
1

02 (86) 2020 MÉDIA NOVÉHO FORMÁTU * MEZINÁRODNÍ PROJEKT MSH „ALLATRA“

Dobro je tam, kde Ty

2

5

6

7 

AGAPIT PEČERSKÝ: 

kdy dochází  

k aktivaci znaku

VLOGY S ÚČASTÍ 
IGORA MICHAJLOVIČE 

DANILOVA

PREVENCIA 
PSYCHICKÝCH 

PORÚCH

Do tvořivé společnosti 
s PRAPŮVODNÍ 

FYZIKOU ALLATRA

PRAVDA 
ŽIVOTA

ALLATRA TV

Pravda Života. Pravda o ALLATRA.
Pravda o „hrách na duchovnost“ a nejvyšším času duchovně Dospět.
Pravda o skutečné Lásce a o skutečném pocitu duchovního mlčení.
Unikátní pořad s Igorem Michajlovičem Danilovem o Pravdě Života.

Taťána: Igore Michajloviči, v minulém pořadu 
jste řekl takovou frázi: „Víte, kdo je v popředí celé 
planety? Ten, kdo je Živý. Ten se nemusí ničeho 
bát. To je to nejvyšší ohodnocení. V tom je smysl 
existence člověka zde – získat Život. Jestli ho 
člověk získal, nemusí se ničeho bát.” A zdá se mi, 
že tato klíčová fráze zaujala velmi mnoho lidí z 
různých zemí. Oni chápou, nakolik důležité je 
žít v lásce, získat tento Život „tady a teď”. Lidé 
děkují a dělí se tím, že tyto Vaše slova, a celkově 
celý minulý pořad je velmi silně naplňuje a 
inspiruje ke konání, dává jim  pochopení a pocit, 
co je skutečná vnitřní opora, dává pochopení 
neochvějnosti této vnitřní duchovní síly.

Igor Michajlovič:  A co je to ALLATRA? 
Jednoduchá otázka. Pro začátek je nutné 
porozumět, co je to ALLATRA. ALLATRA – to 
jsme my všichni, ti, kdo se snaží něco udělat, 
donést. Copak to tak není? A co potom  ostatní 
lidstvo? Copak uvnitř sebe nemají AllatRa? 
AllatRa samu o sobě. Ještě jednou jim to řekneme, 
přátelé moji, AllatRa – to je Láska Boží. Nezávisle 
na tom, jak se nazývá, je to Láska Boží a mají ji 
všichni, jelikož jste tady. 

V ALLATRA se zrodila idea, správná idea, a velmi 
dobrá a aktuální. Všichni chápou, že spotřebitelský 

systém spěje ke svému konci, nemůže takhle 
nadále existovat. Mluví o tom politici, ekonomové, 
všichni to chápou a všechno vědí. Člověk člověku 
nemůže být vlkem v průběhu tolika tisíciletí, 
obzvláště’ v takové situaci, do níž vstupujeme – a 
my vcházíme do vyostřené situace. A už předtím 
jsme to s tebou říkali, že se už na nejvyšší úrovni 
mluví o tom, že je nutné se sjednotit, to znamená, 
že lidé chápou, že je nutné něco dělat.

Proto, přátelé moji, pojďme žít ne jen podle 
nápověd vědomí, ale i světem pocitů, duchovním, 
nezapomínat na to hlavní: kdo jste a proč jste 
tady. Správně? Lidé tady nejsou proto, aby 
umírali, ale proto, aby získali Život. Nikdy na 
to nezapomínejte. A vy, každý z vás, přátelé, 
jste především potenciální Anděl a ne otrok 
drobných běsů. Pamatujte si to. Jste člověk a slovo 
člověk má znít hrdě a hrdě to může znít jen tehdy, 
když je „feudál” a jeho otroci jsou běsy v hlavě 
a ne naopak. Jestli je to naopak, tak se „člověk” 
už musí psát s malým písmenem, vůči takovým 
otrokům. Nikdy jimi nebuďte, neslužte satanovi – 
je to hřích. 

Vám přátelé, děkuji. Děkuji, že jste s námi, že jste. 
Pojďme milovat jeden druhého a kráčet rovnou 
cestou. Děkuji!

***

***

***
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Igor Michajlovič: Někteří také obviňují 
AllatRa z  toho, že se v  ní uctívají mrtví. 
(Taťána: Agapit Pečerský) Hm, ano. Přáte-
lé, podívejme se pravdě do očí.

Promiňte, jak může být člověk, který ze-
mřel před tisíci lety, objektem uctívání? 
To je, no, jak to říci, to je, ani ne „jamón“. 
To je dávno zemřelá mumie. Nuže, uctí-
vat ji – to je marasmus, chápete. Opravdu 
marasmus. Avšak v  souvislosti s  tím, že 
jsou určité zákony, kdy je přítomen aktiv-
ní znak (nyní vysvětlím, co to znamená), 
který se na určitém zavitu spirály aktivuje. 
A  to se týká všech svatých míst.  No, ze 
všech znaků snad jediným stále aktivním 
je AllatRa.

K tomu se ale vrátíme, no, pokud nezapo-
meneme (T: Nezapomeneme.), nezapoví-
dáme se.

Takže, v určitém okamžiku dojde k aktivaci 
tohoto znaku a vytváří se to, co je ve fyzice 
nazýváno červí díra, tunel, ještě tak nějak. 
Dochází, řekněme, k  metafyzickému pro-
jevu určitých sil nebo, jednoduše řečeno… 
no, můžeme to nazvat síly Allatu. Svatým 
Duchem to také přímo nenazveš a ani Alla-
tem to nenazveš. Řekněme to takto, pro-
jev takové ohromné duchovní síly, kterou 
lidé, nacházející se poblíž, mohou fyzicky 
pociťovat. Dokonce to mohou fyzicky pocí-
tit, jestliže jsou na to naladěni. A pocitové 
vnímání – no ovšem, že to vnímají!

  A hodnota této síly spočívá v tom (je skoro 
jako prána, ano), že je možné se jí naplnit 
a  uchovat ji v  sobě. Ona skutečně dodává 
tento náboj. (T: Lidé to cítí) Masy lidí, tisí-
ce lidé to již cítí. Navíc byly provedeny růz-
né experimenty na fyzické úrovni, které 
ukazují, že se to skutečně děje. To se děje 
i u  jiných svatých, kteří se nacházejí ved-
le, avšak mnohem slaběji. Nikoliv proto, že 
nebyli natolik svatí či co ještě. No, každý 
znak má své místo.

A proč znak? Proč já nazývám, promiňte, 
tuto mumii znakem? Protože tělo, pokud 
se na něj budeme dívat, řekněme, z  vyšší 
dimenze, tak to není nic jiného než určitý 
znak. No, aby to bylo pochopitelné, obraz, 
znak – to je srozumitelné. 

A  pokud tělo existuje, tak v  určitém oka-
mžiku spirály času je zde tato červí díra, 
která bude tento znak aktivovat. Nyní vy-
světlím, mimochodem je to velmi zajímavé 
téma (T: Velmi zajímavé), myslím, pro naše 
přátele to bude zajímavé. Probíhá aktivace 
tohoto znaku a tento projev, který u Agapita 
například trvá déle než u kohokoliv jiného, 
nejenom z těch, kteří se tam nacházejí, ale 
k dnešnímu dni vůbec na celém světě – po 
dobu sedmi dní. 

To lidem dává možnost dotknout se niko-
liv těla, nikoliv této mrtvoly, no to je… do-
konce odporné, pokud budu upřímný. Ale 
dotknout se toho, co se díky tomuto znaku 
okolo něj projevuje a naplnit se touto silou. 
A  právě tato síla dává možnost snadněji 
přemoct ty běsíky v  hlavě. A  to znamená 
posílení Anděla, probouzení. A  opět platí, 
kdo to může vnímat? Pouze ten, kdo je na 
tuto frekvenci naladěn.

A  znovu opakuji, alegoricky… trochu jsme 
o tom již hovořili. Představte si tedy, přijde 
člověk, který je opravdu duchovně naladěn, 
který prahne. Co bude slyšet během tako-
véhoto projevu? „Slyšet“ – alegoricky. Poci-
tový „obraz“. Není možné to uslyšet ušima. 
Bude slyšet zpěv Andělů, protože právě tato 
červí díra je propojením s Duchovním Svě-
tem. A člověk bude slyšet ten zpěv Andělů, 
který Tam neustále zní. Který ho naplňu-
je tímto líbezným zvukem a dává mu sílu, 
dává mu vnitřní duchovní svobodu.

No a  přichází člověk, u  kterého je v  hlavě 
aktivní démon.  Démon rád poslouchá hard 
rock. Znovu říkám, přátelé, nemám nic pro-
ti hard rocku. V daném případě ho užívám 

jako příklad hlasité (T: Hudby, přehlušují-
cí) hudby, ano, přehlušující, zcela odlišné. 
Copak tento člověk uslyší zpěv Andělů?

Ne, protože má sluchátka, poslouchá hard 
rock v  provedení démonů v  hlavě. Vešel, 
chvíli stál, vůbec nechápe, „co to tady ti 
lidé… přišli, něco se s nimi děje, vždyť tu 
nic není, tady se válí dávno zemřelá mrt-
vola, málo místa, není vzduch“. Právě tak-
to to vědomí řekne. „A  tady tito všichni, 
kdo to je? No, v krajním případě psychicky 
ne tak úplně normální lidé.“ S  démonem 
v hlavě přišel – tak i odešel. I tak to bývá.

A copak to nebývá totéž, když lidé přichá-
zejí, promiňte, ke Kristovu hrobu nebo 
když přicházejí, řekněme, do Mekky? Bývá 
to přece. (T: Určitě…) Vždyť jak je potom 
jejich vědomí trollí (dezinformuje)? Řek-
ne: No, byl jsi v Mekce, vykonal jsi hadždž, 
no a  co?! No, tvůj image se již obohatil 
o hadždž, můžeš se tím pochlubit. A co jsi 
doopravdy získal?  No, copak to není tak, 
přátelé, vždyť vědomí skutečně lidi trollí! 
Přesně tak.

A dokonce v rozhovoru mnozí naši účast-
níci, kteří ji nejednou navštívili, říkají: 
„Ano, skutečně je to tak“. A je to vskutku 
tak, lidé se nemění, a proč? A právě účast-
níci ALLATRA vědí, kdy a co je třeba dě-
lat. Vždyť co udělal systém? Vnitřní práci 
převedl na vnější. A ukazuje se, že místo 
toho, aby člověk opravdu vynakládal úsi-
lí – vzdoroval systému, rozvíjel pocito-
vé vnímání a  při aktivaci tohoto znaku, 
tohoto místa se naplnil tou silou, stal se 
svobodnější, silnější, nakonec šťastněj-
ší – ale vědomí to vše převádí na vnější 
rituální dění.

Člověk chodí, hází kameny, vykonává ně-
jaké rituály, ale je to vnější děj pod diktá-
tem koho? (T: Satana) Ovšem. Co dostane? 
Nic (T: S čím přišel, ano) … s tím i odešel. 
A navíc ho ještě, promiňte, no… není to la-
ciné, řekněme to takto. 

Anna: Můžu položit otázku ohledně pro-
jevu znaku? Vždyť když byla řeč o Agapitu 
Pečerském, že ho lidé mohou cítit během 
projevu znaku, vždyť to se děje nejenom ve-
dle pozůstatků, ale lidé to mohou cítit v ja-
kémkoliv místě světa během těchto sedmi 
dní. Jak se to děje? 

Agapit Pečerský: kdy dochází k aktivaci znaku

Mnozí lidé z různých zemí světa, 
různého vyznání nebo dokonce 

i ti, kteří se považují za „ateisty“, 
se během návštěvy Pečerské 

jeskyně, kde jsou uloženy  
ostatky svatých, nejdéle zdrží  
právě u Agapitových ostatků. 

Proč? Protože člověk intuitivně 
cítí skutečnou Svátost, vždyť duši 

oklamat nejde.
„Sensei ze Šambaly II.“ od A. Novych

Agapit Pečerský, Lékař Nezištný - první Lékař  
Kyjevské Rusi, mnich Kyjevsko-Pečerské lávry

Úryvky z pořadu 
„Dvojí standardy vědomí“:

Jak se znak projevuje?

Úryvek z  knihy „Sensei ze Šambaly II.“ od Anastasie Novych: Agapit nebyl obyčejný mnich. Byl to 
Bódhisattva ze Šambaly, který dožíval svůj věk v klášteře. Říkali o něm, že v něm přebýval sám Duch Svatý. 
Právě díky jeho nevšední Osobnosti se posléze stala Kyjevo Pečerská lávra nejen centrem vědy a  kultury, ale 
i  významným duchovním centrem Staré Rusi. 
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IM: Smysl je v tom, že když se znak projevu-
je, je to svým způsobem… jak jsme mluvili 
o světle, aby bylo jasné, je to jako zapnutý 
světlomet. A když se nacházíš v zóně tohoto 
osvětlení, tak to vnímáš velmi silně. Vzdá-
lené vnímání, ano, je možné, ale o  hodně 
slabší. Právě proto lidé vykonávají hadždž 
do Mekky, aby tam byli a naplnili se tímto 
světlem, chápete. Stejně tak je to i  s  Aga-
pitem i  s  jinými svatými místy, tam, kde 
dochází k aktivaci znaku. Právě v místě sa-
motném je největší koncentrace. 

Anna: A pokud je člověk na stejné vlně, tak je 
schopen to pocítit kdekoliv, jen to nebude tak 
silné, ano? 

IM: Procítit může, ale naplnit se? Celý 
smysl toho je v  naplnění. Když člověk 
podniká hadždž do Mekky a procítí to du-
chovně, no, jako teď mnozí naši účastní-
ci. Vždyť oni se vrátí a celý rok jsou právě 
tímto naplněni. Zní v nich tento zpěv An-
dělů, jsou jím naplněni, v  jejich životě je 
jako by stále na pozadí.

A ať už by v jejich hlavách démoni šeptali 
cokoliv, nemohou ztratit tento pocit. Slyší 
něco jiného, cítí něco jiného a  zde se sa-
mozřejmě stávají svobodní. Svobodní od 
diktatury zvířete v  hlavě. A  tak, ovšem, 
ano, pocítit je možné. V každém případě, 
taková síla je cítit. Vždyť ve skutečnosti 
naše sféra, ta je opravdu malinká. A vše je 
v ní uzamčeno a, přirozeně, jakékoliv silo-
vé projevy jsou zde velmi silně pociťová-
ny. Ale naplnění – to samozřejmě probíhá 
tam, kde je aktivace.

T: Igore Michajloviči, už mi 
v  hlavě zní otázka ohledně 
znaku. Na začátku pořadu 
jste říkal, že se vrátíme ke 
znaku AllatRa.

IM: Vyprávěl jsem o  ur-
čitých znacích, že? Znak 
AllatRa je znak, který 
pracuje neustále. Proč? 
On nevchází do této… 
no, spirály, řekněme, 
dočasné (to aby bylo 

srozumitelné). Je mimo ni. A  proč byl od 
nepaměti považován za Boží Lásku anebo 
Boží sílu a podobně?

Protože je to skutečně znak zosobňující 
projev Boží síly, ano? Taktéž ho považova-
li, jako kupříkladu první křesťané, za jeden 
ze znaků, který projevuje Svatý Duch. Ano 
znamenal… Tedy, je hodně takových. Ale 
proč je stálý?

No, pojďme rozebrat, jak pracují znaky. Mů-
žeme takový jednoduchý… provedeme my-
šlenkový experiment, pro pochopení. Přá-
telé, pojďme si představit jednoduchý znak. 
Například, jak jsem vyprávěl o  této dívce, 
která zemřela a pak se aktivovala subosob-
nost. Náš příklad bude na Agapitovi. Tak 
tedy, proč dochází k aktivaci těchto znaků?

Už jsme to vysvětlili. No a pro vizuální po-
chopení si představme takový buben (všich-
ni ví, jak vypadá buben) z pevného tmavého 
papíru. Uvnitř v  něm… neprůsvitný papír. 
Uvnitř v  něm svítí LED dioda, a  ze strany 
je velmi tenoučký výřez. Právě na boční 
ploše. Velmi, velmi tenoučký. Tento buben 
má schopnost otáčet se, ale je umístěn do 
velmi tmavé krabičky, která je také neprů-
hledná a  na jedné ze stěn je velmi tenký 
výřez. A když tento buben vložíme do této 
tmavé krabičky, zhasneme světlo - a máme 
tmu. Koukáme se do této štěrbinky a vidí-
me – máme tmu, buben je otočen tmavou 
stranou. A když dochází k obtočení spirály 
a v určitém okamžiku, kdy se štěrbinka, kte-
rá je proříznutá v bubnu, a ta, která je pro-
říznutá v krabičce, v níž se buben nachází, 
sejdou, tak v určité době vidíme co? – světlo, 
které je vyzařováno touto LED diodou.  

T: Otevírá se portál tohoto…

IM: Naprosto správně. Otevření portálu, 
tedy shoda určitých momentů, díky kte-
rým je viditelné světlo LED diody. A zde 
pocitové vnímání právě tohoto světla, 
které dává Život, naplňuje člověka. To je 
jednoduchý znak. A co je AllatRa?

Pro pochopení – AllatRa… Udělal 
bych takový myšlenkový experiment. 

Představte si, že se nacházíme v  místnos-
ti, ve které je spousta jasných žárovek, 
a  všechny jsou nabarvené. Modré, žluté, 
zelené, různé barvy… červené. A například 
na stole máme LED diodu, která svítí bílým 
světlem. Jasné lampy různých barev, podí-
váme-li se zběžně, tak neuvidíme, protože 
se budou odrážet na této LED diodě a neuvi-

díme její bílé světlo. 
Pro to, abychom ho 
uviděli, potřebuje-
me co?

Prostě se soustře-
dit. Tedy vložit 
sílu své pozor-
nosti do této LED 
diody. A  uvidíme, 
že svítí bílou bar-
vou. Nehledě na 
to, že kolem jsou 
různé barvy. Proč? 

Protože jsme se soustředili, tím, že jsme 
vyloučili ostatní, uviděli jsme bílé světlo. 
Takto se aktivuje i AllatRa. Čili když na ni 
namíříme svoji pozornost, tak ona ji ze-
sílí a vrátí ji v mnohem větším množství, 
než jsme tam vložili.

T: Super.

IM: Ano, ale AllatRa má ještě velmi zajíma-
vou vlastnost. Pokud do ní vkládáme zlo, zlo 
se nevrací. No, špatná myšlenka, pozornost 
negativní… A pokud aktivujeme tento znak 
AllatRa pozitivním, tak se pozitivní vrací. 
Takovýto portálek. No, samozřejmě to mů-
žeme vysvětlit z  fyzického hlediska. Proč, 
protože…

Nepůjdeme do hloubky. Uvedeme jednodu-
chý příklad, co se vypozorovalo, a pozorova-
lo se víckrát. Lidé prováděli docela hodně ex-
perimentů, kdy znak namalovali doslova na 
papíře - no jak může ovlivnit lidi, že? A věšeli 
ho v podnicích, kde byly skandály, kde byly 
hádky, zkrátka tam, kde byli lidé. A všímali si 
viditelných změn. To znamená, že má dokon-
ce vliv na to, aby se tlumil negativ. No, zde 
hraje roli i barevná škála, a i spousta dalších 
takových momentů. Protože znak je znak. Je 
třeba se k nim chovat uctivě.

Celý pořad sledujte na allatra.tv

Kyjevsko-Pečerská
Lávra

Znak AllatRa

Znak zosobňující projev Boží síly

Co je AllatRa?
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Igor Michajlovič: A co jsme pozorovali, 
promiňte, v  tomto roce? Nakolik opravdu 
katastroficky klesla hladina vod.

Igor Vladimirovič: Ano, ve všech 
řekách.

IM: V  jezerech, v  řekách, a  děje se to, 
promiňte, prakticky po celém světě. Na-
vzdory tomu, že někde jsou záplavy, v Du-
baji ne tak dávno plavali apod. Teda, někde 
je až přespříliš hodně vody, někde voda 
není. Ale všichni pozorují prakticky po 
celém světě, že hladina vod se zmenšuje. 
To je fyzika. Velmi hodně vody se nachá-
zí pod zemí, ne míň než nahoře. Ale z ně-
jakého důvodu se počítá jenom ta voda, 
která se nachází na povrchu. A proto, aby 
došlo k  velké záplavě, biblické potopě, jak 
se tomu říká, je třeba, aby roztály ledovce. 
Přátelé, ale nikdo si nevšiml, že někam mizí 
voda, a proč?      

IV: A to přesto, že ledy tají. 

IM: No, ledy tají, měl by být nárůst, ale 
voda mizí. (Ž: Naopak) Ovšem.

IV: Ano, voda mizí, ale mělo by to být 
naopak.

Taťána: Ano, celé řeky mizí.

IM: O  tom, že Země dýchá, se zmiňo-
valo odnepaměti, že má vlastnost se leh-
ce zvětšovat, a pak se zužovat. Je to jedna 
z  etap klimatických změn. Vypovídá to 
o tom, že problém se nachází uvnitř samot-
né planety. A  je to docela vážný problém 
a  protože se zmenšuje a  voda odchází do 
země, tak záhy odtud vyjde v mnohem vět-
ších objemech. Je to, víte, když se přibližuje 

tsunami: před tsunami voda ustupuje od 
pobřeží, a ustupuje jen málo, ale pak to za-
lije mnohem dále než ustoupila. A přibližně 
s tímhle se střetáváme.

A víte, co je na tom nejsmutnější? Řekl 
bych, největší katastrofa se děje v hlavách 
lidí… po celém světě. Protože mnozí se za-
mýšleli, a  mnozí se chytali na myšlence, 
že toto lidstvo musí být “zničeno”. A mno-
zí s  tím vnitřně souhlasí. A to je paradox. 
A mnozí dokonce tvrdí, že lidstvo musí být 
zničeno. Ale nikdo se nezamýšlí, odkud 
mají takovou jistotu a  takovou myšlenku 
v hlavě. A nikdo nepřemýšlí, jaké jsou ná-
sledky podobných myšlenek… A je to prav-
da, mnozí-mnozí o  tom přemýšlejí, řekl 
bych, prakticky všem přicházela tato myš-
lenka, s níž souhlasili…

Žanna: To také symbolizuje, to, že 
nastává…

IM: To je jeden z  ukazatelů, základ-
ních indikátorů konce světa. Pokud dříve, 
když se povídaly strašáky o  konci světa, 

tak lidé… Ano, někteří se báli, někteří ještě 
něco, ale všichni měli jistotu zítřejšího dne. 
Dnes jistota zítřejšího dne u lidí prakticky 
není. Ale chápání toho, že tato civilizace 
má skončit, a skončit špatně. 

To jsou šablony v hlavě, to je program, 
který začíná fungovat. Funguje jak ve vněj-
ším světě, tak i  ve vnitřním světě skoro 
každého člověka. A  je obtížné to zvrátit. 
A v takových podmínkách budou-li lidé 
schopní vzít se za ruce v celém světě se 
začít starat jeden o druhého? Ne o sebe, 
ale jeden o  druhé. Tohle je nezbytný 
faktor.

IV: Pokud žijí ovládání vědomím, tak to 
není možné.

IM: A to je odpověď.

T: Paradox, ale občas se ani o sebe ne-
mohou postarat, protože mě udivila zpráva 
v titulku…  

IM: Ani se nepodaří postarat se o sebe, 
nebudeme-li se starat jeden o  druhého. 
V  tomto konkrétním případě, když jde 
o globálnost, když jde o přežití celého lid-
stva, a  o  ty změny, které ještě můžeme 
dnes vnést, abychom to zítra měli. Nikomu 
se nepodaří se postarat jen o sebe. Ono to 
funguje jinak, v  daném případě máme se 
starat jeden o  druhého. Musíme usmířit 
svou pýchu a obrátit se tváří k Bohu. Po-
kud to neuděláme… Řeknou: zase, sektář-
ství… Ne, přátelé, to není sektářství, je to 
nutnost. Věřte mi, velmi záhy se všichni 
přesvědčí, že Bůh existuje. 

Úryvek z pořadu Změna klimatu. Začátek vel-
ké pohromy

ZMĚNA KLIMATU. ZAČÁTEK VELKÉ POHROMY

Musíme usmířit svou pýchu 

a obrátit se tváří k Bohu.

Jak udělat první kroky na duchovní ces-
tě? Jak se identifikovat jako Osobnost? 
Jak porozumět tomu, kdo jsem? Jak ukáznit 
své vědomí? Jak ignorovat dotěrné myšlen-
ky? V čem spočívá smysl duchovní praktiky 
a jak ji správně provádět?

 Prvotní zkušenost s  duchovními prak-
tikami. Proč se prvotní zkušenost často 
odehrává v boji s  vědomím? Jak na sobě 
pracovat, jak odhalit šablony vědomí pomo-

cí vedení deníku a odmítat dotěrné myšlen-
ky? Jak se rozvíjet v Lásce, přitahovat ji, Žít 
v radosti a štěstí? Jak získat duchovní zku-
šenost, naučit se cítit Lásku a dělit se s ní, 
jak Žít v kontaktu s Duchovním Světem?

Hésychasmus, pravidla Nakšbandíja a další 
mystické prožitky starověkých asketických 
tradic,  provádění duchovních praktik. Jaké 
znalosti jsou ztraceny? Jak odlišit duchovní 
praktiku od sebeklamu vědomí? Jaké stavy 
zažívá ten, který provádí duchovní praktiku 
a co se s ním ve skutečnosti děje?

Duchovní cesta. Jak jí projít, jak neklo-
pýtnout, jak nesejít z  cesty, jak neza-
bloudit ve lži vědomí. Jak nesloužit zlu, 
ďáblovi - agresivním programům vědomí?-
Co dělat, když jsi zabloudil, upadl a vědomí 
říká, že se ti nic nepodaří? Jak se přestat bát 
a začít Žít? Jak konat ve směru, který jste si 
zvolili, aniž byste vybočili z duchovní cesty.

Co očekávat od tohoto desetiletí? Jaká 
v něm bude naše budoucnost? Na planetě 
se už teď dějí nezvratitelné procesy. Světo-
vý tisk je plný zpráv a oficiálních prohláše-
ní o  globální změně klimatu. „Klimatický 
chaos“, „klimatické anomálie“, „nepřed-
vídatelné chování klimatu“, „ke kataklyz-
matům a katastrofám ve světě už dochází 
každý týden“. 

Blíží se vážná kataklyzmata... 

Z M ĚN A 
K L I M AT U
Z A Č ÁT E K  V E L K É  P O H R O M Y

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

DUCHOVNÍ CESTA:  
FILOSOFIE A REALITA  
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ÚRYVKY Z VLOGŮ S ÚČASTÍ IGORA MICHAJLOVIČE ÚRYVKY Z VLOGŮ S ÚČASTÍ IGORA MICHAJLOVIČE 

vlogy sledujte na

allatra.tv

Anna: Chtěli bychom položit tako-
vou otázku, dnes velmi mnoho účast-
níků začalo aktivně nahrávat vlogy 
„Pojďme Zatřást Matrixem!“. Jak…

IM: Ty jsi přece spustila tuto vlnu.

A: No všichni společně! Je to díky 
tomu, že to lidé podpořili s  takovou 
radostí, kde se dělí o  své pochopení 
o  účasti na konferencích, o  ALLAT-
RA, o práci na sobě, o všem, co je pro 
ně ALLATRA. 

Dělí se tím, co... nakolik se sku-
tečně mění život a ty o to začínáš usi-
lovat. Zůstává jen otázkou, že přece 
lidi, kteří sledují činnost ALLATRA, 
kteří se aktivně dívají na ALLATRA 
TV, těch je o hodně víc! Tak co jim… 
no, jak by se přece jen také, jak to 
říct, mohli přidat k této tvořivé vlně, 
kde by se otevřeně podělili a  mluvili 
o tom?

Igor Michajlovič: Ve skutečnos-
ti velmi jednoduše. Přátelé, je tře-
ba zatřást matrixem! Přestat se bát 
a udělat první krok, a všechno půjde, 
vše se podaří. A nepochybujte o sobě. 
Přestat být otrokem systému. Pouze 
takové velmi jednoduché řešení. Prv-
ní krok, a nic víc. Copak je to složité, 
přátelé moji? No, proč lidé mlčí? To je 
dobrá otázka, že? 

Protože doufají, že to někdo za ně 
udělá. Například tací jako jsou Anička 
a další účastníci, kteří se aktivně za-
pojují. Počkáme si, posedíme a  podí-
váme se, jak se jim to podaří a pak se, 
kdyžtak, připojíme. Přátelé, připojte 
se, dokud je kam a dokud je ke komu 
- proto, aby bylo kam a bylo ke komu 
v budoucnu. A vše bude v pořádku.

Igor Michajlovič: Proč v rodině vznika-
jí konflikty? Protože jedna pýcha narazí na 
druhou pýchu. Protože v rodině není žádný 
normální dialog. Je zde poučování a pobíze-
ní. To znamená, že někdo plní a někdo roz-
kazuje. A proč nežít normálně?

Olga: Ano, ještě je třeba se učit.

IM: Jednoduché, ne?

O: Jednoduché. Ve skutečnosti je to 
jednoduché. 

IM: Ve skutečnosti je vše jednoduché. 
Především se musíme navzájem respekto-
vat. A vše bude v pořádku.

O: Protože víte, občas lidé říkají, že: 
„ALLATRA rozděluje lidi“ nebo nějak po-
dobně. Ze svého vlastního příkladu jsem 
však pochopila, že to není ALLATRA, co 
rozděluje lidi, ale egoismus rozděluje lidi.

IM: No víte, jak to je. Je třeba svůj ego-
ismus něčím zdůvodnit. A  čím? No něčím 
zvenčí. Když si člověk zvyknul celý život 
diktovat a řídit, manipulovat, a druhý člo-
věk si v  konečném důsledku uvědomuje, 
že ve skutečnosti nikomu nic nedluží. No, 
a kdo za to může, ALLATRA?   

O: Samozřejmě, že ne.

IM: Díky bohu, že si člověk uvědomil, 
aspoň ve stáří,  v pokročilém věku, že je svo-
bodný člověk, a  že ve skutečnosti on nese 
zodpovědnost za svou budoucnost jak Du-
chovní, tak i, promiňte, v  této trojrozměr-
nosti. A co s tím má společného AllatRa?

O: Vůbec nic. 

IM: No, je přece jednodušší někoho ob-
vinit, než na sobě pracovat a měnit se. 

Teja: Naši priatelia francúzsky hovo-
riaci, anglicky hovoriaci, ľudia z  rôznych 
krajín - v poslednej dobe u nich vzniká taká 
otázka… Otázka znie z  rôznych krajín, od 
rôznych ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú. 
A  týka sa témy šťastia a  znie takto: ľudia 
hovoria, že „akonáhle začíname komuniko-
vať s účastníkmi hnutia, cítime to, akí ste 
nadchnutí, a to nadchýna aj nás. Keď sa tro-
chu tiež zapájame do tej činnosti, v ktorej 
konáte vy, to nás tiež inšpiruje. Ale uplynie 
nejaký čas a  toto nadšenie sa kamsi strá-
ca.” A dávajú otázku: „Ako teda žiť v tomto 
šťastí? Ako to urobiť, aby sa to nestrácalo 
a bolo vždy?”.

Igor Michajlovič: A nech Tatiana odpo-
vie. A my potom doplníme, ak bude treba. 
Máte slovo.

Tatiana: Ďakujem. V  skutočnosti je to 
ako vo fyzike: ak nezosilňujeme túto vlnu, 
tak v určitý čas začne postupne, postupne, 
postupne slabnúť až zmizne. A preto je veľ-
mi dôležité neustále vynakladať vnútorné 
úsilie a zosilňovať generovanie tejto Lásky 
kvôli tomu, aby sa vlna nielen udržiavala, 
ale preto, aby sa rozširovala na celú zeme-
guľu. A takisto aj deliť sa s ľuďmi, s okolím 
o  svoje šťastie, o  svoju vnútornú Lásku, 
o  svoje úprimné pocity. Preto mať na pa-
mäti to, čo je najdôležitejšie v tomto živote, 
a horieť vnútri. 

IM: A  predovšetkým, nezabúdať na to, 
že Život nie je len jeden okamih. Život – to 
je vždy. A ak sa človek čo i len troška dotkol 
Života, pocítil to šťastie, nemal by ho za-
hadzovať. Je treba ho rozvíjať a zosilňovať, 
až kým sa nestane stálym. A keď sa stane 
prirodzeným a  stálym, vtedy človek, ako 
slnko, bude osvetľovať cestu všetkým. Pre-
tože on sám sa stáva zdrojom Lásky a zdro-
jom radosti a zdrojom Života. Všetko je veľ-
mi jednoduché. 

AKO VŽDY CÍTIŤ

ŠŤASTIE ŽÍT BEZ KONFLIKTŮ JE JEDNODUCHÉ!
ODPOVĚDI IGORA MICHAJLOVIČE DANILOVA

POJĎME
ZATŘÁST

MATRIXEM!
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Alexander Kravčenko: Pokračujeme v roz-
hovore o psychológii,  psychiatrii, o základ-
ných pochopeniach, ktoré zaujímajú špecia-
listov, aj každého človeka. Budeme hovoriť o 
sebarozvoji, sebapoznaní, výlučne o prame-
ni, ktorý je uvedený v knihách Anastasie 
Novych a reláciách s účasťou Igora Mi-
chajloviča Danilova. 

Povedzte, prosím, existuje v súčasnosti 
téma, o ktorej je možné hovoriť s radosťou? 
O čom vy, ako odborníčka, môžete hovoriť 
otvorene, ako sa hovorí - z duše? 

Diana Olejnik: Taká téma je. Je to téma 
profylaxie, prevencie. Profylaxia je v sku-
točnosti cennejšia a dôležitejšia ako akákoľ-
vek liečba. Je to zaujímavé a radostné - učiť 
sa chápať, čo môže pomáhať človeku byť 
zdravým a ako je možné zachovávať najmä 
psychické zdravie. 

Ak by sme otvorili Psychologický slovník, 
tak sa v ňom pod termínom psychické zdra-
vie chápe stav duševného šťastia (je to za-
ujímavý moment pri popieraní duše – a z 
tohto sa to začína).

S čím sa na nás obracajú ľudia? Keď pri-
chádzajú, často hovoria: “Necítim sa byť 
šťastný”, “Prestala som cítiť šťastie”, alebo: 
“Prestala som sa tešiť, a veľmi by som sa k 
tomu chcela vrátiť.” No ešte častejšie, zvlášť 
v poslednom období, ľudia jednoducho ho-
voria: “Viete, už netúžim ani po radosti, ani 

po  šťastí, ani po láske. Keby som sa naučil 
byť aspoň pokojný, aby som prestal reagovať 
na všetko, čo ma obklopuje, pretože takto sa 
z toho dá zblázniť!” 

A naozaj, ak sa do toho všetkého započúva-
me, aj do samého seba, do svojej osobnej 
skúsenosti, tak ľudia v skutočnosti pomen-
úvajú kľúčové momenty... Môžeme povedať, 
že zdravý človek, psychicky zdravý človek  
je spokojný, šťastný a schopný sa radovať. A 
práve za týmito jednotlivými pojmami, kto-
ré som teraz vymenovala sa v skutočnosti 
odkrýva veľmi hlboký zmysel. 

Kto je to šťastný človek? Šťastný človek 
je spokojný, radostný, veselý, je naplnený 
dobrou, pokojnou energiou. Komunikuje s 
ľuďmi v podporujúcom, inšpirujúcom reži-
me. Vo všetkom vidí zdroj, vo všetkom na-
chádza riešenie. To je stav šťastia. Hovorím 
o stave spokojného šťastia, skutočného, 
hlbokého šťastia. Proste ľudia, ktorí sa na-
chádzajú pod nadvládou svojho vedomia, 
nie sú schopní  tieto stavy prežiť. Prečo? Už 
sme veľakrát hovorili, že vedomie pracuje 
v režime 60 myšlienok za sekundu. O akej 
spokojnosti teda môžeme hovoriť? Nie je to 
možné.

Uvediem to na jednoduchom príklade, aby 
to bolo jasné. Ak sa na to pozrieme, tak sa 
ľudia snažia zmeniť vzťahy medzi sebou. 
Na čo ich orientuje vedomie? Na vonkajšie. 
Zmeniť formu správania, inak hovoriť, nie-
čo zmeniť. Napríklad hovoria: “Už vynášam 
smeti, aj umývam riad, papuče dávam na 
svoje miesto, a aj tak sú všetci nespokojní! 
Koľko práce som urobil! Dokonca sa už ani 
navonok nerozčuľujem.” Ľudia často hovo-
ria: “Dokonca ani navonok neprejavujem 
svoje rozhorčenie, kontrolujem sa.” 

A aj tak sa nič nemení. Dokonca ani vnútor-
né napätie v človeku, ktoré ho samotného 
mučí, neprechádza. Pretože ak sa človek 
orientuje na túto formu bez podstaty, ucho-
váva sa očakávanie od vedomia, že “veď ja 
som toľko urobil, ale všetko sa zmení len 
vtedy, keď sa zmení „ten druhý“. A  jeho 
vedomie mu hovorí: “Keď táto podmien-

ka bude splnená, vtedy bude určite všetko 
v poriadku.” Ale „ten druhý“ má presne 
také isté vedomie, a to mu presne tak isto 
ponúka, že “všetko bude v poriadku, keď sa 
zmenia všetci okolo teba, len nie ty“.

Vedomie vždy ponúka dva extrémy. Buď sú 
na 100% vinní všetci naokolo, alebo si na 
100% vinný ty sám. Ale obidva vedú k od-
deľovaniu človeka, všetky vedú ku konflik-
tu. Človek začína druhých ľudí vnímať ne-
priateľsky, s obvinením, s výhradami. A toto 
sa vždy zachováva. Tak provokuje vedomie. 
Bez pochopenia podstaty, bez vnútorných 
zmien, nie je možné situáciu zmeniť. Bez 
toho, aby človek nezačal cítiť, vnímať sa ako 
ten, ktorý je schopný byť úprimný, čestný, 
milujúci. 

Čo je najdôležitejšie, vzťahy sa začnú meniť, 
keď sa stanú ľudskejšími. Keď sa toto ľudské, 
skutočné zapája do vzťahov. A to je možné 
len medzi dvoma Osobnosťami, ale nie me-
dzi dvoma vedomiami. Pretože schopnosť 
cítiť - to je vlastnosť Osobnosti, to je vlast-
nosť Duchovného Sveta. A prejavuje sa len 
vtedy (celkovo sa môže prejaviť len u Osob-
nosti), a len vtedy, keď sa zachováva, pod-
poruje a posilňuje trvalé spojenie s Dušou. 
Vtedy sú možné skutočné zmeny. Práve vte-
dy sa všetko mení. 

V súčasnosti existuje obrovské množstvo 
učebníc, vedeckých článkov, výskumov, 
prieskumov, mnoho psychoterapeutických 
teórií, ktoré sa snažia objasniť prečo človek 
trpí. Čo je narušené? Ako je narušené? Kde 
a ako sa z tohto dostať?

Celú reláciu si môžete 

pozrieť na 

allatra.tv/sk

Kto je šťastný človek? 
Šťastný človek je spokojný, 

radostný, veselý, je 
naplnený dobrou,  

pokojnou energiou.

V programe sú uvedené základné ka-
tegórie psychológie. Jednoduchým a 
pre každého zrozumiteľným spô-
sobom odpovedajú na naliehavé 
otázky:

Aká je prevencia duševných 
chorôb? Čo je to osobný rozvoj? 
Čo je v skutočnosti práca na sebe? 
Čo nám nedovoľuje pracovať na sebe 
a v čom ukrytý hlavný nepriateľ 
človeka? 

Jednoduché a efektívne  spôsoby 
riešenia rozšírených problémov v 
psychlógii a psychiatrii. Návrat od-
vekých pojmov o podstate človeka 
do vedy.

Prevencia je  
cennejšia a dôležitejšia, 
 ako akákoľvek liečba

Človek má dve 
najdôležitejšie otázky:  
"Kto som?" a "V čom je 

zmysel života? "

PREVENCIA 
PSYCHICKÝCH PORÚCH

Psychológia. Pochopenie pravdy. 
 Diel 2
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Konference se uskutečnila v přímém 
přenosu ve formátu online telemostu. 
Lidé z různých částí světa se podělili o 
své ideje a pochopení toho, jak žijí lidé 
v tvořivé společnosti, co jsme pro to již 
udělali a kolik toho společně můžeme 
ještě udělat. Hry se zúčastnili lidé 
různých profesí: ženy v domácnosti i 
vědci, studenti i ředitelé korporací, 
umělci i IT specialisté. Všichni vyjádřili 
postoj zdůrazňující důležitost rozvoje 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA v 
různých sférách života společnosti.

Realizace znalostí PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA je obzvlášť aktuální 
v podmínkách globálních klimatických 
změn, které už nyní s narůstající četností 
probíhají na planetě. Jak přežít v realitě 
prudké změny klimatu? Jak vyřešit 
klimatické problémy, se kterými se lidstvo 
střetlo? Praktická aplikace znalostí 
PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je 
pro přežití lidstva nezbytné tak jako 
vzduch.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA 

může lidstvo učinit evoluční skok 
ve vědě, protože fyzika je základem 
přírodních věd. A k tomu je zapotřebí 
sjednocení a úsilí mnoha vědců – 
altruistů – lidí Cti a Svědomí, kteří přišli 
do vědy ne kvůli penězům a slávě, ale 
kvůli rozvoji samotné vědy pro blaho 
společnosti.

Dnes máme reálnou šanci zanechat 
našim potomkům skutečně důstojnou 
budoucnost! A to můžeme udělat pouze 
společně! 

16. února 2020 
Do tvořivé společnosti s PRAPŮVODNÍ 
FYZIKOU ALLATRA
Účastníci a speakeři konference – 
sociálně aktivní lidé, kteří už dnes svým 
aktivním konáním budují tvořivou 
společnost.
Hra se uskutečnila na platformě 
Mezinárodního společenského 
hnutí „ALLATRA” – což je platforma, 
kde všichni, kteří cítí potřebu konat, 
sjednocují svá úsilí v jediné snaze pro 
blaho společnosti. Během hry jsme měli 
možnost představit si, že už žijeme  
v tvořivé společnosti, kde nejsou hranice, 
kde je jednotný svět, ve kterém je každý 
člověk ČLOVĚKEM SVĚTA, členem tvořivé 
společnosti, jedné velké přátelské rodiny 
– Lidstva.

Ivan, Slovensko: ...Blížiace sa klimatické 
zmeny však vhodné plochy určite silne 
zredukujú a zmenia sa aj prírodné 
podmienky. Ak sa v krátkej dobe nevyrieši 
otázka dostatku kvalitnej potravy, ľudstvo 
veľmi rýchlo narazí na veľký problém.
Využitie poznatkov PRAPÔVODNEJ 
FYZIKY ALLATRA (PFA) iba vo sfére 
zabezpečenia potravy umožní ušetriť 
obrovské plochy i zdroje, potrebné v blízkej 
budúcnosti na budovanie nových miest a 
infraštruktúry pre ľudí a vo vzdialenejšej 
budúcnosti ľuďom poskytne oveľa viac času 
na svoj osobný rozvoj...

Lubomír, Česko: Po přečtení PRAPŮVODNÍ 
FYZIKY ALLATRA a po zhlédnutí her a 
vlogů týkajících se fyziky mě přímo nadchla 
myšlenka jak 100% zlikvidovat odpady, 
které tíží současnou civilizaci a dělají jí 
vrásky na čele. Princip je zcela shodný s 
tím, jak černá díra rozkládá hmotu – tedy 
odstředivou silou vytlačí informaci a 
hmota se rozpadne do elementárních částic 
a fantomových částeček Po, a to je přímo 
revoluční objev.

Oleg, Česko: Pochopíme-li, co je to 

„informace“, můžeme léčit jakoukoli 
nemoc. Například virus je informace 
a prostudováním jeho informačního 
programu bude možné vyvinout 
antivirus, který bude bodově a selektivně 
ničit původce nemocí, aniž by došlo  
k poškození tkání a orgánů.
To vše je však možné pouze v tvořivé 
společnosti a bude skvělé, jestli se do 
procesu formování tvořivé společnosti 
zapojí vědci a začnou používat fyziku 
ALLATRA.

Renata, Slovensko: Pozývam vás na krátku 
cestu.  Je ráno, máme tvorivú spoločnosť. 
Ako rodina sedíme v radosti, radujeme 
sa tomu, čo nám prinesie nový deň, veď 
to je možnosť poznávať, rozvíjať sa, 
darovať jeden druhému radosť, pracovať a 
tvoriť pre společnost. Deti odchádzajú do 
školy spokojné a veselé, neustále v škole 
spolupracujú a spoločne tvoria. 
Nesúťažia, ale dôraz je vo vzdelávaní 
dávaný na spoznávanie kultúrno-
morálneho dedičstva, ale i praktické 
využitie poznatkov PFA v živote. 
Rodičia za ten čas pobytu detí v škole pracujú, 
áno 4 hodiny bohate stačia. Poobede sa 

rodina stretáva na spoločných aktivitách, 
kedy sa často spája celá komunita, aby ľudia 
zlepšovali svoje životné podmienky. 
Rodičia tak spoločne s deťmi vytvárajú 
v 3D tlačiarni zaujímavé modely od 
školských pomôcok po súčiastky do 
domácich prístrojov, pomocou technológie 
hologramov cestujú po celom svete, študujú 
morské hlbiny, či spoločne vymýšľajú, ako 
zlepšiť niečo, čo pomôže viacerým ľuďom. 

Taťána, Česko: Dobrý den, já se chci 
podělit s pochopením, proč je pro mě 
důležitá fyzika v tvořivé společnosti. 
Jako učitelka matematiky a fyziky vím, že 
tyhle předměty velmi ovlivňují myšlení 
lidí. Hlavně technicky zaměření lidé mají 
často pocit, že fyzika, kterou je učili ve 
škole, popírá možnost skokového vývoje 
technologií nebo duchovního rozvoje.  
A právě PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA 
ukazuje nový směr.

...PR A PŮ VODNÍ FYZIK A A LL ATR A 
dělá z možnosti reálnou šanci na 
vytvoření tvořivé společnosti nejen v 
materiálním dostatku, ale i v hlubokém 
pochopení fungování světa.

HRA PROFESIONÁLŮ
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA ALLATRAUNITES.COM

ALLATRAALLATRA
S PRAPŮVODNÍ FYZIKS PRAPŮVODNÍ FYZIKOUOU

DO TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTIDO TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
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Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly I.

V nemocnici jsem se rozhodla, že změ-
ním nemocniční a nervózní atmosféru v po-
koji, ať to stojí cokoli, protože po vyslech-
nutí těchto rozhovorů o bolestech a tísnivé 
existenci se rychle přitíží i zdravému člově-
ku. Když jsem byla na návštěvě u maminky, 
snažila jsem se vyprávět co nejveselejší his-
torky, které jsem znala, od života ve škole 
až po různé kuriozity z literatury. Ale tato 
metoda měla jen malý efekt, protože tyto 
ženy zůstávaly dál zahloubané v  myšlen-
kách o  svých problémech. Jednou jsem si 
povídala s  Lenou a řekla jsem jí to, co jsem 
slyšela od Senseie. To o dobrých a špatných 
myšlenkách, o  podstatě duše a  našeho ži-
vota, čemuž se mimochodem maminka ve-
lice divila. Bylo zvláštní, že tyto ženy za-
čaly poslouchat s takovou pozorností, jako 
bych ani nepronášela slova Senseie, ale 
nějaké vyznání, které se zcela týkalo kaž-
dé z nich. Maminka říkala, že poté, co jsem 
odešla, ještě dlouho mluvily o  těchto slo-
vech a přemýšlely o jejich smyslu a při tom 
vycházely ze své životní zkušenosti. Bylo to 
ohromující, ale za týden toto mé vyprávění 
přineslo nečekané výsledky.

Ta samá Valentina Fjodorovna, která 
naříkala nejvíc ze všech a ubíjela se svým 
trápením, se proměnila ve zcela jiného člo-
věka, v rozvážného vládce vlastního osudu. 
Maminka vyprávěla, že po těchto besedách, 
se usilovně nad čímsi zamýšlela. A výsledek 
jejího rozhodnutí překonal všechna očeká-
vání. Nabídla manželu Leny oficiální funkci 
ředitele v nábytkářském družstvu a odpo-
vídající solidní plat. Bylo to úplně šokující, 
a to nejen pro mladou rodinu, ale také pro 
tchýni. Vůbec nevěděli, jak Valentině Fjo-
dorovně poděkovat za tento Osudový dar.

Přestože byl manžel Leny tichošlápek, 
když mu bylo svěřena tak odpovědná pozi-

ce, objevil v  sobě talent dobrého vedoucí-
ho. Jak vyprávěla tchýně, pracoval s velkým 
nadšením a  věnoval se tomu celé dny bez 
přestání, díky čemuž byla výroba nábytku 
za zhruba dva až tři týdny znovu zavedena 
a dokonce vznikl i první větší zisk. Tchýně 
zářila štěstím a její vztah k  Leně se velmi 
zlepšil.

Víc než to, Valentina Fjodorovna zapo-
jila do této firmy také svou vlastní sestru, 
udělala z  obyčejné účetní s  mizernou vý-
platou ve státním úřadě hlavní účetní ve 
svém soukromém podniku a  dala jí dobrý 
plat. A protože byla tato žena čestná, přes-
ná a akurátní, pak byl pořádek zaručen. Dá 
se říct, že s tímto inteligentním a jednodu-
chým řešením problémů, které vymyslela 
Valentina Fjodorovna, byli všichni spoko-
jeni, a ona obzvlášť. Zdraví a i celý její život 
se začaly dávat do pořádku. Dokonce i  ti 
staří „přátelé“ se k ní začali vracet, nabízeli 
jí všelijaké své služby. Ale Valentina Fjodo-
rovna jim dala zcela bez nenávisti najevo, 
že jí jejich služeb a ani žádné jejich pomoci 
není zapotřebí.

Atmosféra v pokoji se od té doby značně 
zlepšila. Teď se ženy častěji usmívaly, žerto-
valy, povzbuzovaly se navzájem. Pro všech-
ny byl pobyt v tomto pokoji příjemnější. Do-
konce i členové nemocničního personálu se 
tu zdržovali mnohem déle, než je zvykem, 
aby si mohli popovídat s  našimi smíšky. 
A úžasné bylo to, že se všem ženám zlepšila 
nejen nálada, ale také jejich zdravotní stav, 
rychle se začaly zotavovat. A já jsem pocho-
pila, že tato příšerná bolest vznikla v první 
řadě v  jejich představivosti, negativními 
myšlenkami a  strachem z  neznáma. Jako 
červ je užírala zevnitř, mnohokrát zesilovala 
fyzickou bolest. A jen co se tyto ženy zaba-
vily něčím jiným, tak začaly být příjemnější 
nejen pro všechny kolem, ale také samy pro 
sebe. Měly možnost nejen střízlivě přemýš-
let, ale také se snažit přizpůsobit novým ži-
votním podmínkám, vztahům k lidem.

Byla jsem prostě šokována tímto obje-
vem, protože jsem neměla ani tušení, že 
Senseiova slova způsobí takovou revoluci 
v myšlení a v pocitech těchto žen odsouze-
ných ke strádání. Vždyť pozitivní myšlenky 
jedné z nich spustily celou lavinu událostí 
v osudech několika lidí a přinesly do jejich 
životů štěstí a dostatek. To bylo pro mě dal-
ším důkazem hodnověrnosti Senseiových 
slov o tom, jak jsou naše myšlenky silné, do 
jaké míry ovlivňují náš Osud.

Ještě jsem si všimla, že provádění Lo-
tosového květu začalo být v nemocničním 
pokoji mnohem lehčí. Snažila jsem se, co 
jsem jen mohla, abych udržovala tohoto 
ducha optimizmu, který tu rostl každým 
dnem. Vypůjčila jsem v knihovně množství 
knih velkých klasiků, ale jen těch s dobrým 
koncem, a navíc ještě humoristické povíd-
ky. Ženy je s radostí četly a navzájem si pře-
říkávaly dojemné momenty. Jak se ukázalo, 
Senseiova slova potvrzovala také řada děl 
klasiků různých epoch. A najednou mi ko-
nečně došlo, že Sensei přece mluvil o sku-
tečně věčných pravdách, které jsou vlastní 
celému lidskému rodu už od počátku. Při-
čemž to všechno vysvětloval jednoduše 
a jasně.

A  ještě jsem si všimla jednoho zajíma-
vého momentu. Anna Ivanovna, která pra-
covala dvacet let na univerzitě jako lektor 
literatury, mnohá tato díla znala téměř 
nazpaměť. Ale říkala, že si s  radostí zno-
vu přečetla tyto knihy, protože teď už to 
všechno vnímala zcela jinak. A  právě pro 
sebe, pro svou duši, jak později připustila, 
udělala zajímavá odhalení a objevila v kni-
hách to, čeho si dřív vůbec ani nevšimla.

Někdy se naše četba změnila v  dlou-
hé literární večery. Bylo k podivu, že když 
jsem vyprávěla o  kontrole myšlenek z  te-
orie Senseie, ženy poslouchaly tato slova 
s  neobyčejnou pozorností. Nejdřív mě to 
přivádělo do rozpaků, protože na mnohé 
z  jejich následných otázek o  životě jsem 
jednoduše nemohla odpovědět. Ale doma, 
když jsem si znovu listovala svým dení-
kem, jsem nacházela slova Senseie, která 
podle mého názoru víceméně dávala odpo-
věď. Kupodivu ženy chápaly tato slova po-
dle svého a vycházely přitom ze své životní 
zkušenosti a  co bylo nejdůležitější – tyto 
odpovědi je zcela uspokojovaly. Takže ač-
koli Sensei nebyl vedle nás, jeho přítom-
nost se očividně projevovala v těchto jeho 
hlubokých myšlenkách, ke kterým jsme se 
stále vracely.

 
Stáhnout 

knihu 
na stránkách 
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Knihy je možné bezplatně stáhnout na allatra.tv/cs a allatra.tv/sk

Anastasia NOVYCH

nalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva!Z

Člověka často zadržují právě po-
chybnosti a  strach z  rozloučení se 
známým životem. Na toto téma exis-
tuje zajímavá podobenství: 

„Jednou člověk spadl do strže. Ale 
když padal, podařilo se mu zachytit se 
za větvičku malého stromu, který ros-
tl ve skalní puklině. Když zůstal vi-
set uprostřed strže, pochopil, že jeho 
situace je beznadějná: nebyla žádná 
možnost dostat se nahoru a dole byly 
samé kameny. 

Ruce, jimiž se držel větvičky, slá-
bly. Člověk si pomyslel: „Teď už mě 
může spasit jedině Bůh. Nikdy jsem 
v  něj nevěřil, ale zdá se, že jsem se 
mýlil. Co můžu ve své situaci ztratit, 
když v Něj teď uvěřím?“ 

A  začal modlitbou vyzývat Boha 
s  veškerou svou upřímností: „Bože, 
jestli existuješ, zachraň mě! Nikdy 
jsem v  tebe nevěřil, ale jestli mě teď 
zachráníš, budu v  Tebe od této chví-
le věřit už navždy.“ A  tak ho vyzýval 
několikrát. 

Najednou se nečekaně rozezněl hlas 
z  nebes: „Ty budeš věřit? Ó  ne, já znám 
takové, jako jsi ty.“ Člověka to natolik vy-

lekalo a  překvapilo, že málem pustil 
větvičku z rukou. Ale když se vzpama-
toval, začal prosit ještě více: „Bože, 
prosím! Odteď budu tvůj nejvěrnější 
ze všech a  udělám všechno, co bude 
podle Tvé vůle, jenom mě zachraň!“ 
Ale Bůh nesouhlasil a člověk ho začal 
přemlouvat a přesvědčovat ještě zapá-
leněji a silněji. 

Nakonec se nad ním Bůh smiloval 
a řekl: „Dobře, budiž tedy. Zachráním 
tě. Pusť se větévky.“ „Cože? Pustit se 
větévky?“ vykřikl člověk. „Myslíš, že 
jsem blázen?“ Takže tak je to v životě. 

Život člověka je vlastně takové 
visení nad strží. A ačkoli chápe veš-
kerou smrtelnost své situace, přes-
to se oběma rukama drží za větévku 
pochybností své Materiální podsta-
ty a bojí se, aby ji neztratil, bojí se 
spolehnout se na vůli Boha.“

PODOBENSTVÍPODOBENSTVÍ
VĚTEVVĚTEV

POCHYBNOSTÍPOCHYBNOSTÍ

Z knihy AllatRa od Anastasie NovychZ knihy AllatRa od Anastasie Novych
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„Nech by si sa tu ocitol v akýchkoľvek podmienkach, nech by ti osud staval akékoľvek prekážky, 
žiť musíš tak, ako sa patrí na Človeka s veľkým „Č“. Čiže sám sa stať Človekom a pomáhať 
ľuďom okolo seba. Hlavným v  tomto živote je – byť slobodný vnútri v Duchu, slobodný od 
sveta matérie, ísť k  Bohu, neodbočovať z  tejto cesty. Vtedy vo vonkajšom živote dokážete 
maximálne priniesť úžitok ľuďom a prežiť život hodný titulu Človek.“ 

„Sensei IV.“ od A.Novych

Najdôležitejšie – cesty riešenia aktuálnych klimatických 
problémov na základe duchovno-mravných, ľudských 
kvalít, jednoty a vzájomného porozumenia.

Masmédium nového formátu, ktoré v článkoch osvetľuje aktuálne správy o počasí a zmenách 
klímy na svete.

Sledovanie klimatických udalostí na planéte, anomálií počasia spojených s  globálnou 
zmenou klímy.
Správy o prírodných kataklizmách - zemetrasenia, 

záplavy, cunami, erupcie sopiek, hurikány, tajfúny 
a  búrky, nezvyčajná horúčava a  sucho, tornáda, 
kozmické javy a požiare.
Ako konajú ľudia počas katakliziem, pomáhajúc 
iným.

K medzinárodnému dobrovoľníc 
kemu tímu sa môžete pripojiť tu:
*info@geocenter.info 

 

 Mňa, ako odborníka, znepokojuje nasle-
dovné – tendencia nárastu počtu a in-
tenzívnosti povodní. Obraciam vašu po-
zornosť na to, že my projektujeme naše 
vodné stavby na povodne, ktoré sa môžu 
vyskytnúť raz za 10 000 rokov. A dochádza 
k haváriám. Prečo? No preto, že niečo sa 
zmenilo v prírode. A posledných 50 rokov 
my, hydrotechnici, projektujeme vodné 
stavby na povodne, ktoré sa môžu vyskyt-
núť raz za 1 milión rokov! A i tak dochádza 
k  haváriám.“ - Vjačeslav Vasilievič Mala-
chanov, kandidát technických vied, docent, 

NIU „MGSU“ (pozn. - Moskovská štátna 
stavebná univerzita) Rusko.

 Zmena klímy je hlavnou príčinou mig-
rácie v našom regióne a vytvára sociál-
neproblémy. Na pomoc ľuďom navrhujem 
ako riešenie obrátiť pozornosť na Zna-
losti AllatRa. Oni tiež dávajú pochopenie 
a  odhaľujú pravdu o  tom, prečo sa mení 
klíma naozaj. ALLATRA pozýva každé-
ho zúčastniť sa na spoločnom diele celej 
spoločnosti.“ - Abderrahim Anbi, Ph.D, do-
cent katedry sociológie na fakulte umenia a 

humanitných vied univerzity Ibnou Zohra v 
Agadire, Maroko.

 Veľmi často narážam na taký pojem ako-
morský živel. My, ako námorníci, teraz 
skutočne pozorujeme zvýšenie počtu hu-
rikánov a ich rast, stávajú sa oveľa silnej-
šie“ – Denis Fabričkin, inžinier-mechanik 
morských lodí, Rusko. 

Druhá medzinárodná on-line konferen-
cia KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ  

sledujte na allatra.tv

ALLATRA 

GeoCenter.info

KLIMATICKÉ
KATASTROFY
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HISTÓRIA S ATLANTÍDOU SA MÔŽE OPAKOVAŤ
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MIMOŘÁDNÉ  
ZPRÁVY

Mimořádné zprávy - je to unikátní program vytvořený Mezinárodním společenským hnutím  
„ALLATRA“, lidmi dobré vůle z celého světa. O globální změně klimatu a způsobech řešení 
problému hovoří účastníci MSH „ALLATRA“ z různých zemí, očití svědci z míst událostí a také 
se osvětlují názory odborníků  a vědců z různých oblastí vědy.

Jsou to vydání o globálních kataklyzmatech. O lidech, kteří už přijímají opatření pro zlepšení 
situace na svých místech, začínají na sobě pracovat, přátelit se, spolupracovat na principech 
lidskosti a vzájemně si pomáhat. Vždyť, jak víme, v každé mimořádné situaci jsou klíčovými 
a  rozhodujícími faktory lidskost a  vzájemná pomoc. Už dnes je důležité pracovat na sobě, 
sjednocovat se, pěstovat v sobě dobrotu, Lásku, vzájemnou úctu a porozumění, abychom zítra 
jako jednotná rodina dokázali přečkat globální kataklyzmata.

Každou neděli sledujte na YouTube kanále ALLATRA TV Česko-Slovensko přímý 
přenos Mimořádných zpráv.

„Když lidé podniknou rozhodné kroky a tady bylo právě řečeno, že se dokáží 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 střídat ve spánku, střídat se v práci. Hlavně, že 
všichni budou živí a neboudou mít hlad, není to tak? A všichni jsou v lásce. Ale, tohle je 

možné pouze v tom případě, když se dospěje k vzájemnému 
pochopení, v každé rodině, v každém  člověku a kdy se celé 
lidstvo stane jednou rodinou. A to je možné pouze v Pravdě, 
Lásce, ve skutečné duchovní Svobodě.“

I.M. Danilov

„HLE, PŘICHÁZÍ. IT IS COMING“

HLE, PŘICHÁZÍ
IT IS COMING

KLIMAKLIMA

BUDOUCNOSTBUDOUCNOST

JE TEĎJE TEĎ

PŘÍMÝ PŘENOS PŘÍMÝ PŘENOSPŘÍMÝ PŘENOS PŘÍMÝ PŘENOS

POŽIARE V KALIFORNII

BEZODKLADNÁ EVAKUÁCIA. HORIA MESTÁPOŽÁRY A ZÁPLAVY NA PLANETĚ
Kalifornie, Jordánsko, Saudská Arábie...

ZÁPLAVY

ZÁPLAVY

SUCHO

ERUPCIE SOPIEK



 Dobro je tam, kde Ty www.allatra.tv/cs   12

SJEDNOCENÍ CELÉHO LIDSTVA

SPOLEČNOST
POSLEDNÍ ŠANCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
NOVÉHO FORMÁTU

9. KVĚTNA 2020
#allatraunites

V sobotu 9. května 2020 proběhne na platformě Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA celospolečenská mezinárodní konference „SPOLEČNOST 2020“, na které se 
občané všech  zemí světa rozhodnou, jak spolu budeme nadále všichni žít, jak v praxi 
změnit vektor rozvoje lidstva na tvořivý směr.

NYNÍ MŮŽE KAŽDÝ UDĚLAT SKUTEČNĚ MNOHO!

BUDOUCNOST ZÁVISÍ OD OSOBNÍ VOLBY KAŽDÉHO!

Každý se může připojit k  iniciativě „SPOLEČNOST 2020“ předáním informace svým 
přátelům a známým, a to jak osobně, tak prostřednictvím sociálních sítí, webů, mediálních 
zdrojů. Jakékoliv odvážné a kreativní nápady, včetně technické realizace projektu, jsou vítány! 
Shromáždění celého lidstva prostřednictvím internetového připojení je ambiciózní idea, ale 
zcela reálná a naprosto aktuální, vzhledem k výzvám, které čekají na lidstvo v nejbližších 
letech. Jsme otevřeni jakékoliv spolupráci a interakci!

Zaregistrovat se na nadcházející událost, a také navrhnout své nápady, můžete na webových 
stránkách: allatraunites.com

Oficiální webová stránka Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA: 
allatra.org

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 
Meziříčí,  ● Internet: www.polahoda.cz. ● Odpovědný redaktor: Světlana Šilivská. ● Kontakty na redakci: polahoda@centrum.cz, tel: +420 
606 794 639 ● Přetisk a šíření povoleno s uvedením zdroje ● Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. ● Povoleno MK ČR E 20880

#allatraunites


