci 
na skutečný Život. Kniha AllatRa pomáhá 
člověku pochopit, kdo je a   co je smyslem 
jeho života, pomáhá mu pochopit sebe, svět 
kolem a  rozkrývá v  něm jeho andělskou du-
chovní podstatu.

Živá encyklopedie prapůvodních duchov-
ních Znalostí o  světě, společnosti a  člověku.

AllatRa - kniha, 
na kterou čekali tisíciletí!

allatra.tv/cs, books.allatra.org

Agapit Pečerský byl prvním Lékařem Kyjevské Rusi, mnichem Kyjevo-Pečerské Lavry. 
Už tisíc let přicházejí davy lidí k  jeho relikvii, o  níž se vypráví, že je divotvorná. Přichá-
zejí k  němu nejenom pravoslavní, ale i  představitelé jiných vyznání, dokonce i  ti, kteří 
se považují za ateisty. V  čem tkví tajemství takového podivuhodného působení tohoto 
Svatého na lidi? V  čem se skrývá jeho síla?
Kolik duchovních a  tajných skutků se děje na 
světě, které se stávají zjevnými až v  průběhu 
času, dle volby člověka. Jak občas bývá neuvě-
řitelný projev Boží prozřetelnosti, síly Ducha 
Svatého, který zázračně změní osud člověka. 
A  pokud člověk udělá tu správnou volbu, za-
měřenou na dobré skutky a   pomoc lidem a   
jestliže v  něm převládají dobré myšlenky, tato 
síla se ztrojnásobí a  poskytne mu nádherné 
příležitosti a  šance, odhalující s  čistotou lo-
tosového květu svá nedozírná tajemství. 

Kdo to byl Agapit Pečerský a   proč za 
téměř tisíc let neutichá jeho sláva a   lidé 
po celém světě 
si jej stále váží? 
Agapit Pečerský 
je považován za 
nejslavnějšího slo-
vanského Lékaře 
z   11. století, který 
měl obrovskou du-
chovní sílu a   mi-
mořádný léčitelský 
dar. Pro pomoc, 
kterou obětavě po-
skytoval lidem, jej 
nazvali „Lékařem nezištným“. Proslulého 
Lékaře navštěvovalo mnoho lidí různých 
národností a   vyznání, každému vždycky 
pomohl a  dobře poradil. Jeho relikvie jsou 
stále uloženy v  Kyjevo-pečerském klášteře 
v   podzemním chrámu Uvedení do chrá-
mu Přesvaté Bohorodice – Panny Marie.  
Zázračné uzdravování trvá už tisíce let! 

„…K   této události dochází každoročně 
po celý týden počínaje 25. únorem. Protože 

není v  těchto dnech na Zemi posvátnějšího 
místa, kde by člověk, bez ohledu na jeho vy-
znání, mohl být se svou prosbou tak blízko 
Bohu. Tuto šanci má každý člověk a  může ji 
využít po dobu sedmi dnů v  roce. 

Vždyť není jisté, že se dočká roku násle-
dujícího. Pomíjivé jsou dny lidské na roz-
cestí časů. Žalostné jsou činy lidské před 
tváří Hospodina. Již dnes je každý okamžik 
na misce vah. A   není pro duši důležitější-
ho úkolu, než touha po spasení. Nikoli ve 
víře vnější, ale ve víře vnitřní je skryt klíč k  
Bráně. Pouze slepý, zaslepený prachem, to 

neuvidí.“ 

„Není vhodné zne-
pokojovat Pána z  
jakéhokoli důvodu 
než pro spásu své 
duše. Neproste o  
tělo, o  zdraví, ne-
strachujte se o  život 
– to vše je jen prach 
a  touhy nenasyt-
né. Není důstojnější 
prosby než prosba o  

spasení své duše.“ Agapit Pečerský 

Modlitba pro spásu duše: Otče můj Vše-
mohoucí, v  Tebe jediného vkládám své 
naděje a  prosím tebe, Pane, jen o  spásu 
duše své, buď vůle Tvá Svatá Posílením 
mým na této cestě, neboť život bez Tebe 
je okamžik prázdný. Jen ve službě Tobě je 
život věčný. Amen 

s  použitím materiálu z  knihy A . Novych
Sensei ze Šambaly, 2 . díl

AGAPIT PEČERSKÝ. Jeho jméno je BOŽSKÁ LÁSKA

25. února 2018 se v   Koordinačním Cen-
tru Mezinárodního společenského hnu-
tí ALLATRA, konalo setkání účastníků 

hnutí z   různých zemí světa. Rozhovor s   
Igorem Michajlovičem Danilovem v   KC 
ALLATRA.

„Často se lidé ptají, co spojuje lidi v  ALLAT-
RA? Ve skutečnosti je odpovědí to, že právě 
ALLATRA spojuje lidi v  ALLATRA. ALLAT-
RA je ALLAT-RA, to je tvořivá síla Boha. To 
je to, co je v  každém z  nás. To je tvůrčí síla 
Božské lásky, která nás všechny spojuje, kte-
rá spojuje všechny lidi na světě. ALLATRA 
spojuje, Vědomí rozděluje. ALLATRA je 
tou životodárnou, tvořivou silou, kte-
rá nám byla každému dána při narození.“                                                          
A .Dubrovská

 sledujte pořady na 
allatra.tv/cs  

„...ve skutečnosti jsme všichni jedna velká rodina. A  Boha máme jednoho. Ne-
jsou jiní Bohové a  ani nemohou být. A  bez ohledu na náboženství, a  bez ohledu na 
to, zda je člověk materialista, nebo jestli věří v  to či ono náboženství, všichni jsme 
příbuzní a  velmi blízcí. A  pro Duchovní Svět ve skutečnosti neexistuje rozdělení, to 
je pravda, v  jakém náboženství nebo jakým jazykem se člověk modlí.“ I .M . Danilov

                                                                                         Február Únor
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Rozhovor s   Igorem Michajlovičem Danilovem. 
Jak pracuje vědomí, jaké záměny a   postoje 
se utvářejí v  dětství, dospívání, v  dospělém 
životě člověka? Upřímný a   čestný rozhovor 
s  očitým svědkem události, ženou podnika-
telkou, která se podílela na vytvoření sekty 
knězem a   prošla etapami jejího vzniku a   
pádu. Marasmus vědomí: sex pro zisk, peníze 
a  moc, postavení a  obraz alfa-samice vedle 
„autority“, soupeření ve všem, hry vědomí na 
duchovno, touha jevit se, ale ne být, provozo-
vání magie a  služba systému pod záminkou 
duchovní spásy a  ochrany ostatních. 

Nejdůležitější a   nejtěžší vítězství je 
vítězství člověka nad sebou samým. 
Upřímné uvědomění, pochopení, analytika 
schémat práce vědomí a  systému. 

Zabývání se magií - to je přímá cesta k   
subosobnosti. O  tom, jak systém propagu-
je mrtvé mezi živými, jak popularizuje kult 
subosobnosti v   médiích, navazuje lži na 
vědomí dětí a  dospívajících. Jak vytváří de-
struktivní sekty po celém světě, díky jakým 
šablonám a  postojům vědomí? A čím člověk 
ve výsledku zaplatí? Jaká strašná je platba 
za hry na duchovnost, za praktikování ma-
gie a  iluze vlastní významnosti?

Když po modrém nebi putují beránci a  letní 
slunce co chvíli kreslí ti v  tvář, víš, že máš 
čas, víš, že nic nemusíš, slastně přivíráš oči 
– a  to je ten pocit.  

Nebo ten moment, kdy vprostřed parného 
dne sprchne a  po dešti na horký asfalt zno-
vu slunce zasvítí. Tak zvláštně to voní. A  vi-
díš? Duha! A  to je tak krásné, že nechce se 
nic, jen stát, dívat se, dýchat a  být. A  to je 
ono, to je ten pocit.  A  znáš to, když kráčíš 
lesní pěšinkou bos, a  klacíky a  šišky ti ma-
sírují nohy, a  vůně rozpálené pryskyřice tak 
omamně voní, a  lepí se na paty, a  ty sám jsi 
jakoby rozprostřen po lese, jsi součástí, zcela 
přirozený, jen ticho, jen dech, i  chůze i  let. 
A  to je ten pocit. 

Sluncem ozářené zlehka, na planém stro-
mě jablíčko malé. Pro tebe jakoby při-
pravené. Jak výborně chutná! A   je ti tak 
dobře, že se usmíváš. A   nestaráš se o   to, 
co bylo a   co bude dál. Sám s   jablíčkem 
v   kopřivách, dokonale šťastný. Jen tak… 

…Ten moment, kdy jsi v  tom… Jen jsi se na-
dechnul… a  náhle je jedno, kdo jsi. Teď nejsi 
svým jménem, posláním, rolí, není minulé 
ani budoucí, není ničeho více v   tvé hlavě, 
než radost a spočinutí. Kam jsi to vlastně 
šel? Na co jsi myslel, co ještě jsi potřeboval? 
Vždyť všechno je tady! Teď! TEN POCIT 
- to je průnik do skutečného světa. V  ten-
to moment jsi zcela svobodný. Víš, vlastně 
je to tak, že ty nic nemusíš. Jen být v   teď.  

V   TEĎ se čas zastaví a   protáhne se do 

nekonečna, a   není dalších slov, který-
mi by se chtělo popsat toto Bytí. Proč 
kazit šumem mysli tiché a   blažené…  

polahoda.cz

Pořad s  účastí Igora Michajloviče Danilova.

Vědomí se dohaduje v   hlavách lidí, zda 
existuje takový jev, jako je vstup do astrálu 
a   co to je paranormální fenomén. Materi-
alistům vědomí vnucuje pochybnosti, říká, 
že toto neexistuje, vyčerpává je primitiv-
ními argumenty fragmentárního vnímání. 
Idealistům, okultistům, extrasensorikům 
vnucuje halucinace a  nutí je věřit iluzorním 
obrázkům vědomí, přesvědčuje je o  všemo-
houcnosti nadpřirozených sil materiálního 
jemného světa, napomáhá pěstování egoiz-
mu a  mánie velikášství. 

A   jen jednotlivci, ti, kteří skutečně vědí o   
tomto fenoménu nejen z  doslechu, chápou 
jeho podstatu a   používají ho v   praxi bez 
zbytečného shonu a  zahálky vědomí.

Co je to ve skutečnosti vstup člověka do ast-
rálu za hranice fyzického těla? Je to přemís-
tění jeho "duchovní podstaty" nebo magie 
vědomí?  Stojí za to utrácet síly na prožitky 
z   lucidních snů a   pokusy proniknout do 
nadpozemského světa? Stojí za to vyměňo-
vat živé za mrtvé? Co skrývá tento jev?

 Tento cit… číše, půlměsíc, Allat… Jako kdyby 
byl uvnitř tebe objemný znak, který vyzařu-
je tu nekonečnou Lásku… Dokonce i   vědo-
mí si toho všímá. A  ty chápeš, proč je Allat 
číše, která vyzařuje tuto nekonečnou Lásku. 
A  odtud patrně pochá-
zí tento znak – znak 
Allatu, z  praktické du-
chovní zkušenosti lidí. 
A   nepochybně to není 
jen obrázek. Teď to 
chápeš v  praxi. Víš, že 
je to skutečná duchovní 
zkušenost. Je to zkuše-
nost těch, kteří se po 
staletí osvobozovali. A   
zřejmě ho zaznamena-
li, jako první zkušenost duchovního kontak-
tu se Světem Nekonečným. Tuto zkušenost si 
nelze s  ničím splést, nikdy na ni nezapome-
neš. Je vždycky s  tebou. 

Т : Ano. Nejcennější a  nejdůležitější znaky 
dávné minulosti jsou všude. Znak Allatu (sr-
pek měsíce růžky vzhůru) se nachází prak-
ticky na všech kontinentech na artefaktech, 

na posvátných předmětech pradávných ná-
rodů. A  v  mnoha náboženstvích se mluví o  
ohni jako o  počátku světa, čímž se rozumí 
božské síly Allatu. To znamená, že vše začí-
ná z  něj, z  pocitového vnímání vnitřního 

ohně Lásky člověka k   
Bohu… 

IM: Naprosto správně. 
A   „tento oheň, hořící 
uvnitř“ je „projevem 
naplnění Duchem“ 
– potom ho nazývali 
různě. Ale přece jen 
název „Allat“ je správ-
nější. A   znak Allatu 
– srpek měsíce růžky 

vzhůru byl rozšířen všude. 

... IM: Znak Allat sloužil jako připomín-
ka o   nabytí Lásky Boží, jak se jí stát… 
o  skutečném ohni, tedy jako o  sestupu-
jícím ohni, který sestupuje jako Duch a   
naplňuje tě, a   o   tom, čím musíš Žít. Z  
pořadu „Vědomí a  Osobnost. Od předem mrt-
vého k  věčně živému” na allatra.tv

SYMBOL ALLAT

TEN POCIT 

                                                                                         Marec Březen
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”

Otázky účastníkov z   rôznych krajín o   
duchovnej ceste a  odpovede Igora Michaj-
loviča Danilova.

Prvé kroky na ceste k  duchovnému sve-
tu - je poznanie seba, študovanie svojho 
vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie 
vytvára konflikt v   ľudskej bytosti, zlobu a   
nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie 
a  čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Ro-
dina a  vzťahy s  blízkymi. Bežná nábožen-
ská manipulácia a   ateizmus. Ako pracuje 
diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, 
ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po 
duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v  
jeho sieti manipulácií a  programov? 

Prvé kroky k   duchovnému svetu. Skú-

reakcia na reláciu

Rozhovor moderátorky Tatiany s   Igorom 
Michajlovičom Danilovom. O  Božej Láske, 
o  tom, ako sa hromadí a  získava. Skúsenos-
ti pocitového vnímania. Čo je to duchovná 
blahodať? Ako ju dosiahnuť? Prečo ju ľudia 
strácajú, upadajú do smútku? Ako sa akti-
vuje vedomie pri rozhodnutí človeka ísť du-
chovnou cestou? Ako nájsť skutočný Život 
vo vnútri seba? Ako môžeme, prostredníc-
tvom jednoduchých nástrojov, precítiť reál-
nosť duchovného sveta a  urobiť voľbu?

IM: Řeknu to jednodušeji: v   tomto 
světě jsou všichni lidé vyvolení. Lidé 

nepřicházejí na tento svět ze své volby, je 
to dar. Je to obrovský dar pro každého člo-
věka, že je zde. Neboť má možnost získat 
Věčný Život.  Promarnit tento dar ”– je 
hloupé. Je to stejné, jako… Uvedu jedno-
duchý příklad. Jdeš pouští, je nekonečná, 
je vedro, nemáš vodu, děláš poslední krůč-
ky, vědomě. A  tu příjde někdo a  podává ti 
vodu, ale ty odmítáš. Copak to tak není? 
T : Hloupost.

IM: Prostě hloupost, jinak se to nedá na-
zvat. A  proč odmítáš? Džbán není ten pravý 
– nesprávný tvar nebo barva. Není to tak? 
A  co se děje u  nás? U  nás to probíhá zrov-
na tak. Jiný nástroj – nepoužívej ho. Avšak 
„udělej klik“ – to je požehnáné, nic jiného 
není přípustné. A  to, že umíráš žízní a  tobě 
podávají džbán s  čistou vodou a  ty… tvar 
není správný…

IM: Především je třeba se naučit milovat. 
Láska to je jediná cesta. Je mnoho cestiček 
k  Bohu, ale Cesta je jen jedna – pouze přes 
Lásku. Není nic jiného...“

PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ
EXPERIMENT
„PYRAMIDA“

VEDOMIE - NÁSTROJ DIABLA
 

senosti a   prax. Čo je to láska k   Bohu? Čo 
cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a  
odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov 
z  rôznych krajín.

Igor Michajlovič Danilov v  tomto progra-
me hovorí: "Sila Boha je v  Jeho Láske, Jeho 
Láske k  nám. Ak nezískavame túto lásku, 
nepestujeme ju, ona v  nás vysychá. Ale ak 
ju znásobujeme v   sebe a   delíme so všet-
kými ostatnými, stáva sa jej oveľa viac. A   
naozaj, to, čo dávaš Bohu, vráti sa ti sto-
krát ... "

Václav, Česko: "Rád bych se podělil o   
pochopení po shlédnutí programu Vědomí - 
nástroj ďábla. To, o   čem hovořili účastníci, 
je velice důležité a  ukazuje na to, jak systém 
pracuje skrze naše vědomí. Jak se nás neustále 
snaží odvrátit od toho jediného, co je v  životě 
člověka důležité, od toho, co člověku otevírá 
brány do božího světa, od toho, co přináší ži-
vot ještě zde, v  tomto světě. 

A  vědomí je opravdu nástrojem ďábla, mů-
žeme se ptát proč? No, odpověď je jednoduchá, 
vždyť přece všechno to, co od vědomí přichází, 

to, jak nás nabádá závidět druhým, urážet se v  
jistých situacích, spílat druhým nebo v  někte-
rých momentech jeho nejvyšší projevy jako ag-
resivita, násilí, apod přece nemohou pocházet 
od Osobnosti, Ducha. Ve světě Boha pro ně není 
místo. Ve světě boha existuje jen Láska, Radost 
a   Štěstí. Vždyť Osobnosti je přece jedno, kdo 
se dnes na ulici hádá, kdo komu vyčítá chyby 
nebo se někdo na někoho zlobí. Osobnost touží 
jen být s  Bohem, teď v  tomto okamžiku a  vždy. 
Touží procítit tu obrovskou Radost a   Lásku, 
které se jí dostává, když si člověk uvědomí, kdo 
ve skutečnosti je, protože tehdy se on setká s   
tím, kdo jej stvořil. Pochopí, že on je částí Boha, 
a   že Bůh je Láska. Se znalostmi a   různými 
nástroji jako je např. deník, je snadnější vědomí 
rozlišit, identifikovat jeho projevy a  postupně 
se naučit jim nevěnovat tolik pozornosti. Jak 
již bylo zmíněno v   pořadu, nástrojů jak přijít 
k   Bohu je mnoho a   procítit jeho nezměrnou 
Lásku, důležitější však je ji neztrácet, lépe ře-
čeno z   tohoto stavu blaženosti nevycházet. 
No, a  když náhodou ten kontakt s  Duchovním 
světem ztratíme, je potřeba znovu najít cestu, 
obnovit dialog s  tím, který je nám nejbližší, a  
pak se vše postaví opět na své místo."

Pořad "Vedomie - nástroj diabla" se 
slovenskými titulkami na allatra.tv

"V  sanskrtu existuje takový pojem jako „álaja“, který doslovně znamená „domov“, „obydlí“,  
„prapůvodní“. A  jedním z  klíčových pojmů v  buddhismu je „álaja-džňána,“ což je jakási spo-
lečná „schrána nevyslovitelné a  nesdělitelné znalosti Jediného“. U  národů na Východě, na-
příklad v  Turecku, slovo „aya“ znamená „svatý“. Arabové mají také zmínku o  prapůvodním 
Domově. V  islámské encyklopedii, v  článku o  hlavní svatyni islámu Kaabě. se píše o  tom, 
že podle legendy jedno z  prvních jmen svatyně bylo al-Bayt al-'Atik, což znamená „pradávný 
Domov“, „prapůvodní Domov.“ Má se za to, že byla založena Adamem, jako první svatyně na 
Zemi, která byla určena k  ctívání Boha. Odpovídající zmínky jsou i  u  jiných národů." 

Z  pořadu „Vědomí a  Osobnost. Od předem mrtvého k  věčně živému” na allatra. tv

První mezinárodní experiment „PYRA-
MIDA“ proběhl 28. dubna 2018, jehož cílem 
byl telepatický přenos informací na dálku 
co největšímu množství lidí na planetě, a 
také potvrzení existence jednotného infor-
mačního pole Země.

Experiment dokázal fakt existence jed-
notného informačního pole. Výsledky ex-
perimentu také svědčí o tom, že telepatický 
přenos informací na libovolnou vzdálenost 
velkému množství lidí je možný. Spolu s tím 
jsme se přesvědčili o funkčnosti a možnos-
tech přístroje „PYRAMIDA“. Během expe-
rimentu přístroj „PYRAMIDA“ pracoval na 
minimální výkon. Aktivované byly jen dvě 
cívky. Experimentu se zúčastnil nepřiprave-
ný operátor, který nemá zkušenosti práce s 
metafyzikou a není s ní obeznámený. Přesto 
se však experiment podařil. A s přihlédnutím 
na všechny podmínky prokázal mimořádně 
vysoké výsledky. 

Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří 
se zúčastnili daného experimentu!

Duben  Apríl 
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Na kanále ALLATRA TV vyšla nová re-
lácia s   názvon "SVET JE JEDNA RODINA", 
hosťom relácie je indický veľvyslanec v   
Kyjeve.

Jednou z   jedinečných kultúr, ktorá 
si zachovala bohaté dedičstvo predkov, 
je indická kultúra. Ktoré duchovné zrná 
ležia v   znalostiach dávnych predkov? 
Ktoré vedecké pojmi boli známe pred ti-
síckami rokov? Ako ľudia pochopili zmy-
sel života? O   týchto a   ďalších témach 
budeme dnes diskutovať s   indickým di-
plomatom, Jeho Excelenciou Manojom 
Kumarom Bhartim.

Pán Bharti nám vysvetlil hlavnú my-
šlienku svojej novej knihy s   názvom 
"Pochopenie indickej filozofie prostred-
níctvom modernej vedy" a  dal zaujímavé 
hlboké vysvetlenie známym indickým fi-
lozofickým konceptom, ako je Samadhi, 
Karma, Sat (Absolútna pravda) a  mnoho 
ďalšieho. 

Prapôvodné Znalosti sa šíria po celom svete 

Textovú verziu relácie "Vedomie a   
Osobnosť. Od vopred mŕtveho k   večne 
Živému" dobrovoľníci medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA preložili 
do 14 jazykov. Taktiež urobili titulky, aby 
sa o   túto reláciu mohli podeliť s   členmi 
hnutia z   rôznych krajín, ako aj s   ľuďmi z   
celého sveta. Členovia vytvárajú motiváto-
ry s  citátmi z  filmu. Jeho text sa rozširuje 
nielen v  tlačenej verzii, ale aj na informač-
ných portáloch. Predovšetkým aktivita ka-
ždého človeka, vnútri ktorého sa zapálilo 
svetlo AllatRa, vedie k  tomu, že sa ešte väč-
šie množstvo ľudí stretáva s   Prapôvodný-
mi Znalosťami. Živá beseda je kľúčom pre 
Osobnosť, aj cesta premeny človeka od vo-
pred mŕtveho k  večne Živému. 

"I .M . Danilov: Živé rodí iba Živé. Ono 
rodí tú vnútornú duchovnú Lásku. A  to je 
veľmi dôležité. Veľmi dôležité... 

Žanna: Veľmi dôležité je nájsť v   sebe 
tento Prameň, pretože on rodí bezbrehosť 

Pri skúmaní histórie a   zozna-
movaní sa s  kultúrnym dedičstvom 
rôznych národov, ktoré žili v   rôz-
nych dobách na rôznych kontinen-
toch, môžeme uvidieť, že kľúčové 
mýty, legendy, znaky a  symboly sú 
podobné – a  niekedy identické. 

Po prečítaní knihy „AllatRa“ sa 
to všetko poskladalo do jedného ob-
razu, prišlo pochopenie, že národy 
mali jedny duchovné Znalosti, ktoré 
ľudia zobrazovali pomocou znakov, 
symbolov a  rozličných povestí. Ľu-
dia vedeli o  svojej duálnej podstate, 
o   tom, že majú voľbu a   že cieľom 
ich života je – duchovné oslobode-
nie. Znalosti uvedené v  knihách Anastasie 
Novych podávajú celostný pohľad na svet, 
a  ako filter usekávajú všetky nánosy, pone-
chávajúc podstatu – Jediné Zrno, ktoré nás 
spája. 

Existuje mnoho bohýň, uctievaných v   
priebehu časov v   rôznych kútoch sveta a   
zosobňujúcich božský ženský princíp. Zau-

jímavé je, že ich všetky spájajú s   vodným 
živlom, asociujú so zrodením života (niečo 
pôvodné, odkiaľ všetko berie počiatok), s   
múdrosťou a   plodnosťou. Ich atribútmi a   
symbolmi boli polmesiac s  rožkami nahor, 
predmety potrebné pre pradenie a  tkanie. 

Bohyniam – tvorkyniam sveta, zodpo-
vedajú určité znaky: kruh, rovnoramenný 

kríž, znaky AllatRa (označenie tvo-
rivej sily Toho, Ktorý stvoril všetko) 
a  Allat (polmesiac s  rožkami nahor).   

Je to i  bohyňa Makoš u  starých 
Slovanov, ktorá je ochrankyňou žen-
ského princípu, osudu, plodnosti, 
pradenia a   tkania. Taktiež iránska 
bohyňa Ardvísúra Anáhitá – bo-
hyňa vody a   plodnosti, ktorej je v   
posvätnej knihe „Avesta“ (5  . jašt) 
venovaný osobitný hymnus „Ardvi-
sur jašt“. Bohyňa Lakšmí, energia 
Višnua, vďaka ktorej sa podľa po-
vestí vo svete zachováva poriadok a  
harmónia. Zobrazujú ju v  sprievode 
dvoch nebeských slonov, z   ktorých 

chobotov striekajú fontány vody, ona sama 
bola zrodená vo vodách veľkého „mliečne-
ho“ oceánu. Jej symbolom je kvet lotosu. 
Chalchiuhtlicue – bohyňa sladkej vody, ja-
zier, morí a  riek, matka Centzonmīmixcōaa 
(boha hviezd severnej oblohy). 

celý článek číst na polahoda.cz  
 allatravesti.com

VEĽKÉ MATKY SVETA
Pokrov Márie

Kráľová Nefertari, 
vedená Eset. Okolo 1279-

1213 pr.n .l ., Egypt
 Ikona Matky Božej 

„Znamenie“
Bohyňa Inanna s  vetvičkou 

datľovníka. 2400 pr.n .l .

V   roku 2018 vyšla uni-
kátna kniha Fyzika AllatRa, 
obsahujúca Znalosti o  Pra-
pôvodnej Fyzike a   správu 
o   klíme "O   problémoch a   
dôsledkoch globálnej zme-
ny klímy na Zemi. Efektívne 
cesty riešenia daných pro-
blémov", ktorá dáva odpo-
vede na otázky o   tom, ako 
funguje tento svet, a   akú rolu v   ňom zo-
hráva človek. Ako náhle prenikáš k  prame-
ňom Znalostí Prapôvodnej Fyziky, na jednej 
strane chápeš jednoduchosť usporiadania 
vesmíru, na druhej strane si prekvapený Kto 
a  ako ho mohol vytvoriť. V  každom prípa-
de táto správa poskytne odpovede hľadajú-
cemu človeku na mnohé vnútorné otázky a  
dáva mu možnosť dotknúť sa prameňa toho 
všetkého, čo nás obklopuje. 

vnútorného Života. Ono otvára nevysy-
chajúci Prameň šťastia a   radosti. Je bez-
hraničný a  nekonečný. A  dáva Život tým, 
ktorí ho prijímajú v  hlbokom pocite. Dáva 
Život tým, ktorí už urobili svoju voľbu a    
každý deň ňou žijú."

Z  relácie Vedomie a  Osobnosť. Od vopred 
mŕtveho k  večne Živému na allatr.tv/cs

FYZIKA ALLATRA

sledujte na allatra.tvzdarma ke stažění na allatra.tv/cs

 Květen Máj
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Po odvysielaní relácie „Hle, přichází. 
It is coming“ s   priamou účasťou Igora 
Michajloviča Danilova, začali v   janu-
ári tohto roka, z   iniciatívy členov MSH 
„ALLATRA“,  vychádzať na ALLATRA TV 
„Mimoriadne správy“ (MS). Tieto sprá-
vy prinášajú aktuálne informácie o   kli-
matických udalostiach z   celého sveta a   
umožňujú ľuďom uvidieť, zorientovať sa a  
lepšie pochopiť, čo sa deje okolo nás. Uka-
zujú nielen vzostup aktivít globálnych 
klimatických zmien, ale aj názory vedcov 
– odborníkov v   súvisiacich vedných od-
boroch a  zároveň východisko z  uvedenej 
situácie.

Ako bolo povedané v   relácii „Hle, při-
chází.  It is coming“ – kozmický cyklus sa 
opakuje a  je nutné sa pripraviť na zmeny, 
ktoré prináša. Tieto zmeny na planéte sú 
neodvratné a   dotknú sa každého z   nás, 
nech sa nachádzame kdekoľvek na pla-
néte a   nech si akokoľvek nahovárame, 
že sme v   bezpečí. Našimi reportérmi sú 

väčšinou očití svedkovia prírodných ka-
tastrof, ktorí popisujú aktuálnu situáciu, 
ako k  nej došlo a  čo sa počas nej dialo.

Najzaujímavejšie sú ich popisy toho, ako 
boli sami svedkami vzájomnej solidarity 
a  pomoci medzi ľuďmi v  krízových situá-
ciách. Takéto udalosti ľudí navzájom spá-
jajú a  zároveň stierajú všetky materiálne 
rozdiely v  spoločnosti. Napokon, veď keď 
neostane nič, o  čo sa človek celý svoj ži-
vot v  tomto svete opieral, tak mu zostane 
len to jediné, čo má v  tomto svete hod-
notu – ľudský život. 

Reportéri „Mimoriadnych správ“ čerpajú 
informácie z  dlhodobého sledovania kli-
matických faktorov na planéte, ktoré sa 
priebežne uverejňujú na stránkach alla-
travesti.com a   geocenter.info, ako aj z   
rozhovorov s   vedcami – klimatológmi, 
vulkanológmi, biológmi a   ďalšími, kto-
rým nie je naša budúcnosť ľahostajná. 
Na svete i   dnes sú vedci, ktorí otvorene 
hovoria o  tom, čo sa deje a  ktorí nepod-
porujú dogmatické názory oficiálnej vedy 
a   spoločnosti, že všetko sa postupom 
času upokojí. Veľmi pekným príkladom 
je austrálska klimatologička a  biologič-
ka Jennifer Marohasy (rozhovor sledujte 
v  16. vydaní MS), ktorá prišla na spôsob, 
ako predpovedať zemetrasenie niekoľko 
dní dopredu, no oficiálna veda ju zati-
aľ neakceptuje, pretože jej spôsob je pre 
vedcov nezvyklý. V  iných vydaniach „Mi-
moriadnych správ“ môžete vidieť inter-
view s  vulkanológom  Národného Inšti-
tútu Geofyziky a  Vulkanológie v  Ríme, 
Dr.Giuseppe Mastrolorenzom (špeciálne 
vydanie MS z   8  . 10. 2018), výskumní-
kom tornád Christofferom Björkwallom 
z  USA (15. vydanie MS), či morským bio-

lógom Dr. Haydenom Smithom z  Texasu, 
USA (18. vydanie MS).  

Kto sleduje a  vníma prebiehajúce procesy 
okolo nás, vie, že množstvo a   intenzita 
prírodných katastrof bude narastať. 
Práve pre globálnosť a  neodvratnosť glo-
bálnych prírodných katastrof je s  vďakou 
prijatý fakt, že v  Znalostiach, obsiahnu-
tých v  knihe AllatRa, je uvedený spôsob, 
ako im čeliť:

„Přežít budoucí kataklyzmata bude možné 
pouze při spojení celého lidstva a   pouze 
při kvalitní změně společnosti v  duchovním 
smyslu. Pokud budou lidé společným úsilím 
moci změnit směr pohybu světové společ-
nosti ze spotřebitelského, směrem ke sku-
tečnému duchovnímu rozvoji, s   dominancí 
Duchovního principu, bude mít lidstvo šanci 
to období přežít. Dokonce ještě víc, i  společ-
nost, i  budoucí pokolení budou moci vstou-
pit do nové kvalitní etapy svého rozvoje. Ale 
nyní to záleží pouze na reálné volbě a  skut-
cích každého!...

...V  této knize není udělána tečka, neboť po-
slední slovo zůstává na lidech...“

Anastasia Novych „AllatRa“

HLE, PŘICHÁZÍ

MIMOŘÁDNÉ ZPRÁVY

VAROVNÉ SIGNÁLY

videokonferencia s  austrálskou  
klimatologičkou a  biologičkou Jennifer 

Marohasy 

Dňa 13. júna 2018 vyšiel na kanáli Alla-
tRa TV rozhovor s   Pavlom Horeličanom, 
podnikateľom z  Veľkej Británie, ktorý uka-
zuje, že sa dá podnikať aj inak. Pavol sa v   

roku 2016 stal partnerom Globálnej part-
nerskej dohody (GPD) ALLATRA. V  rozho-
vore sa spolu s  manželkou Ivanou podelili 
o   skúsenosti s   podnikaním na základe 7   
osnov ALLATRA. Ukázali, že podnikanie 
na základe týchto osnov pomáha, prispieva 
k   progresívnemu rozvoju a   transformácii 
nielen človeka, ale i  celej spoločnosti. 

Pre Pavla je jednou z   kľúčových osnov 
práve prvá osnova ALLATRA – HODNO-
TA ŽIVOTA. V   podnikaní urobil rozhod-
nutie, ktoré je vzorným príkladom konania 

podnikateľa, pre ktorého je ľudský život 
oveľa dôležitejší, než akýkoľvek materiálny 
či osobný zisk. „Život každého človeka je 
potrebné chrániť ako svoj vlastný.“ 

Na záver rozhovoru sa manželia Ho-
reličanovci podelili o   to, ako Znalosti 
z   kníh Anastasie Novych a   programy s   
I .M . Danilovom naplňujú ich profesijný i  
súkromný život.

Celý rozhovor sledujte 
      na allatra.tv/cs

Červen Jún
Na prvom mieste je hodnota života
Rozhovor s  Pavlom Horeličanom o  podnikaní na základe 7  osnov ALLATRA
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Pod záštitou Medzinárodného spolo-
čenského hnutia AllatRa sa v  Kyjeve, v  ko-
ordinačnom centre, uskutočnilo medziná-
rodné stretnutie učiteľov na tému Tvorivá 
spoločnosť. Všetko sa začína od teba.

V   priateľskej atmosfére si navzájom 
kolegovia odovzdávali skúsenosti z   pe-
dagogickej praxe, ktoré boli prínosom pre 
každého zúčastneného. Hlavnou témou 
stretnutia sa stalo uvedomení, že všetko sa 
začína od samého seba. Ak učiteľ dokáže v  
sebe rozpoznať svoju duchovnú podstatu a  
zmysel svojej existencie na tomto svete, tak 
toto poznanie odovzdáva ďalej svojim žia-
kom. Ak učiteľ odovzdáva úprimnú, hlbokú 
lásku deťom, deti lásku zrkadlia. Zasievajú 
tak do svojho vnútra semienko Lásky, z   
ktorého sa rodí skutočný Život.

Účastníčka stretnutia pedagógov zo 
Slovenska, Anna: „Veľa rokov pracujem s   
malými deťmi. Bolo obdobie, keď mi vedomie 
hovorilo, že ma táto práca nikde neposúva, že 
stagnujem osobnostne, intelektuálne, že sa 
celá prispôsobujem päťročným deťom. 

Dostala som Znalosti a  plne som pocho-
pila význam a  dôležitosť tejto práce. Deti v  
predškolskom veku sú v  období prvotného 
vzostupu a  je skutočne dôležité, čo práve v  

tomto období dostanú "do vienka" od dospe-
lých, ktorí ich obklopujú a  majú možnosť na 
ne vplývať.

Posledné roky som viac ako inokedy cí-
tila, že je niečo tak, ako nemá byť. Deti už 
v  útlom veku prejavovali necitlivosť, egoiz-
mus, zášť, zlosť, čo sa v  minulosti vyskyto-
valo len veľmi zriedkavo. Dnes je to bežný a  
rozšírený jav. Dieťa je odrazom toho, čo ho 
obklopuje. Ak je matka alebo otec bez vn-
útornej lásky, pochopenia, šťastia, pokoja, 
odkiaľ má dieťa vedieť resp. spoznať, čo to je? 

Preto sa snažím, aby to, čo robím s  deťmi 
v  materskej škole, bolo "posypané" láskou, 
láskou a   ešte raz láskou - uvedomujúc si, 
ako je to dôležité. Cez všetko, čo sa v  triede 
deje, im dávam najavo, ako ich mám rada, 
ako je dôležité, že sa máme radi. A  z  detí sa 
stávajú "anjeliky", ako ich rada oslovujem.

Spomenula som si, ako nedávno pred 
popoludňajším odpočinkom, len tak po-
tichučky, jedno za druhým, pricupitali 
ku stolíku a   začali ma objímať, bozká-
vať, lásočkovať. A   ja ich. Iskierky lásky 
preskakovali z   jedného na druhého. Čo 
vám budem hovoriť, nádhera. A  deje sa to 
stále. Deti jednoducho začali na lásku od-
povedať láskou. Sú citlivé, empatické, ve-
dia hovoriť o  pocitoch a  aj ich vyjadrovať. 
Trieda je plná pokoja, harmónie a   lásky. 

Rodičia si tiež všimli, že sú ich deti nejaké 
iné...

 A   možno práve dieťa posunie túto 
iskierku lásky svojim rodičom, ktorí to po-
trebujú. Ktovie... V   našej triede iskierky 
horia všade. A  keď sa všetky tie iskierky 
rozhoria a  pošlú plamienok Lásky ďalej, 
bude to krásne. Už to je krásne!“

Medzinárodné stretnutie pedagógov

„Pusti lúče svojho dobra do sveta, podeľ sa 
o  čisté znalosti a  mnohé duše sa zahrejú ich 
teplom. A  hľadíš – z  jednej vašej, i  keď ma-
linkej čistej iskričky, vzplanú dve. A   tam, 
kde sú dve, tam vzbĺkne aj tretia. A  keď ta-
kých iskričiek bude mnoho, tak sa rozhorí 
skutočný plameň. Takže jeden človek môže 
vykonať veľmi mnoho užitočného a   dob-
rého! Ani si nepredstavuje, do akej miery 
komplexné bude jeho konanie a   nakoľko 
cenné bude jeho úsilie pred Bohom v  pros- 
pech svojej duše.“  

Anastasia Novych «Sensei IV.» 

osobní zkušenost:

Júl Červenec

OD ATEISTA K SVÁTOSTI

sledujte na
 allatra.tv/cs

T: V  současném světě je ne internetu 
velké množství různých, volně dostupných 
informací o duchovní cestě. Ovšem pro člo-
věka nemajícího klíče, je velmi obtížné po-
chopit, kde jsou nějaké záměny od vědomí… 
tzn. celkově se vyznat v tomto potoku infor-
mací: „Jak najít cestu k Bohu?“

IM: No, cesta k  Bohu je ve skutečnosti 
nejkratší cesta v životě člověka. Protože Bůh, 
nebo řekněme, dveře do Duchovního světa, 
se vždy nacházejí v člověku. At‘ by člověk šel 
kamkoliv – do vysokých hor, či, řekněme, 
hlubokých jeskyní, Boha tam nenajde. Bůh je 
v něm samotném. Proto je vše jednoduché. 
Jediné, co mu v tomto případě překáží, aby 

toto pochopil, je právě ten, který stojí mezi 
Bohem a člověkem. To je ten, koho odedáv-
na nazývali satanem, ďáblem, iblisem, bylo 
pro něj mnoho jmen. V současném světě je 
pohodlněji, a i my to takto říkáme - systém. 
Protože je třeba chápat, že ďábel není ztěles-
něný, tělo ďábla, to jsou naše těla. A toto je 
třeba chápat. A on samotný je jako obyčejný 
program v počítači, pouze informační struk-
tura, přičemž je v každé částečce hmoty.

T: Střetli jsme se s  obrovským množ-
stvím otázek od… Vy jste správně řekl, jak 
od ateistů… také kněží, laiků a všech lidí, 
kteří míří k Bohu a dá se říct, zbývá jim krok 
k Bohu, nebo jak říkají věřící – jeden krok od 
dveří k Bohu. Ukazuje se, že určité otázky 
vznikají u všech lidí. A na tyto otázky nejsou 
odpovědi.

Někdo se kvůli tomu zklame ve svém 
náboženství. Bývají ovšem případy, kdy 
naopak i v ateistickém prostředí jsou lidé, 
kteří nacházejí cestu k Bohu. Avšak existuje 
ohromné spektrum otázek, na něž lidé ne-
mají odpovědi a chtěla bych dnes pohovořit o 
tom, jaké argumenty má vědomí, aby v pod-
statě zastavilo člověka. Jaké otázky obecně 

u těchto lidí vznikají? A zkusit si to vyjasnit, 
dát odpovědi na tyto otázky, abychom nějak 
ulehčili lidem tuto cestu Domů.

IM: Zkusme to.

T: Zkusme. Takže, začneme možná 
ateismem.

IM: A z  druhé strany, proč zkoušet, je 
třeba jednat.

T: Jednat.

úryvek z pořadu
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Toto je živý rozhovor s   Igorem Mi-
chajlovičem Danilovem. Toto je živá 
kniha. Toto je počátek globálních udá-
lostí, které se budou neodvratně vyví-
jet dál. Je to důsledek toho, co se stalo 
21. prosince 2012. Toto je další krok po 
knize "AllatRa".

Odhalení systému. Znalosti ztracené 
v  staletích. Nástroje, díky kterým doká-
žou mnozí lidé získat skutečnou Svobodu 
od zotročení systému, působícího skry-
tě přes vědomí. Jedinečné zkušenosti a   

setkání s  Duchovním Světem. Živý roz-
hovor pro ty, kteří se chtějí stát součástí 
Nekonečného Světa.

Jsou zde dány nástroje nejen pro odo-
lávání Zla v  sobě, ale i  pro předání sem, 
do tohoto světa, toho, co tu tak dávno 
nebylo – je to více Boží Lásky, upřímné, 
skutečné, té Svobody, která jako svěží 
voda smývá špínu a  lež vědomí a  uhasí 
duchovní žízeň Osobnosti. Živý rozho-
vor – to je KLÍČ pro Osobnost a  CESTA 
přeměny člověka z   předem mrtvého k   
věčně Živému.

Pochopení po filmu Vědomí a  Osobnost

Film „VĚDOMÍ A  OSOBNOST. OD PŘE-
DEM MRTVÉHO K  VĚČNĚ ŽIVÉMU“ pro-
budil v   lidech po celém světě zcela nové 
praktické chápání každodenní práce na 
sobě, důležitá uvědomění pomáhající oddě-
lit v  sobě Živé od mrtvého a  začít skuteč-
ně Žít. Diváci ze všech koutů světa posílají 

na emailovou adresu ALLATRA TV svá life 
videa, v  nichž odhalují užitečná pozorová-
ní práce prvotního a   druhotného vědomí, 
dělí se o   svá vítězství nad sebou v   praxi, 
reálnými životními situacemi, zajímavými 
okamžiky a  zkušenostmi.

Polina, Rusko: „Každý den 
vstáváš s   uvědoměním, že 
na mně leží zodpovědnost za 

tento moment, za tuto hodinu, 
den, týden, měsíc - za celý můj 

život! A   tuto zodpovědnost nemohu ode-
vzdat ani na vteřinu. Protože za to potom 
budu zodpovídat. Protože je to můj život... “

Everan, Arménie: „Když 
bojuji se špatnými myšlen-
kami, všiml jsem si, že se 
stávají silnějšími. Díky Bohu 
jsem pochopil, že stačí ne-
dávat jim pozornost, nebojovat. A   když 
přicházejí pozitivní myšlenky, vždyť to je 
také produkt vědomí! Prostě je nutné více 
cítit, více milovat!“

VOLBA

I 
JEDINÉ ZRNO

Účastníci Mezinárodního sociální-
ho výzkumného projektu "JEDINÉ 

ZRNO" iniciovali vznik sociálního video 
výzkumu s  lidmi z  celého světa. V  tisí-
cích rozhovorech se lidé různých profesí, 
vyznání, národností i  věku dělí svým po-
chopením a  cítením toho, co nás všechny 
spojuje – nás lidi, žijící na jedné planetě. 
Co máme všichni společné, co je to je-
diné, blízké i   známé každému člověku. 
Upřímné a  velmi zajímavé odpovědi lidí 
z  různých zemí světa skutečně odkrývají 
pochopení toho, že každému člověku je 
ve skutečnosti známá tato společná, pro 
každého jediná, duchovní cennost, která 
spojila všechny. A  toto pochopení je tak 
inspirující, neboť skutečně dokazuje to, 
že rozděluje systém a  sjednocují – lidé!

Od 2 . 8 . 2017 na allatra.tv

Litva: Co spojuje všechny lidi? Můžeme 
to nazvat láska, můžeme to nazvat empatie, 
Bůh. Jsou pro to různá slova, ale je to právě 
to, co nás všechny spojuje.

Korea: Je to jako s  jazyky. Máme mnoho 
cizích jazyků, ale ve skutečnosti je jen jeden 
jazyk – duchovní. A  tak je to i  s  Bohem – 
On je Jeden. 

Izrael: Pravda je v   každém člověku, v   
jeho srdci. V  určitý okamžik života to lidé 
nacházejí v  sobě a  začínají se měnit zevnitř.

Libanon: Bůh je jeden. Pro mě je to Bůh. 
Nazvali ho Bohem, Alláhem – má mnoho 
jmen. Je to neviditelná síla. A   já ji velmi 
potřebuji, stejně jako své orgány, jako své 
srdce. Miluji je a  vděčím jim za to, že žiji. 

Kamerun: Ty jsi bílá, já jsem Afričan a  

není mezi námi žádný rozdíl. Krev, která 
teče v  tobě, je stejná, jako ta ve mně. A  to 
znamená, že Bůh – je Jediný Bůh. Nejsou 
Rusové, nejsou Kamerunci, ani Francou-
zi. Všichni společně jsme jediní a  patříme 
Bohu. To právě Bůh sjednocuje lidi. On 
chce mír a  vytváří mír na Zemi. Bůh sjed-
nocuje lidi. 

Ukrajina: Ale není důležité, jak to na-
zýváme. Důležité je cítit a   konat. A   sjed-
nocovat se. 

Filipíny: Spojuje nás to, že Bůh je Je-
den. A  Bůh je Duch. Bůh – On je všude. Je 
uvnitř tebe, je uvnitř mě a   On sjednocuje 
nás všechny. A  proto musíme milovat jeden 
druhého.

Indie: Láska a   lidskost pomáhají vzá-
jemnému porozumění beze slov.

Takové upřímné odpovědi lidí potvrzují, že každý člověk cití, a  to bez 
ohledu na to, kde se nachází, jakého vyznání či národnosti je

Co máme všichni společného? 

oficiální stránky projektu:
edinoezerno.allatra.org 
edinoezerno.cz.sk@allatra.org

„Vše, co je nutné pro účast v  tomto projektu, je reálný upřímný vnitřní zájem dobrat se, poznat, uvidět a  od-
halit tuto Duchovní Pravdu, která zde byla přítomna ve všech dobách; poctivě hledat tuto informaci a  v  procesu 

hledání odkryjete to, co vás dokonce ani nenapadlo, že můžete objevit.“ 

August Srpen
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allatra.org

29. septembra 2018 v  17:00 GMT sa v  Ko-
ordinačnom centre MSH „ALLATRA“ usku-
točnil Druhý medzinárodný experiment 
„PYRAMÍDA“ s  telepatickým prenosom 
informácie na diaľku.
Výsledky experimentu sa ukázali byť  
krajne nepredvídateľné.  

30. září se v   Koordinačním centru 
MSH ALLATRA v   Kyjevě uskutečnilo 
setkání členů Globální partnerské do-
hody (GPD) ALLATRA. Na mezinárod-
ním setkání se manažeři podniků dělili 
o  své praktické zkušenosti s  uplatňo-
vaním 7   osnov ALLATRA v   práci v   
kolektivech, s   obchodními partnery, 
zákazníky i  dodavately, opírajíce se ze-
jména na Duchovní Znalosti.

Otázka: Jaké jsou výhody Globální 
partnerské dohody ALLATRA ve srovnání 
například s   obchodní etikou partnerských 
dohod nebo s   interním Etickým kodexem 
společnosti, založené na základě korpo-
rativního řízení s  existujícími světovými 
modely norem a   pravidel pro „společen-
skou odpovědnost“ v   internacionálních 
korporacích?

Odpověď: Globální partnerská dohoda 
ALLATRA je skutečnou všenárodní inicia-
tivou. Její osnovy mají mnohem hlubší smy-
sl - to, co spojuje lidi na všelidských du-
chovních hodnotách, je významnější, než 
firemní zájmy a  osobní příjem. Tyto osnovy 
vyjadřují podstatu a  smysl lidské existence.

Zřejmou výhodou této dohody je dob-
rovolná realizace těchto osnov ze strany 
lidí, ne ve slovech, ale v  činech, bez ohle-
du na jejich místo bydliště, sociální postave-
ní, národnost, náboženství nebo politickou 

orientaci. Důkazem toho je rychlý růst po-
čtu lidí na celém světě, mající zájem o  zdroj, 
který hlouběji odhaluje 7  osnov ALLATRA. 
To naznačuje, že v  blízké budoucnosti při-
jetí těchto osnov lidmi a  globální změny ve 
světové společnosti jsou nevyhnutelně.

Spoločným družným postupom aktív-
neho tímu IT špecialistov, dobrovoľníkov 
Medzinárodného spoločenského hnutia 
(MSH) ALLATRA, bola vytvorená nová 
verzia oficiálnej stránky hnutia – alla-
tra.org. Na stránke sú umiestnené infor-
mácie o   globálnej medzi-
národnej činnosti hnutia, 
o   dobrovoľníckych me-
dzinárodných projektoch, 
zameraných na všeobecné 
zjednotenie a   Duchovné 
obrodenie Ľudstva. 

V  září začala vycházet POLAHODA v  
novém praktickém formátu. Je to měsíč-
ník aktualit a  zajímavostí z  domova i  ze 
světa, prezentuje Znalosti z  knih Anastasie 
Novych, texty nezávislých autorů a ko-
mentátorů, přepisy zajímavých informací 
z  internetu. 

Cílem novin je naplnění informační-
ho prostoru dobrými zprávami, tvůrčími 
nápady a inspirativními články. Vytvoření 
designu, výběr materiálů, vazba novin – to 
vše dělají volontéři ve svém volném čase. 

IM: Jestli se dělíš duchovní láskou, tak 
čím víc jí rozdáváš, tím víc se ti jí dostává. 
Tomu se právě říkalo: „ Stokrát se vám opla-
tí“. Toto se mělo na mysli. Ale ne, že jsi ně-
komu dal 100 dolarů a  čekáš, že se ti vrátí 
(Žanna : A  tobě – dvě stě), ano, deset tisíc, 
protože se stokrát musí vrátit. Nevrátí. Ne 
to má význam – vrátí se nebo ne. To je pou-
ze papír, který si sebou nevezmeš. Ale Láska 
Boží, to je to, co ti právě garantuje budouc-
nost. A  k  jaké otázce se tak přibližujeme?

Tatiana: Ke službě. 

IM: Existuje cesta služby. Služba bývá 
různá: je s  plným oddáním, je i  taková, o  
níž jste teď vyprávěly – lidé cítí a   z   duše 
se dělí.  Ale je, řekněme, dokonce jednodu-
chý vzorec, který lidem dovoluje si uvědo-
mit, co je to Osobnost, ano? To není služ-
ba Duchovnímu světu, to je služba Andělu 
uvnitř sebe, služba sama sobě. Pro to, aby 
mu dal alespoň nějakou svobodu, aby si 
člověk mohl uvědomit, že není zvířetem a   
vymanit se z  této diktatury, naučit se po-
stavit těmto hloupostem, které se vnucují, a  
které dělají život nešťastným, řekněme jed-
nodušeji, proto, abys získal štěstí a  procítil 
skutečnou lásku. Ne iluzorní lásku člověka 
k   člověku, která je právě diktována tímto 
zvířetem, ale skutečnou Lásku a   přiblížil 
se ke svobodě. Co je pro to nutné? Obyčej-
nému člověku. Lidé přece často tuto otázku 
pokládají. Úplně první kroky. Člověk chápe, 
že to je, někdy něco cítí, ale tu se rozptýlil 
a  vše ztratil.

SVOBODA

UVNITŘ
TEBE

OD DIKTATURY ZVÍŘETE

úryvek z  pořadu

7  osnov ALLATRA:
• HODNOTA ŽIVOTA
• SVOBODA VOLBY
• OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
• DUCHOVNÍ A  MORÁLNÍ 
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
• JEDNOTA
• TVOŘENÍ
• DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

DRUHÝ MEDZINÁRODNÝ
EXPERIMENT „PYRAMÍDA“ - VÝSLEDKY

sledujte na
 allatra.tv/cs

GLOBÁLNÍ PARNERSKÁ 
DOHODA 
ALLATRA

allatra-partner.org

September Září
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V  koordinačním centru MSH ALLA-
TRA se uskutečnilo setkání aktivních 
účastníků projektu „Noviny Dobro je 
tam, kde jsi Ty“, které sjednotilo lidi z   
různých zemí. 

Na setkání se diskutovalo o   důležitos-
ti šíření Znalostí a   naplnění informační-
ho pole pozitivními informacemi. Vždyť 
právě to je možnost pro každého člověka, 
bez ohledu na typ zaměstnání, přidat se k   
tvořivé činnosti médií nového formátu. Je 
sociální povinnost každého člověka začít 
popularizovat výhradně ty informace, které 
rozvíjí člověka pozitivním směrem a  vnášejí 
do svého okolí pouze dobro. Potom na sebe 
pozitivní změny ve světě nenechají čekat. A  
ve skutečnosti je to velmi jednoduché!

Jaká informace dnes převládá v  pro-
středcích masové komunikace, takovou 
se společnost stane už zítra. 

Ve světě pozorujeme nedostatek pravdi-
vých informací o  podstatě aktuálního dění. 
Internetové technologie a  žurnalistika jsou 
jednoduchým a   účinným způsobem, jak 
zajistit rozšíření Znalostí do okruhu širo-
ké veřejnosti. Ale aby byl využit potenciál 
těchto nástrojů, je potřebná účast každého 
člověka, který se dotknul Zrnek Prapůvod-
ních Znalostí. 

18. 10. uspořádali příznivci knih A . No-
vych prezentaci v   Lučenci. Nejen, že před-
stavili dané knihy, ale také se podělili o  své 
osobní zkušenosti spojené s   duchovní pra-
xí a   setkali se s   pozitivním a   otevřeným 
ohlasem.

Kromě této prezentace se v   roce 2018 
uskutečnilo mnoho dalších podobných akcí 
na území Slovenska i   Čech. Například 8  . 
– 11. 11., v   bratislavské Inchebě, měli lidé 
možnost navštívit stánek ALLATRA, kde 

byly k  dispozici knihy i  mnoho dalšího ma-
teriálu: záložky do knih, omalovánky s  po-
zitivními znaky a  citáty, noviny POLAHO-
DA. Také se zde uskutečnila živá přednáška 
o  knize AllatRa.

Další podobné akce se uskutečnily v  Ko-
šicích, Liptovském Mikuláši a  Kopřivnici.

Prapůvodní Znalosti rodí pocit vděč-
nosti a   vnitřní touhu podělit se o   něho 
s   okolím. A   tak se účastníci hnutí MSH 
ALLATRA s  radostí dělili s  lidmi o  své po-
city získané po přečtení knih A  . Novych, 
hovořili na témata, která jsou důležitá pro 
každého člověka, týkající se jeho vnitřního 
světa. 

"V   tomto iluzorním světě je všechno 
pomíjivé, jako přelud v  poušti. Všechno, co 
na tomto fyzickém světě máme, nemá hod-
notu, protože je prchavé. Musíme si pospí-
šit naučit cítit Duši a  vnímat krásu, pro-
tože vše na tomto hmotném světě, včetně 
lidského života, není více než bublina pěny 
na mořském písku." z  knihy AllatRa

Lidé se svou upřímností, otevře-
ností a  aktivním konáním vzá-
jemně inspirují, a  tak těch, kdo 
nesou pochodeň Pravdy, přibý-
vá a  číše Dobra se naplňuje.

20. 10. 2018 ve Valašském Meziříčí

Mezinárodní setkání „Jednota na 
duchovně-mravním základu“

ALLATRA SJEDNOCUJE!

Rigden: ...Mimochodem, v  Holubičí kni-
ze (Голубинная книга), vysvětlující vznik 
světa, se také objevuje zmínka o   kamenu 
Alatyr. Podle legendy na něm byly vytesány 
znaky, „hovořící“ o   zákonech boha nebes 
Svaroga. Dle starých ruských pověr právě 
pod kamenem Alatyr pramení živá voda, 
přinášející celému světu obživu a  uzdravení 
(utváření), právě pod ním se ukrý-
vá síla, jež nemá konce, a  právě na 
kameni Alatyr sedí krásná dívka 
Zarja (Červánek), která neustále 
budí svět z  nočního spánku. Nyní 
to všechno porovnej se znalostmi 
o  znaku AllatRa, o  síle božského 
tvořivého ženského principu Allat 
a  jeho důležité roli jak v  procesu 
rozvoje Vesmíru, tak i  v  duchov-
ním probuzení Osobnosti a  jejího 
splynutí s  Duší. Alatyr, tak předkové Slova-
nů v  duchovních legendách odedávna nazý-
vali sílu Allat, vycházející od Boha, a   toho 
člověka, který tu sílu hromadil a  duchovní 
prací jí v  sobě násobil.

Anastasia: Ano, disponuješ-li duchovní-
mi znalostmi, je všechno očividné. Nejenže 
začínáš rozumět sám sobě, ale i   jednotli-

vým duchovním zrnům různých kultur. 
úryvek z  knihy AllatRa, A . Novych

... Dle naší představy, rozšiřující se ves-
mír budí dojem nekonečna. Navzdory tomu, 
že se galaxie se stále zvyšující rychlostí 
oddalují jedna od druhé a  rozpínají, zdá se 

do nekonečna, tato nekonečnost je 
omezená. Je omezena krajními 
galaxiemi. Ale za nimi, za sfé-
rou působení Allatu není nic. 
Protože jestli v   tomto světě 
něco existuje, tak to může být 
jenom díky Allatu.

 Kde není Allat, tam není 
nic. Když rozšiřující se vesmír 
dosáhne určitých hranic, zna-
mená to, že se galaxie rozptýlí 
v   určité vzdálenosti od sebe 

a   síla Allatu oslábne, Allat jako síla zmizí 
z   tohoto světa. A   když zmizí Allat, zmizí 
všechno z   tohoto světa, včetně materie, 
času a  prostoru. Nezůstane ani prázdnota. 
Protože z   ničeho se to zrodilo a   v   nic se 
zase obrátí. To je fenomén stvoření vesmíru 
a  Allatu samotného.  

Sensei ze Šambaly IV., A . Novych 

DOBRO JE TAM, KDE JSI TY
MÉDIA NOVÉHO FORMÁTU

Zaslouží si respekt ten, kdo žije a  koná 
pro blaho své duše a  duchovní bu-
doucnost celého lidstva. Rigden Djappo

Október Říjen
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(I .M . Danilov (IM), Tatiana (T ), Elčin (E ))

pokračování ze str. 2 

E  : Původně v   súře Hvězda an-Nad-
schm byl takový aját:

 Viděli jste Al-Lat, Al-Uzze a  tu třetí 
Manát, jinou? Skutečné Anděli uctívané, 
na jejich ochranu je nutné nebo (je 
možno) se spoléhat. 

Ale potom, asi tak 100 let po smrti 
Proroka se objevil nějaký Ibn Ishak, 
to znamená syn Ishaka, který ve svém 
„Životopisu Proroka“ napsal, že právě 
tento aját byl z  více než 6200 a  něco ajátů, 
zejména tento aját byl Proroku našeptán 
šajtanem. To znamená, vyslanci Alláha... 

 IM: V  takovém případě to řeknu tak – 
jestliže mohl satan Proroku našeptat, tak 
z   toho vyplývá, že Gabriel nebo Džabrail, 
jak ho nazývají v   islámu, je ten co, slouží 
satanu? Jednoduchá otázka.

E  : Vždyť právě on předával Proroku 
poslání.

IM: A   jaké má muslim právo věřit 
člověku, který se narodil 100 let po smrti 
Proroka? Kdo je výš? Pro muslima – kdo je 
výš? Prorok nebo nějaký následovník, který 
o  tom po sto letech začal mluvit?

E : …a  přijal islám a  začal psát „Životopis 
Proroka“.

Tohto projektu sa zúčastňujú psychi-
atri, psychológovia a   psychoterapeuti 
z  rôznych krajín sveta. Problematika, o  
ktorej sa diskutuje je prejednávaná v  tom-
to cykle relácií, je v   súčasnej spoločnosti 
naliehavá a  týka sa každého človeka. 

Dvojitá podstata človeka. Osobnosť a   
vedomie. Naše sú myšlienky? Odkiaľ pri-
chádzajú? Môžu byť vsugerované tretími 
silami? Neviditeľný svet a   jeho vplyv na 
človeka. Aká je podstata nutkavých stavov 
– depresií, samovražedných myšlienok? 
Čo je to viacnásobné rozštiepenie osob-
nosti? Sérioví vrahovia a   osamelí strelci, 
páchajúci masové popravy – šialené mon-
štrá alebo obete vedomia? 

Po uvedení série relácií s   účasťou 
Igora Michajloviča Danilova, v   ktorých 
podrobne rozpráva o   podstate človeka, 
o  vedomí, o  pôvode myšlienok, sa tejto 
problematiky ujali profiloví špecialisti z   

mnohých štátov sveta. 

Odpovedajúc na túto spoločenskú po-
žiadavku, sa tím ALLATRA TV rozhodol 
navrhnúť odborníkom v   oblasti psychi-
atrie, lekárom, ľuďom, ktorí sú vo svojej 
profesionálnej činnosti spojení s  problé-
mami štúdia práce vedomia a   psychiky, 
zjednotiť úsilia pri štúdiu tejto proble-
matiky. Preto na platforme ALLATRA TV 
prebieha cyklus stretnutí vo forme profe-
sionálnej hry. 

Chcete-li se zapojit do projektu,  
napište na adresu : igra@allatra.tv 
                   na allatra.tv

Vedecko-diskusný projekt „HRA PROFESIONÁLOV“

úryvek z  pořadu

sledujte na allatra.tv         •         allatra.tv/cs         •         pište na info@allatra.tv

Od 27. 11. 2018 na allatra.tv

E  : Právě proto je tento obřad 
sedminásobného obcházení. To je přece 
obřad, který prováděly sestry Allat.

IM: No, zde je převzata viditelná část, ale 
zapomenuta podstata. No, do té nebudeme 
zabíhat.

T : To znamená, že zpočátku Ka´ba – to 
byla…

E  : …al-Bayt al-'Atik. Odvěký Dům. Je 
ještě jeden zajímavý hadís, který se už týká 
sester Allat, v  němž Prorok Mohamed, mír s  
Ním, varuje své následovníky, své skutečné 
následovníky, že „…na konci časů následujte 
náboženství starodávných náboženských 
žen“. A  slovo „starodávných“, v  arabském 
hadimu má ještě význam „prapůvodních“, 
prapůvodních žen.

IM: On opět odkazuje k   sestrám Allat. 
(E : Ano), to jest k  Pravdě. K  čistotě víry, 
k   Pravdě, k   největší Službě, zejména v   
pochopení zmíněného Geliarství.

T : A  je zajímavé, že u  severských národů 
se zachovaly legendy… v  bájích severských 
národů o   tom, že právě po potopě, kdy 
na zemi prakticky nic nezůstalo, v   době 
Hyperborey bylo právě 12 dívek, které učily 
lidi, které byly duchovními učitely lidí….

úryvek z  pořadu SLUŽBA

IM: Ovšem, vždyť on se ani nenarodil v  
islámu, on ho přijal až posléze. (E : Ano). To 
znamená, že přišel.

E : Ano, žid, který přijal islám.
IM: Ovšem a   zde bylo klíčové slovo, 

jehož důležitost my nezvýrazňujeme. Proč 
a   kvůli čemu se vynechává to hlavní? A   
proč to hlavní? No, pro pochopení toho, do 
jakých míst lidé vykonávají hadždž… a   to 
je, promiňte... 

E : Do zahrad sester Allat.
IM: A   to je odpověď. Jsou to zahrady 

sester Allat. A   proč toto místo bylo tak 
drahé samotnému Proroku?

E : Proroku Mohamedu, ano. 
IM: Protože věděl podstatu a   znal 

hodnotu tohoto místa. Věděl, kdo tisíc let 
držel satana na uzdě, přebývaje v   těchto 
zahradách. 

November Listopad
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Tradice spojené s  Narozením Páně sa-
hají svými kořeny do hluboké minulosti. 
Nejsou však spojeny s   kalendářním da-
tem, ale s   jeho smyslem. S   narozením, v   
první řadě, Duchovní bytosti. Proto je tato 
tradice v  té či oné podobě známa různým 
národům. Při studiu kultur starověkých 
národů si snadno všimneme, že takovým 
svátkům narození Duchovní bytosti při-
kládali zvláštní význam. Svátek narození 
je úzce spojen s  uctíváním Svatého Ducha, 
Životodárného Božského ženského princi-
pu. Ve všech starodávných kulturách mu 
byla přidělena hlavní role, což se projevilo 
v   tradici uctívání ženských bohyň, jakož-
to průvodců životodárné síly Allat (tyto 
Znalosti jsou uvedeny v  knihách Anastasie 
Novych).

Z   historie známe jména takových bo-
hyň, jako Ištar a  Isis, reálných historických 
osobností, které svým duchovním počinem 
pomáhaly lidem. Nyní je tímto průvodcem 
tvůrčích sil pro každého duchovně hledají-
cího člověka, bez ohledu na jeho vyznání, 
Duchovní bytost, která je mnohým součas-
ným lidem známa pod jménem Panna Ma-
ria, Bohorodička.

„Ve skutečnosti zůstal „Svatý Grál“ u   
Marie Magdaleny. S   jeho pomocí odhalila 
nejen vnitřní sílu, která jí kdykoli umož-
ňovala odejít do světa Božího. Ale nesmí-
me opomenout vznešenost a   čistotu duše 

Marie, že na sebe vzala obrovskou zodpo-
vědnost a  odkryla vnější sílu kvůli pomoci 
trpícím. Volba Marie Magdalény je velkým 
duchovním hrdinským skutkem. Neboť 
když poznala vyšší svět, stala se Bytos-
tí vyšší, než je Člověk, zůstala na Zemi, v   
tomto pekle, v  podstatě uvázla mezi světy, 
aby pomáhala milionům trpících. A   díky 
tomu přichází obrovská duchovní síla skrze 
pannu Marii na pomoc trpícím. Právě ona 
se už dva tisíce let zjevuje lidem.“

 „Pokud se pozorně podíváte na tuto 
otázku, pak v   samotném křesťanství na-
jdete řadu důkazů o  tom, že na modlitby a  
pomoc věřícím se nejčastěji zjevuje panna 
Marie, přičemž mnozí ji vidí, a   to jak in-

dividuálně, tak i   hromadně, zcela reálně. 
Dokonce dosud se zachovala pověst, že 
když jeden ze svatých zemřel a   dostal se 
do Království nebeského, začal hledat mezi 
svatými pannu Marii, aby se jí poklonil a   
poděkoval za pomoc, kterou jemu i   lidem 
poskytla za jeho života. Ale když ji nenašel 
v   Království Nebeském, zeptal se svatých, 
kde je. Na to svatí odpověděli, že ji nenajde v  
Království nebeském, protože ona je dosud 
na Zemi a  pomáhá trpícím.“

„Vždyť celá podstata se zde skrývá v  její 
získané božské síle a  v  ženském principu.“

Úryvek z  pořadu „Duchovní svoboda člověka. 
Síla Allatu“ Část II. Ve dvou a  sám. Díl 23.  

Z  knihy „Sensei ze Šambaly - 4 “

Narození Páně. Síla Božského ženského principu Bohorodičky

V   koordinačním centru Zastupitelství 
MSH ALLATRA v  České republice, ve Valaš-
ském Meziříčí, se už rok pravidelně scházejí 
účastníci z   Čech a   Slovenska, aby společně 
pracovali na sociálně tvořivých projektech 
MSH ALLATRA a   poznávali tak skutečnou 
cennost společné práce, vzájemné inspirace a  
podpory.      

e -mail: cz@allatra.tv

PRVNÍ VÝROČÍ
Zastupitelství MSH ALLATRA v  ČR

AUDIOKNIHY 
ANASTASIE NOVYCH

Knihy bez ohľadu na to, v   akej sú po-
dobe, i  naďalej zostávajú hlavným zdrojom 
múdrosti, Znalostí a  informácií.

Audioknihy Anastasie Novych je dob-
rovoľnícky projekt, ktorý vznikol s   cieľom 
šírenia Znalostí z  kníh Anastasie Novych. 

Prajeme Vám, aby čas strávený počúva-
ním týchto zvukových kníh, bol príjemný a  
užitočný. 

V  audioverzi

nově také kniha 

KŘIŽOVATKA 

Knihy Anastasie Novych odpovídají 
na mnoho otázek. Kdo jsem já? Jaký je smy-
sl mého života? Jak pochopit sebe samého? 
Jak se zbavit trápení a  naučit se ovládat své 
myšlenky? Jak změnit svůj život a   osud? 
Jaká je skutečná podstata člověka? A  mno-
ho dalších.

PRAPŮVODNÍ ZNA-
LOSTI a   vnitřní síla, která 
je přenášena skrze tyto kni-
hy, přispívají k   duchovní-
mu probuzení člověka, naplňuji ho duchem 
Pravdy a  inspiruji k  duchovní transformaci 
sebe sama a  okolního světa. Každý čtenář 
to  může pochopit sám, jestliže odhalí své 
duchovní hlubiny a  procítí svou pravou Du-
chovní podstatu.

„ Blahé myšlenky ve spojení se silným  přá-
ním jsou posly blahých činů. Blahé činy jsou 
podstatou dozrávajících duší. Odvaha rodí 
Sílu ducha. Síla ducha spojuje do Jedno-
ty. Jednota zdesetinásobuje Sílu, Jednotný 
Duch mění cyklus. Společný výsledek závisí 
na úsilí každého. “ z  knihy „Ezoosmoza“

„Ženská podstata v  sobě skrývá pra-
men životní síly. A  pokud bude odhalen, 
a  je možné jej odhalit pouze v  duchovním 
aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, 
pak se ukáže obrovská síla, kterou je mož-
né používat na blahé skutky, a  která také 
umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v  
dávných pověstech různých světových ná-
rodů tento zdroj životní síly spojován s  ne-
smrtelností? Protože to je tvořící síla Alla-
ta! Zdroj této životní síly se nachází také v  
původním stvoření světa a  tvoření bytostí, 
které osídlují vesmír, ve stvoření Země a  její 
hlavní tvořivé síly – vody. Právě díky tomu-
to zdroji životní síly byla stvořena žena jako 
první zástupce lidského rodu."

December Prosinec
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Vianoce – sviatky Ducha
Život sa skladá z  každodenných, naoko 

banálnych okamihov, ktoré na prvý pohľad 
až tak veľmi nezavážia. No ak sa na ne po-
zrieme cez ten vnútorný, duchovný pohľad, 
môžu znamenať skutočne veľa. Dnes som 
si spomenula na krásny zážitok z   obcho-
du, ktorý sa udial pred mnohými rokmi, no 
dobrý pocit z  neho ešte stále pretrval...

Blížili sa sviatky. Obchody boli prepl-
nené množstvom ľudí, ktorí sa pripravova-
li na najbohatšie sviatky v   roku. Tiež som 
išla vybaviť bežný nákup a   čakala som v   
dlhom rade pri pokladni. Ľudia začali hun-
drať, všetci chceli odtiaľ čo najskôr vypadn-
úť. Potili sa v  hrubých vetrovkách a  začali 
nadávať na pomalé predavačky. Začala som 
sledovať ľudí. Drvivá väčšina z   nich mala 
zachmúrenú tvár a  v  očiach obavy z  toho, 
že im niečo utečie. Vtom mi však padol po-
hľad na mladú mamičku. V  košíku mala va-
jíčko a  v  ňom bábätko, ktorého sa netýkal 
ten chaos všade navôkol. Pozerala som sa 
na nich. Matka začala dieťa v  košíku najprv 
trošku hojdať a   potom mu spievala. Úpl-
ne obyčajnú uspávanku, z   ktorej však išla 
ohromná láska a  sila. Počas toho okamihu, 
v  ktorom sa zastavil čas, bola mama a  dieťa 
Jedno. Usmiala som sa. S  mamičkou sa nám 
stretli pohľady. Boli sme si blízke ako sestry 
a  chápali sme sa aj bez slov. Vyšla som z  ob-
chodu naplnená takou vnútornou radosťou, 
akú by som tam naozaj ani nečakala.

Je možné porozumieť si navzájom, ako 
vraví aj Igor Michajlovič Danilov v  progra-

me Vedomie a  Osobnosť. Od vopred mŕtve-
ho k  večne Živému:

 „...keď sa ľudia venujú duchovnému 
rozvoju, prichádzajú k   tomu, že si na-
vzájom začínajú rozumieť v   tom jedinom 
jazyku, vďaka ktorému je možné komu-
nikovať s   Duchovným Svetom. Iný jazyk 
neexistuje. Je to jazyk pocitov, úprimný. 
Preto hlavným nie je ten jazyk, ktorým 
hovorí systém alebo naše vedomie. Oveľa 
dôležitejší je vnútorný jazyk. No, znova, 
aby sa ním komunikovalo, nutné je v   pr-
vom rade naučiť sa komunikovať so Svetom 
Duchovným.“ 

Vtedy, v  tom obchode, som nevedela, čo 
sa deje. Avšak keď som sa stretla so Znalos- 
ťami z   kníh Anastasie Novych, pochopila 
som, že v  takýchto chvíľach dostávame od 
duchovného sveta obrovskú milosť. Miznú 
všetky škatuľky, rozdelenia. Ostáva len čis-
tá a  krásna vnútorná Jednota.

Táto naoko banálna situácia mi pripo-
menula, v  čom spočíva nielen čaro Vianoc, 
ale aj celého života. 

V  prítomnom okamihu, v  tom, že s  Bo-
hom sa môžeme spojiť hocikde. Aj v  prepl-
nenom obchode či na ulici. Počas Vianoč-
ného obdobia máme väčšiu šancu zastať a   
popremýšľať, kam sa tak ženieme. Ďalšia 
šanca od Boha, ktorých v  živote dostávame 
tak veľa. 

Vianoce môžu byť obdobím, kedy mo-
menty Tu a   teraz môžeme vychutnať o   
niečo viac.  Na päty nám nedýcha šéf, ro-
dina môže byť spolu. A   to nielen fyzicky, 
ale najmä na vnútornej úrovni. Či bude na 
štedrovečernom stole ryba alebo len kúsok 
chleba, to vôbec nie je podstatné. Môže na 
ňom byť skutočne hocičo. Ak je to pripra-
vené s  láskou. Tou mocnou silou, ktorá nás 
všetkých spája. Máme šancu chytiť sa za 
ruky a  naplno precítiť to tiché, no zároveň 
neskutočne silné, čo je vnútri nás. 

A  vtedy prestaneme riešiť, že sme nena-
piekli dvanásť druhov koláčov, ktoré aj tak 
nebude mať kto zjesť. Môžeme si vychutná-
vať požehnanie z  Duchovného sveta, ktoré 
v  týchto dňoch ide na svet skrze ľudí, ktorí 
naozaj slúžia Bohu. Ak sa aj my dokážeme 
naplno otvoriť, môže sa nás dotknúť niečo 
krásne. A  vtedy polnočná omša, na ktorú sa 
tešia mnohí, nebude len prázdny každoroč-
ný rituál, stane sa okamihom, pri ktorom sa 
skutočne môžeme dotknúť sveta Boha. 

Je obyčajný víkend. Vonku už tretí deň 
prší a  prší. Dni sú krátke a  na prvý pohľad 
pochmúrne...

Prichádza ku mne moje dospelé dieťa a   
hovorí: „Maminka, mne vždy doma voňajú 
Vianoce...“. Ani neviem, čo som jej odpo-
vedala, určite niečo pekné... Viem, že som 
ju objala a  že sme obe ďalej rozprávali bez 
slov... A  Vianoce „voňali“ obidvom...

Pamätáte, ako „voňali“ vaše Vianoce? 

Ten pocit skutočného, obrovského šťastia 
v  dieťati... To voňal Domov, v  ktorom bolo 
cítiť Lásku, pohodu, nehu a  spolupatričnosť. 
Každý sa tešil, že je s  milovanými. Pamätáte? 
Vôbec nešlo o  darčeky, nešlo o  nič konkrét-
ne. Išlo o  ten Pocit! Ten ničím nezameniteľ-
ný, nádherný Pocit, že je všetko v  poriadku...

Až oveľa neskôr, keď som ten Pocit v   
sebe objavila opäť, som pochopila, že To 
všetko, čo človek cíti zo svojej hĺbky (a   u   
dieťaťa je to úplne samozrejmý pocit), je to, 
keď v  sebe cítime čiastočku Boha!

Ten krásny vnútorný Pocit si spájame 
s   Vianocami, nevediac, že nie sviatok, nie 
večera, nie darčeky, ale Podstata vytvára 
tento Pocit. Netreba žiadny sviatok v   ka-
lendári, aby tento vnútorný Pocit nastal, a   
aby bol našou súčasťou každý deň. 

Musela som prežiť veľa Vianoc, kým som 
opäť pochopila, že to, čo mi v  nich ako do-
spelej chýbalo, nebola nostalgia za minulo-
sťou, ale prítomnosť Boha v  sebe.

Bez toho, aby som prečítala knihy od 
Anastasie Novych, v  ktorých boli pre mňa 

ponúknuté Znalosti, by som k  takému po-
chopeniu nikdy neprišla. Trápila by som sa 
a  vnútorne cítila, že niečo v  mojom živote 
nie je tak, ako má byť. Ale Znalosti, vďaka 
Bohu, sú tu! Sú tu pre nás všetkých! Sú tak 
jednoduché a  ukazujú tak prirodzenú, prí-
jemnú, pokojnú, spokojnú Cestu životom k  
Bohu, že úplne chápem, prečo boli Znalosti 
súčasťou životov ľudí v   ďalekej minulosti. 
Bez nich sa nedá plnohodnotne žiť. Bez nich 
je život permanentné trápenie alebo klama-
nie samého seba.

Znalosti odhaľujú to, že všetko, čo člo-
vek k  životu i  k  Životu potrebuje, Je vždy 
s  ním. 

Úplne ľahko a   prirodzene nájsť v  sebe 
opäť iskierku Božej Lásky, ktorá je v  každom 
človeku – Dušu. Zahrievať ju svojou Láskou, 

Vianoce v  každom okamihu
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a  nedať tomu nádhernému, čo je v  nás od 
Boha „zhasnúť“. Práve naopak! Tak, ako keď 
sme boli malí, nechať v  sebe Žiť ten Pocit, 
starať sa, aby bol stále s  nami, až sa stane 
našou súčasťou... A  získame Pocit skutoč-
ného Domova s  Milovaným – s  Bohom!

Každý človek cíti „Vianoce“ vo svojom 
vnútri. Pamätá si, ako počas nich v  detstve 
cítil Skutočnú Lásku. A  chápe, že je len na 
ňom, či bude cítiť alebo necítiť... Ak bude 
pokračovať, udrží si To vnútorné Šťastie 

naďalej a   bude Ho v   sebe násobiť, všetko 
sa mu mnohonásobne vráti. Získa obrovský 
Dar. A  potom sa už nedá Žiť inak, len Lás-
kou. Tá premôže v  človeku všetky trápenia.  
Pretože s  Božou Láskou vo svojom vnútri je 
všetko iné. Božia Láska pomáha vidieť život 
taký, aký Skutočne Je! A  to oslobodzuje... 

Láskou v   srdci, vo svojom vnútri sa žije 
oveľa ľahšie. Čo ľahšie?! Ľahučko! Chce sa mi 
zvolať: „Ľudia nájdite v  sebe To, čo som našla 
ja! Je To tam! Je To súčasťou každého z  nás! 

Hľadajte! A  keď nájdete, už sa Toho nikdy ne-
vzdajte! A  budeme mať sviatok každý deň!“

Čím viac nás bude, tým bude krajšie a   
lepšie na tomto svete. Budeme si navzájom 
pomáhať a  rozumieť si bez slov... A  všetko 
bude tak, ako má byť! Tak to má byť!

Toto je Skutočný Život a   je nádherný! 
Vianoce sú v  každom okamihu... A  všetko 
je tak jednoduché...                               

  Hanka 

Ž : Veľmi dôležité je nájsť v  sebe tento Prameň, pretože on rodí bezbrehosť vnútorného Života...  ...nevysychajúci Prameň 
šťastia a  radosti. Je bezhraničný a  nekonečný. A  dáva Život tým, ktorí ho prijímajú v  hlbokom pocite. Dáva Život tým, 
ktorí už urobili svoju voľbu a   každý deň ňou žijú.  
IM: V  Biblii je... v  Jánovom Evanjeliu je jeden moment, kedy Ježiš požiadal ženu napiť sa vody pozemskej. A  on jej pove-
dal, že hocikto, kto bude piť túto vodu, opäť vysmädne, ale kto bude piť vodu, ktorú mu Ja dám, ten nebude žízniť naveky, 
pretože voda, ktorú mu dám, sa v  ňom premení na prameň vody, tečúcej do života večného.

Toto sú hlboké slová, pochopiť ich možno len s  otvoreným srdcom...

Z  filmu „Vedomie a  Osobnosť. Od vopred mŕtveho k  večne Živému“

CESTNÝ EXPERIMENT

AKO UCHRÁNIŤ SEBA 
A  SVOJICH BLÍZKYCH PRED NEHODAMI

Dobrý deň, milí priatelia! Dnešný 
článok chceme venovať takému javu, 
ako sú dopravné nehody, ku ktorým 
dochádza v   dôsledku vplyvu nevidi-
teľného sveta na vedomie účastníkov 
cestnej premávky: vodičov, spolujazd-
cov aj chodcov.

Pod vplyvom neviditeľného sveta 
rozumieme také javy, ktoré pomocou 
myšlienok, obrázkov, rôznych vizu-
álnych a   sluchových halucinácií na-
bádajú ľudí k   neadekvátnym a   neve-
domým činom, spôsobujúcim  rôzne 
druhy nehôd a  tragédií na ceste. Treba do-
dať, že s  takými javmi sa v  tej či onej miere, 
stretávajú všetci ľudia. No v   tomto článku 
hovoríme o   tom, čo sa deje na diaľniciach. 
Keďže to všetko funguje ako celok,  nazveme 
to obecne systémom. Systém (v  starovekej 
gréčtine σύστημα  „celok, zložený z   častí; 
spojenie“) je súbor prvkov, nachádzajúcich 
sa vo vzájomných vzťahoch, ktorý tvorí urči-
tú integritu, jednotu a  slúži jedinému cieľu.

Ako už bolo uvedené vyššie, základnými 
súčasťami tohto systému sú obrazy a  myš-
lienky. To, že dáme v  našej mysli pozornosť 
obrázkom a  myšlienkam, vedie k  určitým 
emocionálnym stavom, ktoré človek pre-
žíva. Uvedieme jednoduchý názorný prí-
klad, ako to funguje v  každodennom živote. 
Predstavte si, že máte dobrú náladu, život je 
krásny a  zrazu, z  ničoho nič, sa vám v  hla-
ve objaví myšlienka-spomienka na to, ako 
vás detstve niekto urazil, alebo, že si niekto 
od vás požičal peniaze a  nevrátil vám ich, 
alebo k   vám zrazu priletí obraz tragickej 
smrti vás alebo vašich príbuzných.

Spravidla tieto spomienky alebo obráz-
ky, ako sa hovorí, zapínajú „červené gombí-
ky" v  ľudskej psychike. Ako keby tieto myš-
lienky „vedeli", čím môžu „zaťať do živého" a   

pokaziť nám náladu. V  dôsledku toho zrazu 
vznikajú ťažké emocionálne stavy: urážka, 
hnev, strach, pocit, že s  vami zle zaobchád-
zali, a  tak ďalej. Jedným z  dôležitých prvkov 
práce systému je aj prianie. Nemusí byť vy-
slovene deštruktívneho charakteru, to nie. 
Ale ako všetci vieme, ak niečo chceme a   ne-
máme možnosť to uskutočniť, tiež to pôsobí 
deštruktívne. V   okamihu sa náš príjemný 
stav mení na negatívny. Ak pozorujeme tie- 
to mentálne útoky, a  inak to nemožno na-
zvať, je vidieť, že majú zreteľný, systematic-
ký charakter a  spravidla presne triafajú cieľ.

Cieľ práce tohto systému súvisí s  jeho 
energetickým seba doplnením na úkor 
životnej energie človeka. Emócie sú prá-
ve tým transportérom, prostredníctvom 
ktorého sa vykonáva „prenos" životnej 
energie z   človeka do systému, a   tým 
jeho kŕmenie. Všetky tieto útoky vo vedo-
mí človeka sú zamerané na to, aby bol emo-
tívnejší, a  tak viac kŕmil systém.

Vraciame sa k   rôznym druhom „ano-
málnych" nehôd na ceste, lebo sa chceme 
s   vami podeliť nielen o   opis takýchto in-
cidentov, no chceme tiež navrhnúť účin-
ný spôsob, ako pomôcť zvýšiť bezpečnosť 
automobilovej dopravy, ktorý by pomohol 

zachrániť veľa ľudských životov a  vy-
hnúť sa tragédiám. Táto metóda pri-
amo súvisí s   fyzikou doteraz pre nás 
nepreskúmaného, neviditeľného sve-
ta. Avšak s   jeho vplyvom na náš ži-
vot sa stretávame neustále. Novým 
impulzom k  predmetnému skúmaniu 
týchto javov z  vedeckého uhla pohľa-
du bola správa z  fyziky  o  základoch 
štruktúry neviditeľného sveta: „PRA-
PÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA", ktorá 
bola vydaná v  apríli roku 2015. Ako sa 
uvádza v  samotnej správe, nie je v  nej 
nič, čo by bolo pre ľudstvo nové. Tieto 

Znalosti boli dostupné ľuďom našej civili-
zácie aj predtým, no bohužiaľ, kvôli ľudskej 
hlúposti, boli časom stratené. Táto správa 
je to, čo dnes tak chýba modernej fyzike k   
tomu, aby urobila kvalitatívny krok vpred 
vo svojom rozvoji za  kvantovú  hranicu...

Ale späť k  téme nášho článku - nehody 
na cestách. Veď cesta, to je miesto, kde je nie 
vždy všetko také jednoduché a  jednoznačné. 
Na cestách existujú konkrétne anomálne 
miesta so zvýšenou nehodovosťou, kde 
bez ohľadu na to, či sú dodržané pravidlá 
cestnej premávky alebo nie, z   nejakých 
na prvý pohľad nevysvetliteľných príčin, 
dochádza k   ťažkým haváriám, často s   
tragickým koncom. Ako hovoria samotní 
vodiči – „prekliate miesto“.

Ak sa pozrieme na štatistiku dopravných 
nehôd, vidíme, že na určitých úsekoch ces-
ty, na jednom a   tom istom mieste, presne 
na meter, sa stávajú ha-
várie. Ako je to možné?

pokračování  
v  příštím čísle...

celý článek číst  
na polahoda.cz      
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V  pořadech s  účastí Igora Michajloviče 
Danilova se hlavní pozornost soustředila na 
současnou klimatickou situaci. Díky těmto 
pořadům nyní víme, že východisko existuje, 
což inspiruje lidi ke konání po celém světě.

Členové MSH ALLATRA realizují mnoho 
projektů, které rozšiřují a  prohlubují pocho-
pení tohoto tématu: Mimořádné zprávy, 
Klimatická kontrola, Globálně o  klimatu, 

GeoCenter a  další projekty ALLATRA.

Lidé chápou podstatu problému a  cítí 
svoji zodpovědnost v  osvětlení této otázky 
na globální úrovni. Inspiruje to lidi k tomu, 
aby nemlčeli, ale mluvili o tom, neboť se 
to dotýká osudu celé civilizace.

Mezi mezinárodními událostmi, které 
jsou organizované na platformě ALLATRA, je 

rovněž MEZINÁRODNÍ VEĎECKO-PRAKTIC-
KÁ ONLINE KONFERENCE, věnovaná tématu 
změny klimatu.

ALLATRA je uznávaná jako unikátní 
platforma na mezinárodní úrovni, kte-
rá spojuje vědce a  odborníky z  různých 
oblastí vědy, očité svědky a  všechny za-
interesované lidi po celém světě. Vědci 
zde mají možnost realizovat svá upřímná 
přání pomoci lidem. Jedná se o  projekty, 
kde si lidé mohou volně vyměňovat názo-
ry a  podělit se o  své zkušenosti, kde lidé 
řeší problémy bez unáhlení a  populismu, 
a  kde vědci s  očitými svědky komunikují 
navzájem. Jedná se o  platformu, kde věd-
ci, kteří cítí potřebu konat, spojují svá úsilí.

Bez ohledu na klimatická kataklizmata  
se lidé sjednocují. Pokud jsme sjednoceni 
na základě duchovně-mravních hodnot, nic 
není nemožné.

S  radostí Vás zveme na další konferen-
ci, setkání u  kulatého stolu, stejně jako k  
účasti v  projektech Hnutí ALLATRA.

aktuální informace na geocenter.info

Vždy se na každého z  Vás těšíme!Velké 
díky za to, že jste s  námi!

2 . MEZINÁRODNÍ VEĎECKO-PRAKTICKÁ ONLINE KONFERENCE 
NA PLATFORMĚ MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA

Mezinárodní fundamentální sociálně-
-výzkumný projekt JEDINÉ ZRNO, iniciovaný 
členy Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA, pokračuje v  aktivním sjednocování 
tisíců lidí po celém světě na základě zkoumání 
a  osvojování si jediných duchovních Zrn.

Na platformě ALLATRA se uskutečňují 
rozsáhlé konference na duchovně-mravní 
témata, zkoumané lidmi v  projektu JEDINÉ 
ZRNO. Rovněž mezinárodní akce spojují lidi 
různých vyznání, profesí, sociálních sfér. Při-
dávají se odborníci humanitních i  technic-
kých věd, pracovníci umění a  kultury.

Iniciativu mezinárodní tvořivé komunika-
ce podporují účastníci na celém světě. Jeden 
z  takových příkladů – účastníci z  USA zorga-
nizovali v  Atlantě (stát Georgie) kulatý stůl na 

téma: „Láska darující Svobodu“ s představiteli 
různých kultur a  vyznání. Na setkání u  kulaté-
ho stolu byli přítomni novináři, kulturní a  spo-
lečenští zástupci z  Indie, Číny, Venezuely, Etio-
pie, zástupci senátu státu Georgia a  vědeckých 
kruhů. Prostřednictvím videokonference se ke 
kulatému stolu připojili rovněž členové MSH 
ALLATRA z  více než 20 států světa.

Jedinečná zkušenost komunikace bez 
hranic, mimo časová pásma, na základě 
vnitřního hlubokého úsilí směřujícího ke 
sjednocení na osnově Prapůvodních Znalos-
tí, inspirovala všechny přítomné k  další ak-
tivní činnosti nasměrované na práci na sobě 
a  k  rozšiřování zrn Dobra a  Lásky v  životě 
společnosti. Účastníci se nadchli ideou usku-
tečňování kulatých stolů „JEDINÉ ZRNO“ ve 
svých zemích a  městech, na univerzitách, 

vysokých školách a  různých komunitách.

Takové mezinárodní on-line konferen-
ce na téma jednoty, lidskosti, duchovně-
-mravních hodnot v  praxi sdružují a  sjed-
nocují lidi z  různých kultur, národností i  
sfér činnosti. Když mohou lidé v  otevřené 
atmosféře prodiskutovat naléhavé otázky 
celého lidstva z  pohledu jednoty a  du-
chovnosti – je to nový formát komunika-
ce bez hranic. Tvořivá společnost, která 
je podrobně popsaná v  knize AllatRa, se 
díky konání každého realizuje v  lidské 
společnosti už teď a  tady.

Rádi bychom vyjádřili obrovskou vděč-
nost všem dobrovolníkům MSH ALLATRA, 
kteří pomáhali při organizaci a  podporovali 
realizaci této konference!

MEZINÁRODNÍ ON-LINE KONFERENCE NA PLATFORMĚ MSH ALLATRA

JEDINÉ ZRNO: LÁSKA DARUJÍCÍ SVOBODU
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