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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.
SEX A Duchovní cesta. Je dobré nebo
špatné mít sex? Je sex láskou nebo pouhým tělocvikem? Co je sexuální energie?
Flirt, sex, moc - diktatura obrazů? Co je
to cudnost? Co je to celibát? Jak systém
vkládá člověku falešné pocity? Brání sex
duchovní cestě?

ství a moc? Jaký je původ náhlých změn nálady, přání a tužeb? Proč muži potřebují mít
moc nad ženami?

Tajemná ženská podstata. Žena jako
zdroj síly rodící život. Proč byla žena dovedena k tomu zapomenout, že je matka? Proč lidé
ve starověku říkají, že žena je o čtyřicet kroků
blíže k ráji než muž? Niterný oheň Lásky, jak
se produkují síly Allatu?

ŽENSKÉ SKUPINY
V HISTORII LIDSTVA
SESTRY ALLAT – nebeští ptáci, duchovní bohatství a skutečné bohatství lidstva.
Proč byly sestry Allat nazývány „nebeskými
ptáky“ a hluboce uctívány ve starověku? Proč
v dějinách lidstva v určitém období nedocházelo k žádným válkám a násilí? Allatchjara
jako pomocnice sester Allat. Co způsobilo
úpadek duchovního vývoje lidstva?

Co muž neví o své podstatě a o podstatě
ženy? Proč muži usilují o nesmírné bohat-

O Sofijské skupině Templářů. V čem
spočívala neporazitelná moc a tajná síla

řádu Templářů? Jaká byla historická chyba
templářů?
Ohromující dopis významného bohoborce. Co se stane s těmi, kdo jdou proti
duchovním silám a v čem je to hrozivé pro
lidstvo? Co se skrývá za homosexualitou?
Proč je ve světě v poslední době pozorována tendence ke snižování sexuální aktivity mezi lidmi? Proč se rodí děti se zpomaleným vývojem? Proč existuje "syndrom
celibátu"? Poslední časy. Varování předků
o příchodu Anděla Apokalypsy. Čas volby
a přijetí rozhodnutí. Komu sloužíš ty?

sledujte na allatra.tv

ŽURNALISTIKA NOVÉHO FORMÁTU
Akú chceme vidieť spoločnosť zajtra,
takú ju ukazujme v médiách dnes

2
DUCHOVNÍ ZNALOSTI

Zrna Znalostí jsou
zachována ve všech
náboženstvích

ZENSKÁ PODSTATA

v dávné minulosti а v moderní vědě.
Jediné informační pole
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KULATÝ STŮL JEDINÉ ZRNO

ŽURNALISTIKA NOVÉHO FORMÁTU
Ako môžu masmédiá prispieť k rozvoju
duchovne-morálneho potenciálu spoločnosti? Existuje formát žurnalistiky, ktorý
pomôže v človeku rozvíjať jeho najlepšie
ľudské kvality?
Všetko sa začína od samotného človeka.
Profesia skutočného novinára sa vyznačuje jeho čestnosťou predovšetkým pred
sebou samým, pred svojim Svedomím.
Takáto práca novinára nevyhnutne
formuje pozitívne spoločenské názory, nálady a prispieva rozvoju morálne zdravej
spoločnosti.
Medzinárodné
spoločenské
hnutie
ALLATRA, v rámci projektu JEDINÉ ZRNO,
spája vedcov a odborníkov z rôznych profesijných sfér a tiež všetkých zainteresovaných ľudí z celého sveta s cieľom otvorene
hovoriť o aktuálnych otázkach v spoločnosti a spojiť tak svoje úsilie a konanie v jej
prospech.
10. februára 2019 sa v Zastupiteľstve
MSH ALLATRA v ČR vo Valašskom Meziříčí uskutočnila medzinárodná konferencia
žurnalistov s cieľom prediskutovať nalieha-

vé otázky súčasného mediálneho prostredia
v duchu sebarealizácie, ľudskosti, vzájomnej
úcty a možností ako môžu masmédiá prispieť k rozvoju duchovno – morálneho potenciálu spoločnosti.

Akú chceme vidieť spoločnosť zajtra, takú ju ukazujme
v médiách dnes.

Účastníci konferencie sa podelili o vlastné skúsenosti práce žurnalistu. Vymenili si
konštruktívne nápady, pohovorili o mož-

ných spoločných projektoch a spolupráci.
Výsledkom vzájomnej diskusie bolo uvedomenie si dôležitosti práce žurnalistov ich pozitívneho vplyvu na spoločnosť.
Vo svojej práci majú možnosť poskytovať výlučne pravdivé, objektívne a čisté informácie, ktoré pomáhajú v rozvoji a upevňovaní tak veľmi potrebných duchovných
a morálnych hodnôt spoločnosti, stimulácii
najlepších ľudských vlastností založených
na Cti a Svedomí.

Každý z nás je žurnalistou

V rámci projektu Kulatý stůl vznikl
nápad pozvat novináře, lidi, kteří pracují
v médiích, ale i každého člověka, který má
potřebu udělat něco dobré pro společnost
a společně pohovořit na téma žurnalistika
nového formátu.
Já sama se na televizi nedívám už několik let a zprávy sleduji jen zpovzdálí, spíše si
mě vždy najdou při čekání v řadě v obchodě,
u kadeřnice, v čekárně u doktora. Myslela
jsem si, že tomuto tématu nemám co říct,
a dokonce se nabízelo až odsouzení této
profese.
Jednou, při cestě tramvají jsem zaslechla
různé rozhovory cestujících. Některé byly
zajímavé, inspirující, jiné přátelské a podnětné, další protknuté emocemi a jiné jen
plytkým tlacháním, posuzováním a pomlouváním druhých. A tehdy mi to došlo!

My všichni jsme svým způsobem novináři, neboť pracujeme s informacemi po celý
den. Právě na nás velmi záleží, jaké informaci dáme pozornost, jak ji v sobě zpracujeme a dále budeme či nebudeme šířit. To
ne novináři a média formují informační
pole společnosti, ale my všichni společně.
My čtenáři a diváci, jsme se rozhodli přijímat informace spotřebitelským způsobem.
Nevybírat to, co je pro nás prospěšné, ale
automaticky přijímat všechno, co je nám
nabídnuto. Přijímat je za pravdu a dál je ší„Přitom by ze společnosti samotné měla
vycházet iniciativa a popularizace tvořivé ideologie a také zabránění jakýchkoliv pokusů o to, aby se lidem vnucovala
destruktivní ideologie. Tyto podmínky
jsou také základem pro utvoření jednotné světové společnosti s duchovním
vektorem rozvoje“. Z knihy AllatRa
řit, aniž bychom se předtím zamysleli, jaký
to dopad bude mít.
Přeci každý člověk od přírody touží po
láskyplných vztazích, po přátelství, harmonii, legraci…Každý je obdařen schopností
komunikace, ať už verbální či neverbální.
Každý touží být přijímán lidmi, být součás-

tí toho nádherného lidského celku, sdílet
s ostatními radost a nová poznání. V každém je ten nádherný andělský potenciál.
Podmínky jsou dány, stačí jen rozhodnutí samotného člověka, zda bude žít radostný život, či jen přežívat ve lžích, pomluvách, negacích. Vždyť jsou to ti samí lidé,
kteří každý večer zapínají televizi a jsou to
ti samí lidé, co si na druhý den v práci stěžují kolegům, že se na ni už nedá dívat. To
ale ne masmédia, to my vybíráme. Pokud
nebude poptávka, bude se muset i nabídka
přizpůsobit.
IM: „Ale je to skutečně tak. Opět, kdo
vytváří trh? Vždyť hromadné sdělovací prostředky živě reagují na trh: co je v lidských
hlavách a co lidi přitahuje, to lidem i dávají.
Takový je trh. Dokud lidé, promiňte, konzumují zkažený produkt, budou je jím krmit.
Ve skutečnosti stačí jen přestat přijímat zkažené potraviny, prostě je nepřijímat - a pak
tatáž média budou muset na trh dávat co?
Zdravé čerstvé potraviny, jinak prostě přestanou existovat. Kdo si vybírá? Lidé si vybírají, vy si vybíráte…. Pokud to neodpovídá
vašim požadavkům, pokud vám, omluvte
mě, tento produkt nechutná a neodpovídá
vašemu přání – zavřete, vypněte a nesledujte to. Pokud to udělají všichni, kterým se to
nelíbí, pak tato média nebudou mít na vý-
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běr. Budou dávat to, co vy chcete.“ (z pořadu
„Klima. Budoucnost je teď“)
Pokud chceme tedy docílit pozitivní
změnu v daném oboru a vůbec v celé společnosti, je velmi důležité začít právě od sebe.
Zamyslet se vždy, když chceme předat nějakou informaci kolegům, přátelům, blízkým,
co jim tato informace dá. Předá jim strach
nebo lásku, odsouzení druhých či pochopení, povede k rozdělení či bude nabádat
ke sjednocení, vzbudí v druhém člověku
nenávist či toleranci a respekt… Jakými
informacemi zaplňujeme společnost dnes,
takovou se stane civilizace budoucí. Chceme žít v lásce a harmonii nebo ve strachu
a osamocení? Vždyť ve skutečně svobodné společnosti lidé žijí a pracují v souladu
se svým svědomím, jejich slova i činy jsou
vždy naplněny lidskostí, dobrotou a láskou. V takové společnosti je přirozené šířit kolem sebe pravdu a lásku, pomáhat si
vzájemně rozvíjet v sobě tvůrčí potenciál,
stimulovat ty nejlepší lidské vlastnosti.
Právě tato myšlenka vedla tým dobrovolníků z MSH AllatRa k nápadu - uskutečnit tzv. kulatý stůl na téma žurnalistika
nového formátu. Zde žurnalisté a mediální
pracovníci i všichni přítomní diskutovali o nové podobě tohoto důležitého oboru,
o zodpovědnosti všech lidí, kteří pracují nějakým způsobem s informacemi a ovlivňují tak masu lidí kolem sebe. Zazněly úvahy

a hluboká pochopení toho, že nejen slovy,
ale i na úrovni neverbální komunikace dochází k toku informací. Že stejně jako umělci
vkládají do své tvorby více, než co můžeme
zachytit smysly, tedy především svůj vnitřní stav, rozpoložení, ve kterém tvoří, stejně
tak žurnalisté do svých článků a reportáží
obtisknou kus sebe. Proto je i v tomto oboru
důležitá práce na sobě.
Zazněla spousta krásných myšlenek,
příběhů, pochopení…Všichni se shodli na
tom, že pouze laskavost a lidskost ve vztahu
jeden k druhému, může zachránit civilizaci
před zničením.
Člověk by se jenom měl probudit, povstat v čistotě Ducha a v životě se řídit jen
tím nejlepším, co v sobě má - Čest, Svědomí, morální a duchovní čistota. Změny ve
společnosti závisí především na každém
z nás. Jak řekl Igor Danilov: „I jeden člo-

věk může dokázat mnohé… Mudrc přistupoval každý večer k zrcadlu a ptal
se sám sebe. „Kdo jsi a kým jsi dnes byl
- otrokem nebo svobodným člověkem?“
Svobodný člověk vidící zlo a faleš, neprojde pouze kolem, ale jedná podle Cti
a Svědomí tady a teď, tak, jak to přísluší skutečně svobodnému člověku.“
S láskou Eva

Ako je už dobrým zvykom, aj tento rok spojil týždeň od 25. februára v Kyjeve ľudí z celého sveta. Prichádzali sem, aby sa stretli
a spoločne realizovali tvorivé iniciatívy, sociálne projekty, vzájomne si vymieňali skúsenosti a nápady, alebo sa jednoducho úprimne priateľsky porozprávali. Týždeň v Kyjeve bol príkladom toho, ako sa ľudia dokážu spojiť, vzájomne komunikovať, spolupracovať
a tvoriť na blaho spoločnosti.

Pokud budete mít jakékoli otázky, můžete nás kontaktovat na
emailové adrese: cz@allatra.tv Těšíme se na Vás!
S úctou, Účastníci MSH ALLATRA z Česka a Slovenska
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Setkání v koordinačním centru MSH ALLATRA v České republice, ve
Valašském Meziříčí, se konají pravidelně každou třetí sobotu v měsíci
od 11 hodin. Centrum se nachází na adrese Hemy 932, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1.
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Z E N S K Á P O D S TATA -

pramen síly, rodící Život Věčný
bohů Syrské poště Allat byla obecně považována za manželku Alláha a matku bohů.
Sensei ze šambaly-4, A. Novych

Ženská podstata v sobě skrývá pramen
životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v duchovním aspektu,
ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se
ukáže obrovská síla, kterou je možné používat na blahé skutky a která také umožňuje dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných
pověstech různých světových národů tento
zdroj životní síly spojován s nesmrtelností?
Protože to je tvořící síla Allata!

ALLAT - TVŮRČÍ SÍLA
ŽENSKÉ PODSTATY
ALLAT... Kdysi to bylo zvlášť významné
slovo. Lidé znali jeho pravou podstatu, která byla zahalena do legend a pověstí. V dávných dobách o tom věděli v severní Africe (ve
starém Egyptě), na soutoku Tigridu a Eufratu (v sumerské civilizaci), některé kmeny
východního Středomoří, v Indii a dokonce,
i když to dnes zní divně, v oblastech Uralu
a delty řeky Ra, dnešní název řeky je Volha.
Allat ve starověkém Egyptě. Podle
světonázoru starověkých Egypťanů představoval původní svět chaos prvotní vody
jménem Nun, z nichž vzniklo všechno stávající. V moderních překladech se zdůrazňuje, že se v nich slučovaly tři podstaty:
tvůrce vesmíru, otec bohů a duchovní
síla. Řečeno jinak, Boha, Lotosu a Allatu. Projevy Allat staří Egypťané přidělovali
bohyni pravdy a pořádku Maat. Pokud jde
o původ a vznik vesmíru, přikládali jí prvořadý význam. Egypťané věřili, že chaos přeměnila na řád. Vystupovala také jako závaží
pravdy pro lidskou duši (po smrti fyzického
těla), prostřednictvím kterého se hodnotily
pozemské skutky.
Allat v předislámské době. V předislámské době obyvatelé Arábie uctívali bohyni
nebe a deště jménem Allat. Některé arabské
kmeny uctívaly Allat jako bohyni slunce, ale
častěji ji spojovaly s planetou Venuše a ztotožňovaly s bohyní Lásky. Hlavní centrum
jejího kultu bylo město Taif na Arabském poloostrově, kde byla zároveň jeho patronkou.
Tam se nacházel její chrám a „posvátné území“. Přičemž Arabové neuctívali obraz ženy-bohyně, jak to bylo zvykem v Indii, ale posvátný bílý žulový kámen s výzdobou, který
spojovali s Allat. A v panteonech arabských

Tento cit… číše, půlměsíc, Allat… Jako
kdyby byl uvnitř tebe objemný znak, který
vyzařuje tu nekonečnou Lásku… Dokonce i
vědomí si toho všímá. A ty chápeš, proč je
Allat číše, která vyzařuje tuto nekonečnou
Lásku. A odtud patrně pochází tento znak
– znak Allatu, z praktické duchovní zkušenosti lidí. A nepochybně to není jen obrázek.
Teď to chápeš v praxi. Víš, že je to skutečná
duchovní zkušenost. Je to zkušenost těch,
kteří se po staletí osvobozovali. A zřejmě
ho zaznamenali, jako první zkušenost duchovního kontaktu se Světem Nekonečným.
Tuto zkušenost si nelze s ničím splést, nikdy
na ni nezapomeneš. Je vždycky s tebou.
Т: Ano. Nejcennější a nejdůležitější
znaky dávné minulosti jsou všude. Znak
Allatu (srpek měsíce růžky vzhůru) se nachází prakticky na všech kontinentech na
artefaktech, na posvátných předmětech
pradávných národů. A v mnoha náboženstvích se mluví o ohni jako o počátku světa, čímž se rozumí božské síly Allatu. To
znamená, že vše začíná z něj, z pocitového
vnímání vnitřního ohně Lásky člověka k
Bohu… „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému“
fragmenty z pořadu Sex a duchovní cesta
Tatjana: Říká se, že ve starověkém Sumeru chrámové ženy, kterým se říkalo „Naditu“, „sestry Boha“,
se
těšily
mimořádnému
postavení.
V Mezopotámii byl kult bohyně Inanny (akkadsky Ištar - bohyně, darující
vodu). Inanna je označována
jako nejvyšší božstvo Sumerů. Chrámy Inanny měly
k dispozici velké množství
služebnic. Z etnografických
studií starověkého města
Mari zjistíme, že džbán
na vodu, který má bohyně
v rukou, byl spojen s pramenem a během každého
svátku, pravděpodobně to
byl svátek nabírání vody,
ze džbánu vydatně proudila voda, do které věřící nořili své prsty. Voda nesoucí
život, tomuto byl především zasvěcen tento kult.

A obecně se ukazuje, že péče o vodu byla
v té době především výsadou žen. A nacházíme velké množství bohyň, které
byly ochránkyněmi vody, které darovaly
vodu. V Egyptě je to - Heket. A také pojmenování je ... v Persii ji nazývali Anáhitá. V Řecku byl naprosto každý pramen spojován se jménem ženské bohyně.
A proč tolik kultur, tak mnoho národů a takové uctívání ženy s vodou, co to znamenalo? Co to je za alegorii?
IM: No, je to prostě velmi ... Je to, jak jsi
řekla, alegorické vyjádření podstaty samotné ženy. Avšak nešlo pouze o vodu. Obecně
se má za to, že voda na východě byla málo
dostupná a byla vzácná. Avšak tento kult
byl nejen tam, kde byl nedostatek vody.
Prostě voda opravdu mnohému dává život.
Prakticky pro všechno živé v tomto světě,
je voda zdrojem života, stejně jako světlo.
Stejně tak i to, co dává žena - zmiňovaný
Allat, to je zdroj života, avšak Věčného Života. Jestliže voda dává dočasný život, tak
síla, ukrytá v ženě, je schopná dát nejen
dočasný život, ale i Věčný. Proto bohyním
přidělovali tento úděl.

ŽENSK É SKU PIN Y
V HISTORII LIDST VA
T: V čem je taková sakrální role ženy pro
existenci celé civilizace, pro společnost?
Mohl byste objasnit tuto otázku?
IM: Ženy nebo ženských skupin?
T: Ženských skupin.
IM: V tom je obrovský rozdíl. Vždyť žena
sama o sobě, jako individuum, je schopna
dát život, a to je jistá věc, ale skupina, obzvláště když je to otevřená skupina, mám
na mysli, že pracuje pro všechny, tak je
schopná dát Život celému lidskému společenství. To znamená všem lidem. A v tom je
obrovský rozdíl. A jaký, jak ty říkáš, je smysl
těchto skupin? Smysl je v Životě. V Životě
skutečném, který se získává ještě během tohoto života, který je nekonečným Životem.
A toto je smyslem těchto skupin.
T: Igore Michajloviči, my jsme se dostali k takovému tématu, důležitému tématu,
dle mého názoru, pro duchovní formování
společnosti, a to je téma ženských skupin,
protože je zajímavé, že v historii se hovoří
o tom, že ve všech dobách, na různých kontinentech, v různých náboženstvích, dokonce,
řekněme do vzniku náboženství, byly ženské skupiny a velmi bychom chtěli přečíst,
no, řekněme, všechny momenty přečíst nemůžeme, ale můžeme přečíst takové názornější příklady, protože bychom velmi chtěli,
abyste je, pro lepší pochopení, okomentoval
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lou a v jednom z pořadů jsme o tom spolu
mluvili, že Sestry Allat mohly roviny měnit
na hory a hory na roviny, je to skutečně tak.
Ale toto není jejich hlavní úkol… působit na
klima, zastav… toto není hlavní úkol. Jejich
základním cílem je držet ďábla na uzdě
a dávat Život těm, kteří po něm prahnou.

- Proč byly tyto skupiny, proč vznikaly.
IM: ... Ale všechny tyto skupiny, které jste teď jmenovaly, je jasné, že jich bylo
hodně, ale ony jsou, řekněme to takhle, dozvuky první skupiny, která byla na počátku
naší současné civilizace. Vznikla před 12 tisíci lety a tato skupina, zamyslete se, 6 tisíc
let držela ďábla na uzdě. A po dobu 6 tisíc
let nebyly války. On zde neměl moc. Mluvím teď o Sestrách Allat. A tedy, mluvíme-li
o Sestrách Allat nebo jak jim ještě říkali
– Nebeští Ptáci… Proč? Protože se nacházely mezi světy. Neodcházely do toho Světa,
ale nazvat je pozemskými obyvatelkami se
také nedalo. Ano, ony měly těla. Ano, ony
využívaly svá těla, ale využívaly k čemu?
Pro to, aby jako odrazový můstek, tyto okamžiky oddělení se, jak jsi četla na začátku
našeho rozhovoru… kdy žena dostává vyvrcholení a ony se od něj odrážely, šly ještě
dál. Ponořovaly se ještě hlouběji a vzlétaly
do výšky. A odtud přinášely to, co přinášelo mír a co dávalo Život každému, kdo
je cítil, kdo jim rozuměl.
Přirovnal bych je k banálním pozemským, pro pochopení lidí - v Japonsku byly
ženy, no jsou doteď, Ama. Jsou to lovkyně
perel. Potápěly se velmi hluboko, hlouběji
než jsou schopni muži a mnohem déle se
nacházely pod vodou. A je pochopitelné,
že vytahovaly největší a nejdražší perly.
A díky jejich schopnostem jejich komunita žila. Protože perly byly drahé, a to jim
umožňovalo existovat. A tady, není to úplně správné srovnání, ale dává aspoň nějaké
pochopení, v čem spočívá smysl těchto žen.
Používáním mimo jiné i sexuálních praktik,
a opět… přistupovat k tomu jako k sexu,
obvyklému v tomto světě, je hloupé. I když,
jestli se někdo podívá ze strany, tak co, ženy
se společně věnují sexu. Vždyť muže neměly. Vůbec, v podobných skupinách mohl
být muž jen na začátku formování skupiny.
A i to, jeho funkce byla právě v roli „exploatovaného“ ženami. Využívaly ho jako detonátor k výbuchu. No, omlouvám se za takové srovnání, ale jinak se to nedá nazvat.
Nic víc. A dále, když se skupina formovala,
tam mužští jedinci ani nemohli být nablízku. Protože samotná mužská energetika, to
je energetika spotřeby… a ta byla zbytečná.
Spojovaly se v čistotě a jako jeden celek se vznášely do nebes a přinášely to,
co… není to možné popsat slovy. O jakých
perlách, o jakých briliantech nebo o čem
můžeme mluvit a srovnávat s tím zdrojem
síly, s tím Životem, který přinášejí. Ale
opět, ano, ony disponovaly ohromnou si-

A zde je maličká nuance. Co znamená,
kdo je s nimi… kdo cítil, kdo vnímal, komu
dávat a jak dávat. A opět se vrátím k našemu pozemskému, aby lidé pochopili, protože my nyní mluvíme o tom, co víme, ale lidem, kteří jsou tomu vzdáleni, to není zcela
pochopitelné.
Představte si, drazí přátelé: společně
přes sluchátka posloucháte určitou melodii,
rytmickou, příjemnou hudbu. Přirozeně se
u vás teď nevědomky (stejně jako u dívek)
objeví pohyb do taktu. Jste na jedné vlně,
jste v určité rezonanci, která přichází, byť
jen přes sluchátka, ale je to hudba. Vytváří určitý rytmus. Přirozeně se objeví stejné
pocity a vjemy. A přichází člověk, který tuto
hudbu neslyší, nerezonuje s vámi, on poslouchá jinou hudbu. Řekněme, vy posloucháte melodickou, příjemnou, rytmickou,
a on nějakou těžkou, tvrdou. Bude s vámi
rezonovat? Ne, bude s vámi disonovat, to je
obrovský rozdíl. Pro pochopení tohoto příkladu uvedu ještě jeden příklad.
Vezmeme si rádio, řekněme to takto, já
jsem naladil určitou frekvenci, vy jste si naladili stejnou frekvenci, no a i vy, naši přátelé, jste si naladili tuto frekvenci. A společně
posloucháme stejnou vlnu. My se také dostáváme kam? Do určité rezonance, jsme
v daném okamžiku sjednoceni společným
informačním polem. Vznikají u nás myšlenky určitého směru, ano, od systému, šablonovitě. Šablonovitě, všem vkládá skoro
stejné, pokud vkládáme svou pozornost do
nějakého tématu. A zde se objevuje člověk,
který poslouchá zcela jinou vlnu. Pochopí
nás? Ne. Stejně tak i v tomto případě, pro
pochopení toho, jak to probíhalo – tedy,
když lidé skutečně žili duchovním, byli
naladěni na vlnu Duchovního Světa, na
Lásku, na skutečnou Lásku, a ne na tu,
o které jsme na začátku mluvili jako o lásce k tělocviku, řekněme to tak. Skutečně
toužili jít k Bohu a tyto dary, tyto nebeské perly, které dostávaly Sestry Allat,
podobně jako lovkyně perel Ama, byly
natolik vzácné, je to tak obrovská síla,
která několikanásobně zkracovala cestu
lidem jdoucím po ní. A každá jejich praktika, která dávala lidem tyto impulsy,
byla pociťována touto společností. Přirozeně, lidé se stávali silnější a systém
byl jednoduše bezmocným. Zde je ještě
jedna nuance, systém je mimořádně silný.
Systém, v daném chápání, mám na mysli
v jazyce náboženství satan, ďábel, iblís, ať
bychom ho nazývali jakkoli – je to systém.
Má sílu nad jedincem, nad skupinami lidí,
ale pokud je celé lidstvo sjednoceno jedním
duchovním cílem, tak se stává bezmocným.
Zvláště pokud jsou takové pomocnice, jako
Nebeští Ptáci, to je skutečně významné.

fragmenty z pořadu Rytíř Ducha
IM: Sakrální podstata muže (to o čem
jsem mluvili) je být rytířem, být vojínem
a být ochránce ženy. On je ten, kdo ji nedovoluje zapomenut, že je ženou, v její pravé
podstatě. Je ten, kdo všechny chrání. I slabé, i ženy, všechny, včetně mužů. Chrání
před vlivem satana. Je ten kdo stojí na stráži, a v první řadě je ten, kdo slouží ženě.
Vždyt Bůh stvořil muže a ženu jako jeden
celek. Ona je zdrojem té síly, která mu
dává věčný Život. I prvotní život, i věčný
Život dává žena. Pokud provedeme, řekněme, takovou paralelu mezi ženou a mužem
z pozice neviditelného světa, tak pro systém
je žena jako, no, řekněme, takovým pořádným hamburgerem. A muž – vojenská strava (rusky kroupová kaše). A jakýkoliv člověk, co by si vybral? Představ si, máš velký
hlad, necháš se zlákat kaší nebo hamburgerem? Jasně, hamburger je o mnoho lákavější. Takže, zopakuji, veškerá hodnota muže,
jelikož si jej systém všímá méně a je pro něj
méně zajímavý, ale disponuje silou, kterou
mu dává žena, - postavit se do cesty proti
všem démonům. Muž je jako vojín, proto
je právě obdařen těmito vojenskými vlastnostmi. On ženu chrání, chrání ode všech,
řekněme takto, problémů, které mohou
vzniknout v tomto světě. Ochraňuje jí jako
matka ochraňuje své dítě. Od všech možných a nemožných, viditelných a neviditelných překážek na její cestě. Role muže je
právě v tom, aby žena nezapomínala, že
je ženou. A role ženy je v tom, aby muži
neumírali. V tom je ten smysl.
***
IM: Nezapomínat na Ducha. Že především nejsme těla, protože těla nás
rozdělují, ale Duch sjednocuje. Pojďme
přátelé žít Duchem. Žít společně. A pojďme budovat takovou společnost, ve které
by každý z nás chtěl žít. A chtělo by se
žít věčně. Takovou společnost, kterou
bychom se nestyděli zanechat našim
dětem. Společnost, kde není otroctví,
kde není lež, není podvod. Vždyť vše je
v našich silách. Pokud se sjednotíme,
dokážeme vše. Není to tak? Kde je vše
čestné a jednoduché, kde je vše otevřené. Kde není špína, závist. Tam, kde je
toto Království v Duchu. Kde je Království a Duch, tam je Láska Boží. Pojďme žít s Láskou. S Láskou uvnitř sebe.
Prostě milovat Boha a být mu věrným
a oddaným.

sledujte na allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty

6

MEDZINÁRODNÝ SOCIÁLNY VÝSKUM

Čo majú všetci ľudia spoločné?

Účastníci Mezinárodního sociálního výzkumného projektu Jediné Zrno iniciovali vytvoření sociálních video anket
s lidmi po celém světě. V tisících rozhovorech se lidé různých profesí, náboženství, národností a věkové kategorie
dělí svým pochopením a procítěním toho, co nás všechny spojuje, nás - lidi, žijící na jedné planetě. Že to vnitřní
v nás všech je jediné, blízké a známé každému.

Upřímné, zajímavé odpovědi lidí z různých zemí opravdu dávají pochopení toho, co ve skutečnosti zná každý člověk - to je jediná, všem společná hodnota - Duchovní podstata, která nás všechny spojuje a toto pochopení velmi
inspiruje. Jelikož ono opravdu dokazuje, že systém rozděluje a lidé - sjednocují! A sjednocují právě svou volbou,
o čemž jsme se přesvědčili díky poskytnutým mezinárodním rozhovorům.
I na dalekém severu a v horkých zeměpisných šířkách rovníku, na ulicích Dubaje, Berlína, Atlanty, Kyjeva a mnohých dalších měst, se lidé dělí tím stejným.

p. Marián (rímskokatolícky kňaz), Slovensko:„
Rovnaké máme to, že všetci
túžia po láske. Čím sú ľudia
starší, začínaju veci tohto
hmotného sveta odkladať, ako
dieťa odkladá svoje hračky. Čím je človek
zrelší, síce rešpektuje tento svet, teší sa
z neho, ale už to pre neho nie je jediná absolútna hodnota. Čím je človek starší, tým
viac miluje život. Ale na druhej strane si
cení viac, čo môže druhému dať, čím môže
obohatiť druhého život. Ešte som nestretol
človeka, ktorý by na konci života, túžil po
majetku. Ľudia túžia po Láske a prítomnosti svojich blízkych, svojej rodiny.“
p.Said Tichiti (muzikant, moslim), Maroko:
„Boh je slovo, ktoré existuje v každom jazyku. Všade
má rovnaký význam, ale
my mu priradzujeme rôzne
podoby. Časť ľudí, veria že Boh
má fyzickú podobu, iní, ako aj ja, pre mňa je
Boh absolútno. Boh je Láska, Boh je absolútno. My všetci túžime po tejto Láske.
p. Jamtso (tour operator, budhista),
Bhutan: „Všetci sme rovnakí, aj keď vyznávame rôzne náboženstvá. Môžeš byť

moslim, katolík, kresťan,
budhista, ako ja. A vyznávať tieto náboženstvá je ako
splhať sa na vysokú horu.
Každé náboženstvo má svoju cestu a spôsob, ako sa na tú
horu dostať. Cieľ je rovnaký. Boh je taktiež
jeden, preto je pre nás dôležité, nediskriminovať sa navzájom. Je množstvo vecí, ktoré
môžeme robiť spolu, aj keď ja som budhista,
ty si žid, moslim, či kresťan.“
p. Trilokatma Das (zástupca hnutia Hare Krišna), Slovensko: „Naše
spoločné je to, že pochádzame z duchovného sveta. Sme živé bytosti, máme
rovnaké vlastnosti ako najvyššia bytosť, Krišna. Je taký príklad, ako
kvapka vody a oceán vody. Tá kvapka vody
je tak isto slaná a mokrá, no kvantitatívne
je nekonečne malá, oproti celému oceánu.“
p. Peter (žalmista pravoslávnej cirkvi), Česká republika: „Ja si myslím, ze
jedna z vecí, čo zjednocuje
ľudí na tejto planéte je Láska. Láska jedného k druhému, láska k blížnemu. Cez

lásku nie k sebe samému, ale k druhému,
môže dôjsť k zjednoteniu ľudstva.“
p. Juraj (vydavateľ), Česká
Republika:„Všetkých
ľudí na svete spája srdce,
ktoré pochádza z jedného
prameňa. Kedže je jeden
prameň, tak ľudstvo je jedna veľká rodina. Každý človek
túži po dobre. Každý človek má dobrú aj zlú
povahu. A zápas medzi nimi je v každom
jednom človeku. A čo vyberá, to súvisí s každého osobnou voľbou.“
p. Yoan Nike (veľvyslanectvo), Indonezia: „Ľudí
na celom svete zjednocuje
láska. Pretože keď vytvoríme lásku, nie vojnu, budeme všetci v jednote. Láska
je kľúčom k zjednoteniu ľudí.
Láska je dávanie, zdieľanie. Čím
viac lásku dávame, tým viac ju dostávame.
Prejavuje sa pocitom vnútorného tepla.“
p. Sink (šperkár), India: „Všetci sme ľudia. Všetci sme rovnakí, všetci sme
jedno, všetci sme z Boha.“
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Jedinečný pořad "VOLÁNÍ MAHDÍHO" na ALLATRA TV
vzbudil velký zájem o Islám v jeho ryzí kráse, neboť odhaluje jeho skutečnou hloubku.
Díky Znalostem AllatRa a pořadu "VOLÁNÍ MAHDÍHO"
přišlo mnoho odhalení a pochopení, o která se dělíme v pořadu "Islám - náboženství Lásky". Pochopení, která usnadní chápání pravé podstaty Islámu - Cesty k Všemohoucímu
Alláhu, a tím posílení a sjednocení Islámu.

Elčin, účastník MSH „ALLATRA“: Ve
jménu Alláha milostivého a milosrdného
Drazí bratři a sestry, z celého srdce Vám
blahopřeji k tak významné události, jakou
je vydání pořadu „Volání Mahdího“.

Fragmenty z pořadu „Volání Mahdího“:
IM: Mnozí lidé si často kladou otázku:
„Jaký je smysl mé existence? Kvůli čemu? Když
jsem se narodil, když už jsem zde, znamená to,
že jsem pro něco potřebný? A v čem spočívá mé
poslání?“ Tvé poslání, můj příteli, spočívá právě v tom, vrátit se Domů, a Domov
máme všichni jeden.
***
IM: Co znamená Lotosu okraje
nejzazšího?
***
IM: … že v celém světě má být islám.
Ale islám…
E: … nikoliv jako název nebo obřady ale
jako podstata.
IM: Ovšem. A jako Láska Boží.

Fragment z pořadu ISLÁM – náboženství Lásky. Ráj a peklo. 1. díl:
Elčin: Tato událost je významná nejenom pro muslimy z celého světa, ale i pro
všechny lidi, kteří dnes cítí, že něco není
v pořádku s tímto světem, že je příliš mnoho
nespravedlnosti, že by to takto být nemělo,
že lidé vůbec nežijí počestným životem. Lidé
uráží jeden druhého, přináší jeden druhému
utrpení, zármutek. Ale vždyť Všemohoucí
nás nestvořil kvůli tomuto. A toto Volání
Mahdího, které dnes zní po celém světě –
nás inspiruje, pomáhá nám věřit v to, že můžeme překonat všechno. Toto volání, je voláním pro všechny prahnoucí, pro všechny,
kdo touží poznat Lásku Všemohoucího Alláha v sobě a žít touto Láskou. Pro všechny,
kteří jsou připraveni, kteří hledají Pravdu,
a jsou připraveni ji přijmout. Pro všechny,
kteří chtějí být Živými, doopravdy Živými.
Toto volání - volání Mahdího, které je
dnes směřované ke všem lidem; lidem dobré
vůle, lidem, kteří chtějí a snaží se změnit život k lepšímu – život pro všechny, nejenom
svůj vlastní, ale na celé planetě. Vždyť my
všichni máme jednoho jediného Stvořitele,
o čemž neúnavně mluví Mahdí ve všech pořadech. A jestli máme jediného Stvořitele,
tak co můžeme mezi sebou dělit?
A pro muslimy, muslimy z celého světa,
má Volání Mahdího mimořádný význam,
protože prorok islámu (mír a požehnání
Alláha jemu) zanechal velmi mnoho nápověd. Zanechal velmi mnoho pověstí o pří-

chodu Mahdího, a že počestní muslimové
jsou povinni se sjednotit kolem jeho praporu, pomáhat Mahdímu a nést Pravdu všem
lidem na Zemi. Proto, drazí bratři a sestry,
my vám blahopřejeme k této radostné události, k této nejvýznamnější události naší
doby. Je to historický okamžik. Okamžik, ze
kterého mnohé začíná. A dnes mnohé závisí
právě na tom, nakolik upřímně budou muslimové po celém světě jednat v souvislosti
s tak významnou událostí.

Sledujte na allatra.tv
Na muslimech z celého světa dnes leží
obrovská zodpovědnost, protože islám je
nejmladším náboženstvím. Díky tomu, co
říká Imám Mahdí, víme, že islám dnes má
největší potenciál pro sjednocení celého
lidstva. Proč? Zaprvé, jak jsme již řekli, je
nejmladší. A proto ho Iblis a jeho otroci ještě nestihli, řekněme to tak, úplně zaměnit,
překroutit. Ačkoliv kvůli spravedlnosti stojí
za zmínku, že zrna Znalostí jsou zachována
ve všech náboženstvích. Vždyť nebýt jich,
lidé by nevstupovali do těchto náboženství.
Ale vrátíme se k islámu. Chtěl bych obzvlášť
zdůraznit skutečnost, že v islámu se opravdu dochovalo velmi mnoho zrn Pravdy, díky
čemuž má obrovský potenciál - potenciál
pro to, aby byl islám v celém světě. Islám
jako náboženství Lásky a bratrství, bratrství pro celé lidstvo, nejen pro některé oddělené národy, ale vskutku pro celé lidstvo,
nebot' islám byl dán celému lidstvu. A proto
Imám Mahdí neúnavně mluví o tom, že islám má být v celém světě.

JEDINÉ ZRNO. ZRNA A PLEVEL SVĚTOVÝCH NABOŽENSTVÍ
Kniha «Jediné Zrno» vznikla díky společnému úsilí lidí z různých zemí světa a je shrnutím fundamentální práce
účastníků Mezinárodního sociálně-výzkumného projektu «JEDINÉ ZRNO» Mezinárodního společenského hnutí
«ALLATRA».
V knize jsou shromážděny citáty z původních pramenů posvátných textů a doktrín světových učení. Obsahují společná duchovní zrna odrážející jediný duchovní hodnotový základ, který je vlastní všem kulturám světa. Na začátku
každé sekce je uvedena část nazvaná «Klíče ke Znalostem» obsahující fragmenty pořadů s účastí Igora Michajloviče
Danilova (ze stránek ALLATRA TV allatra.tv) a citáty z knih Anastasie Novych, díky nimž dnes můžeme dešifrovat
a pochopit to jediné zrno, které je v základu každého Učení. (Kniha se překládá do českého a slovenského jazyků)
stáhnout zdarma na allatra.tv/book/edinoe-zerno

www.allatra.tv/cs
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Prvá skúsenosť dotknutia sa s Duchovným svetom
Po získaní prvej
skúsenosti kontaktu
s Duchovným Svetom
som pochopila, že tieto pocity, tento prúd
Lásky je a bol neustále.
Taká asociácia, že akoby si celú
dobu spal a zrazu si sa zobudil.
Prúd šťastia a radosti je neustále
s človekom.

LÁSKA BOHA JE
VO VNÚTRI

Kvôli Žitiu sa netreba pokúšať robiť niečo dobré v trojrozmernosti. Jednoducho treba byť
a prestať počúvať vedomie. A netreba sa naháňať Láskou. Iba sa
otváraš Bohu a prúd Lásky ťa zahaľuje znútra. A radosť ťa napĺňa, pretože je v tebe Láska Boha
a ty to môžeš vždy pociťovať.

LIVE VLOG
MARINA LUCKENWALDE (NEMECKO)
Chcem sa podeliť o to pochopenie, ktoré
prišlo. Že tie pocity, ktoré napĺňajú, dokonca ich cítiš na fyzickej úrovni... pochopila som, že to nie je produkt tela, nie je to
produkt emócií, jednoducho to je. A prišiel
taký, dokonca sa dá povedať, údiv, ako...
akoby si spal a prebudil sa. Celý čas to bolo
vedľa, bolo v tebe, bolo súčasťou teba, a tu
chápeš, že to nezávisí od teba. Že to jednoducho je. Že ťa to jednoducho napĺňa,
zahaľuje...
Bol taký moment, kedy som cítila a prišla taká otázka: „A ako to? A odkiaľ to je?“
A prvýkrát, položiac si takú otázku, prišiel
vnútorný pocit, pochopenie, že je to prúd,
ktorý je, ktorý je neustále s človekom. Ale
nejako som vysledovala moment - a pre-

čože len teraz? Zadajúc túto otázku, akoby som precitla, precitla z toho zahalenia
a dostala som úprimnú odpoveď. Neverila
som, že je to všetko naozaj také jednoduché
a že je to Duchovný svet.
Ale keď som pochopila, že sa to nijako
netýka tela, že teraz nič nerobím – nesnažím sa byť dobrá, hovoriť niečo rozumné,
kontrolovať myšlienky, že to jednoducho
zahaľuje z vnútra. A ty sa do toho ponáraš
a jednoducho si šťastný. A taká radosť ťa
napĺňa, pretože chápeš, že toto môžeš vždy
pociťovať – jednoducho treba veriť a vedieť,
že je to práve Duchovný Svet, že je to Láska.
A netreba sa za ňou naháňať. Jednoducho
treba byť a uvoľniť vedomie. Prestať sa zaň
držať, prestať ho počúvať, jednoducho po-

ciťovať a uvedomiť si, že je to Láska. Toto je
práve to, čo si hľadal.
Jednoducho vedomie bude vždy nespokojné, vždy bude chcieť nejaké zázraky,
nejaké premeny, ale práve vo vonkajšom.
No to vôbec nie je tak. Ty nie si ten, kým
ťa robí vedomie. Preto, keď v prvom rade
začínaš veriť, že sa v tebe rozlieva Láska
Boha, chápeš, že ju môžeš prijať a že je to
jednoducho Šťastie. A vtedy sa jednoducho
úplne oddáš, bezo zvyšku. Veríš a vieš, že je
to Láska. Je to Boh!

sledujte na

allatra.tv/cs

IM: Na duchovní cestě člověk neztrácí nic, kromě trápení a smrti. Člověk získává. Proto strach jít duchovní cestou pochází pouze
z vědomí. Proč? Protože ono nasazuje své okovy Osobnosti. A Osobnost na duchovní cestě je ztrácí. Mnoho lidí se obává, že až pochopí, skutečně pochopí duchovno, tak mohou ztratit ty pozemské dovednosti, které člověk získal. Neztratí. Nic se neztrácí. Přichází
nové pochopení, přichází nové vnímání. Přichází pochopení toho, co je vědomí. Ale pro vědomí je to nevýhodné, proto ono vnucuje
své mínění, že člověk může něco ztratit. Neztratíš nic, pouze získáš. A získáš něco, co nelze získat v trojrozměrnosti. Protože to, co
získáš - je Věčné. A jestliže je to Věčné, znamená to, že se to neztrácí. A všechno, co bys zde získal, ztratíš. To je důležité, je to třeba
vědět před začátkem své cesty. A předtím, než člověk udělá první krok, musí si uvědomit a pochopit, že na duchovní cestě se nelze
opírat o vědomí. Pokud budeme poslouchat jeho napovídání, může přivést k nemocem, tragédiím a čemukoliv jinému. Ale, promiňte,
kde je zde duchovno, když se opíráš o zlámané berle svého vědomí? Není třeba se o nic opírat. Jen je třeba Milovat. A když opravdu
miluješ - jsi také milován. K čemu jsou opory tomu, kdo nemá tělo? Opory potřebuje hmotné tělo, ale to je dočasné, dočasné jsou
i jakékoliv opory. A to je důležité.
Ž: Ano, protože chápeš, že praktická cesta k Bohu – to je cesta především tvých vnitřních pocitů a jednání. To je velmi důležitý
moment – především jednání. To znamená, že nesedíš, nečekáš, že někdo přijde a něco ti dá, ale konáš, vyjadřuješ své pocity, miluješ, jsi v tomto pocitu každý den. Pocity sděluješ svůj záměr, projevuješ ho v okamžiku „tady a teď“. A toto je tvůj osobní život - to je
život Osobnosti. Velmi se to liší od osobního života, který zná tvé vědomí, ono tě nutilo strádat kvůli myšlenkám, nutilo tě přemýšlet
o vnějším… Protože v těchto chvílích hluboké radosti chápeš, že tvůj Duch – není zotročen, že tvůj Duch - je nad intelektem. Chápeš,
že Duch – on je svobodný, a víš, že jeho síla – je v Lásce. Chápeš, že hlubinné sebevyjádření tvé nekonečné Lásky – to je praktická
cesta k Bohu a především toto je na praktice nejdůležitější.
Z pořadu „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k večně Živému.“

9

www.polahoda.cz

Dobro je tam, kde jsi Ty

Netreba bojovať. Stačí sa ponoriť do Božej Lásky
S tou láskou, ktorá ide z vnútra, sa nedá
nepodeliť. Je to ten nádherný pocit, ktorý
nás vracia Domov. Stvorila nás Láska. A ako
vraví Igor Michajlovič, Osobnosť každého
človeka túži vrátiť sa domov. Táto jednoduchá pravda mi zmenila život.
Dlho som nechápala tú jednoduchosť.
Dookola som čítala
duchovnú praktiku Lotosový
kvet, ktorá bola spomínaná v knihe Sensei
zo Šambaly od Anastasie
Novych. Vôbec som ju nedokázala pochopiť, zatieralo
mi ju vedomie, ktoré mi dávalo tisíc
zbytočných otázok. „Ako presne má
vyzerať ten lotosový kvet? Mám
sedieť desať minút, dvanásť, či
polhodinu? Ako môžem robiť dynamickú meditáciu, keď sedím za
počítačom? Veď to je nemožné.“
No Duchovný svet nám pomáha. Z poslednej relácie Slúženie vo mne utkveli slová, ktoré zarezonovali v mojej Duši. Tá sa
vyslovene chvela od šťastia. Na zemi existujú Ľudia, ktorí sa v plnosti odovzdali slúženiu Duchovnému svetu. Na svet formou
Mariánskeho slúženia prevádzajú množstvo
síl, Allatu a tým nám všetkým pomáhajú.
Vedomím sa táto ich obeta a vyslovene hrdinský čin nedá pochopiť. Ale celé vnútro
horí od Lásky, ktorá nás vedie k Milovanej.
Keď som si začala písať denník, zistila
som, koľkým veciam, zbytočnostiam ešte
dávam pozornosť. Dookola som stúpala na

tie hrable. Boj o moc, pravdu, pozíciu alfa
samice. Celé moje vedomie chce dominovať.
Vypisovala som si rôzne šablóny, no potom
jeden okamih prišlo poznanie, že ja nechcem bojovať. Fakt som bola z toho unavená a neviem to vysvetliť, no pocit, že bojujem, mi pridával na dôležitosti. Presne ako
nejaká akčná hrdinka z béčkového filmu.
Keď som sa
vzdala boja,
precítila som,
že nechcem nič,
než Ľúbiť. Čím viac
milujem a odovzdávam
sa tomu sladkému, teplému pocitu, ktorý sa nedá s ničím zameniť, tým ho je viac. Niekedy
mám pocit, že viac sa to nedá,
no ono to ide. A viem, že je to
práca predovšetkým Duchovného
sveta. Ani pri praktike nič netreba
robiť. Len sa otvoriť a Milovať. Nesnažiť sa
pochopiť to, čo sa deje. Pretože Duchovnú
praktiku za nás vykonáva duchovný svet.
Ako sa my snažíme dostať TAM, tak aj on
sa približuje k nám. Je to obojstranná túžba
po láske.
Teraz nebojujem so systémom, pretože
som pochopila, že s ním nikdy nevyhrám.
Stačí, keď odstúpim od boja a prepnem
pozornosť. Ak ma niečo tlačí v topánke,
zapíšem to, aby som to pochopila. No nechcem sa donekonečna pipľať v šablónach. Túžim milovať. To, čo nemá meno,
ani tvar. Tak sa celá stanem tou Láskou.
Michaela

Skutočná
duchovná cesta
k Bohu je len jedna
- skrze hlboké
vnútorné pocity.
Anastasia Novych
AllatRa

„IM: Duchovní cesta je cesta, kterou
člověk sám zdolává. A pouze dosáhnuv
tohoto Božího světla, tehdy se spojuje
s ostatními, tehdy cítí. To je právě o tom,
o čem jsi vyprávěla, že ano, je to radostné,
když je toho mnoho a podobně. Ale tohoto
je ještě třeba dosáhnout. K tomu je třeba
ještě dojít. A mezi tím a teď, nestojí nikdo
jiný než satan. At‘ mu říkáme jakkoliv, je
to kámen úrazu, je to závažná překážka –
naše vědomí, nic jiného. A v boji s ním prohrávají prakticky všichni hrdinové. A víš,
proč prohrávají?“
T: „Proč?“
IM: „Protože není možné vyhrát. Je
nereálné porazit vědomí, není možné porazit Satana. Je možné prostě odstoupit.
A odstoupit…“
T: „A nelze říci, že cesta je složitá, protože to, co…“
IM: „Je absolutně lehká.“
T:“ … hoří uvnitř, když cítíš…“
IM: Ale opět platí - stává se lehkou
tehdy, když člověk začíná tímto žít a řídit
se. Ale pojď, odstoupíme trochu stranou
a podíváme se, jak žijí lidé. Spousta starostí, problémů a všeho ostatního. Vědomí
přece dělá z komára velblouda. A člověk práce, domov, každodenní rutina, banálně
- zdraví, no, cokoliv. Vědomí to vše přeměňuje v celý balvan, který je těžko obejít
a ani ho nelze přeskočit. Není to tak? Na
cestě. Jiná věc je, když člověk ví, že to vše je
iluze a jediné skutečné, to, co je věčné – to
je Láska Boží a tu je třeba čerpat a hromadit. Ale to jen tehdy, když ví, má tuto
zkušenost, ale k tomu je ještě třeba dojít.
A dojít přes co? Přes vědomí. Člověk žádným způsobem neobejde ďábla na cestě
k Bohu, protože ten stojí před ním, před
člověkem. Zde je třeba pracovat.“
Z pořadu: "O duchovní blahodati"

Sledujte na allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty

DUCHOVNÍ ZNALOSTI

10

v dávné minulosti а v moderní vědě
CO ŘÍKAJÍ VĚDCI O EXISTENCI
JEDINÉHO INFORMAČNÍHO POLE?

septon

ezoosmická mřížka

V historii existuje mnoho příkladů vědeckých výzkumů v oblasti společného informačního pole. Odedávna se vědci snažili
poznat skutečnou podstatu věcí, sloučit
všechny fyzické zákony do působení jednoho prvotního pole. Zde jsou některé příklady nedávných výzkumů:
James Maxwell hovořil o existenci společného pole: "Tato hmotná substance má
jemnější strukturu než viditelná tělesa, naplňuje sebou prostor, který se nám zdá být
prázdný."

Dnes je možné stále častěji pozorovat,
jak lidé z různých sfér činnosti mluví o existenci jediného informačního pole, které
vysvětluje viditelné a neviditelné procesy
a jevy. Informací o něm lze nalézt jak v archeologických a kulturních památkách, tak
ve vědeckých pracích.

V indické kosmologii „HOPI“ se hovoří o tom, že dnešní vesmírný cyklus již začal
velice dávno, ještě tehdy, kdy se ve vesmírné prázdnotě objevila Pavoučí Matka. Jako
první utkala síť, která spojovala všechny
věci, a už v této síti vytvořila podmínky pro
život svých dětí.

Na jaře v roce 2015 byla vydána zpráva
"PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA", kterou vypracovala mezinárodní vědecko-výzkumná skupina ALLATRA SCIENCE.
Podle zprávy se septonové pole jeví
základní složkou celého hmotného Vesmíru. Toto pole je všude. Je základem
jakéhokoli jevu. Můžeme ho nalézt v jakýchkoli "živých" a "neživých" objektech
a jevech materiálního světa. Díky septonovému poli se uskutečňují všechny
základní interakce v hmotném světě.
Znalosti o něm pomáhají pochopit, "co
je to čas, prostor, gravitace, elektromagnetismus, podstata elektrického proudu,
co přesně nutí částice a objekty se pohybovat a bojovat o život, působit na sebe
navzájem mezi sebou… Majíc k dispozici
poznatky o tom, jak funguje septonové
pole různých objektů, včetně člověka, lze
pochopit proces vzniku myšlenek."

ZNALOSTI O SEPTONOVÉM POLI
V NÁBOŽENSTVÍCH
K dnešnímu dni, díky současné vědě,
která se objektivně staví k dané otázce, je
shromážděn bohatý kulturologický materiál z celého světa. Je důkazem toho, že
ty stejné sakrální znalosti ve své podstatě
byly známy národům v různých kontinentech, v různých obdobích. A proto dnes přijímáme a bereme v úvahu bohaté kulturní,
duchovní dědictví civilizací lidstva a spolu
se znalostí pramenů – osnovy PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, má lidstvo nejen
možnost pochopit své pradávné dějiny, ale
má možnost změnit i svou budoucnost.

V budhistických sútrách se království
boha Indry popisuje jako místo, kde se objevila síť, spojující vše ve vesmíru: „Daleko
v nebeském příbytku Indry, dovedný mistr rozvěsil magickou síť rozprostírající se
v nekonečno všemi směry“.
V rané védské mytologii existoval pojem „Mája“ (v sanskrtu doslova „Iluze“),
který následně pronikl do Hinduismu a dalších indických náboženství. Významově
představuje cokoliv, nezávisle existující,
řídící se svými pravidly, vně Boha. Předpokládalo se, že jestliže není vidět Bůh,
tak tedy nic nemůže být vidět ve své skutečné podobě, neboť je člověk pod vlivem
Máji. Materiální svět – Mája, sestávající ze
souhrnu mnohočetných iluzí, způsobí to,
že člověk vnímá a vidí realitu světa nikoliv ve své skutečné podobě, ale ve falešných
formách, které se takovými nejeví z hlediska skutečné reality (reality Duchovního
světa). Mája skrývá Realitu, iluze vzniká,
jelikož se člověk nechá zlákat přáními spadajícími do materiálního světa, a netouží
proniknout do skutečné Reality. Ve Védách
termín Mája představuje sílu, která bere
svou podstatu v materiálním světě.

Alfred Rupert Sheldrake - britský biochemik, rostlinný fyziolog a parapsycholog, předložil teorii morfogenetického pole.
Tvrdil, že podobná pole jsou nejenom u lidí,
ale také u ptáků, hmyzu, rostlin a dokonce
i u krystalů. Dle názoru vědce, právě toto
pole vysvětluje procesy interakce mezi živými a neživými objekty. Podle teorie Ruperta Sheldrake, mozek člověka nebo zvířete sám o sobě neobsahuje ani paměť, ani
vědomosti. Ale to vše v přebytku najdeme
v morfogenetických, tedy v polích utvářejících formy. Když tedy existují morfogenetická pole, společná pro všechny lidi a živočichy, znamená to, že všechno na světě je
propojeno.
V roce 1952 David Bohm vydal svou alternativní vizi kvantové teorie. Kvantový
potenciál – tak zvané jim předložené hypotetické pole, které stejně jako gravitace,
proniká celým prostorem. Působení tohoto
pole se se vzdáleností neoslabuje, na rozdíl od gravitačních, magnetických a jiných
polí.
V roce 1964 John Bell ve svém teorému postuloval: "Neexistují izolované systémy; každá částice Vesmíru se nachází
v "okamžitém" spojení se všemi ostatními částicemi. Celý systém, i přesto,
že jeho části jsou od sebe odděleny obrovskými vzdálenostmi, funguje jako
jediný systém."

ezoosmická membrana
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né důkazy o tom, že by prováděli rituální
obětování. Archeologové se zmiňují, že se
nenašla žádná kost, která by ukazovala na
násilnou smrt ze strany druhého člověka.
Lidé jeden s druhým vycházeli navzájem
s péčí a s mírumilovností.

Turecko

ÇATA L HÜ Y ÜK
MOUDROST DÁVNÝCH CIVILIZACÍ
V dávné historii lidé věděli o existenci
jediného pole. Věděli o své dvojí podstatě,
žili vnitřním, jejich výběr směřoval na rozvoj Duchovní podstaty. Potvrzení tohoto
faktu nacházíme na různých artefaktech
života té doby, jako nástěnné malby, keramika. Například ve vědecké práci Marija
Gimbutas „Civilizace Velké Bohyně: svět
dávné Evropy“.
Marija Gimbutasová (angl.Marija Gimbutas) – americká archeoložka a kulturoložka litevského původu. V knize „Civilizace Velké Bohyně: svět dávné Evropy“
poprvé ve vědě řekla o víceúrovňových
rozdílech mezi národy Neolitu a doby
Bronzové.
Lidé po tisíciletí žili v míru a Lásce,
v harmonii a v duchovním sebezdokonalení. Naše historie je mnohem bohatší a pestřejší, než jsme si zvykli myslet.
Od lidí z dávných dob se máme čemu
přiučit. Schopnosti jakékoliv civilizace
jsou určovány úrovní tvůrčích a estetických úspěchů, přítomností nemateriálních hodnot, což dělá existenci smysluplnější a radostnější.
Příkladem existence takové společnosti
byl archeologický nález epochy
staroevropského neolitu –
osídlení Chatal-Hüyük, kde
lidé žili po více než 1000 let
v míru.

ka. Chatal-Hüyük bylo řádně uspořádáné
osídlení, což svědčí o obdivuhodném společenském uspořádání v průběhu mnoha
století. Ve stejné době v něm mohlo žít do
7000 obyvatel. Domy v Chatal-Hüyük byly
spojeny jednou zdí, mezi stěnami sousedních domů nebyly mezery. Vchody do obydlí tvořily vstupní otvory ve střeše, dolů
se scházelo po žebříku. Střechy utvářely
uprostřed divoké přírody umělou krajinu,
vytvořenou lidmi, která je považována za
svérázný kulturní pokrok. Na těchto střechách byly sýpky se zásobami, ohniště
a řemeslná výroba.
Ve své podstatě v Chatal-Hüyük byl jen
jeden dům v 1500 kopiích. Tento princip
stavění se dochoval ve všech archeologických vrstvách, takže po více jak 1000 let
používali domy pouze tohoto typu. Vnitřní
design, to znamená malby stěn i platforem,
se nicméně odlišovaly. Uvnitř každého jednotlivého domu byla posvátná zóna, kuchyňská a pracovní zóna - uprostřed. Proto
nebylo potřeba existence žádných profesionálních kněží.
Reprezentativní budovy, takové jako
chrámy a paláce, vůbec nebyly. Už samotná
tato architektura neměla prostor pro sociální rozdíly. Mezi muži a ženami nebylo
velkých rozdílů ani v jídle, ani ve velikosti těla, ani ve způsobu života. Obě
pohlaví byla zapojena do velmi podobných činností, chovali se stejně
jak v domě, tak i mimo něj, rovným
dílem pracovali v kuchyni i ve výrobě nářadí. Nástěnné malby ukazují
společný lov mužů a žen.
U Chatal-Hüyük neexistovala krádež,
a to dokazují netknuté hroby u archeologických vykopávek.

Chatal-Hüyük – to jsou dva „obytné
kopce“, stojící poblíž řeky na suchém místě
planiny Koně, jižní část centrálního Turec-

Největší dojem vyvolává úplná absence
obrazů, týkajících se projevů agrese, takové
jako konflikt, anebo boj, o válce nemluvě.
Neexistují obrazy soudu či vynášení trestů.
Neexistovala žádná destruktivní zacházení
s lidmi pro kultovní či náboženské cíle. Zvířata zabíjeli jen kvůli obživě, a nejsou žád-

Dále se v knize Marije Gimbutas říká:
„Je více než očividné, že náboženské praktiky byly těsně spjaté s každodenním životem lidí. Svatyně byly hned vedle obydlí,
podobné obytným domům. Ze 300 vykopaných pokojů byly u 88 pomalovány stěny.
Každá freska byla dlouhá 12 až 18 metrů.
Zobrazení na východních a severních stěnách, podél kterých se nacházely platformy, se odlišovaly úchvatnou tvořivostí
a různorodostí kreseb.“
James Mellart, který prováděl archeologické vykopávky Chatal-Hüyük, poznamenal, že tyto nástěnné malby měly rituální
účel a potom co splnily svůj účel, je přetírali
bílou barvou. Když znovu vznikla potřeba,
tak se na čistý povrch nanesla nová malba.
Jak je napsáno v knize „AllatRa“: „Takováto tradice existovala ve starších
dobách. Skupina lidí se věnovala duchovním praktikám spolu s vedoucím
skupiny, což byl člověk, který na sobě
pracoval lépe než ostatní a tím pádem
i rychleji postupoval na své duchovní
cestě. Na stěnách meditativní místnosti vedl tento člověk v podobě symbolů a znaků záznam o duchovní práci,
o tom jak si skupina osvojuje znalosti
a jak se učí. No, a když vedoucí dosáhl
duchovního osvobození, pak byly stěny místnosti pokryty bílým nátěrem.
Nový vedoucí skupiny začínal vytvářet
novou „výmalbu“ na čistý list.“

Z příkladů z historie vidíme, že lidé
po století žili v míru, v přátelství, v lásce a ve shodě. Stavěli svůj život na duchovních základech, a všichni sloužili
Duchovnímu světu, a to po tisíciletí.
Důležité je to, že toto je reálné uskutečnit i dnes, protože jsou zde k dispozici
Prapůvodní Znalosti, a protože ve světě
je AllatRa!
více v pořadu Septonika přírody, 2.díl
na allatra.tv s čěskými titulky
a také v knize AllatRa str. 381

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty

JEDINÉ ZRNO. Hra profesionálů.
SPOLEČNOST. Poslední Šance

11. května 2019

USA 10:00 (EST),
EVROPA 15:00(GMT)

Místo konání: USA, Německo,
Česká republika, Slovensko,
Anglie, Rusko, Ukrajina,
Bělorusko, Španělsko, Itálie ...
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Adresa: Zastupitelství MSH ALLATRA v ČR

Hemy 932, 757 01 Valašské Meziříčí
Park Inn by Radison Blue Danube Bratislava,
Rybné námestí 1
Praha, Brno (adresa bude upřesněna dodatečně)

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

Zveme všechny lidi dobré vůle, aby
se připojili ke globální iniciativě, která
spojí všechny země světa! Tato jedinečná mezinárodní událost začne v Atlantě,
USA a bude se konat po celém světě.

REGISTRACE ONLINE
allatra.tv/universalgrain/sk
allatra.tv/universalgrain/cs
Mezinárodní
společenské
hnutí
"ALLATRA" je celosvětové hnutí stojící
mimo politiku a mimo náboženství, které k dnešnímu dni spojuje již milióny lidí
z více než 140 zemí světa.
My - lidé z celého světa, jsme si vědomi
důležitosti oživení lidskosti a celospolečenských základních duchovních a morálních
hodnot na celém světě. Podílíme se na realizaci různorodých kreativních projektů
a dobrých skutků, které vznikají díky iniciativě a nezištným činům aktivních účastníků MSH ALLATRA z celého světa.
Této historické události se zúčastní
stovky tisíc lidí. Představitelé různých národností, kultur, náboženství a etnických
skupin, představitelů komunit z různých
zemí světa.
Všichni nelhostejní lidé se sejdou v konferenčních místnostech po celém světě, aby
se zúčastnili akce, která ovlivní osud celého
lidstva. Každý se bude moci připojit pro-

střednictvím živého internetového vysílání s překladem. Názor každé osoby je velmi
důležitý. Tento rozsáhlý jedinečný projekt
bude také zaznamenáván novináři a zástupci mezinárodních médií.
Tuto událost iniciují sami lidé s cílem otevřít a prodiskutovat aktuální
životně důležité otázky, které se týkají
každého člověka i lidstva jako celku. Budeme otevřeně a upřímně diskutovat o nejaktuálnějších otázkách. Proč se objevují ve
společnosti takové světové problémy, jako
jsou války, mezinárodní konflikty, rasová
a náboženská diskriminace? Proč se v médiích informace zkreslují nebo zatajují, jak se
spotřebitelský formát rozvoje společnosti
stal slepou uličkou v rozvoji naší civilizace?
Tento mezinárodní kulatý stůl poskytne šanci všem lidem otevřeně a upřímně říct pravdu, podívat se navzájem jeden
druhému do očí a sjednotit se nejen slovy,
ale i skutky. Je to rozhodující moment, je to
naše šance vyjádřit, co chceme. Mír nebo
války, štěstí nebo neshody? Přesouváme
naše rozhodnutí na někoho, nebo jsme
připraveni se rozhodnout samostatně?
Přišel čas převzít odpovědnost za svou
budoucnost a budoucnost celého lidstva
a dostatečně ocenit sílu tohoto jedinečného daru, kterým je obdařen každý člověk Svoboda volby. Vybereme-li mír, vybereme-li si přátelství, vybereme-li si vzájemnou
pomoc, všichni jsme schopni otočit kolem
historie. Je to jedinečná příležitost pro
každého z nás nemlčet a konat!

Toto rozsáhlé mezinárodní setkání vytvoří pevný základ pro vzájemné porozumění mezi lidmi z různých zemí, různých
národností, vyznání, profesí i sociálních
statusů při vytváření jednotné sjednocující
platformy světového společenství založené
na vzájemném respektu, lidskosti a Lásce.

JEDINÉ ZRNO

FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ
VÝZKUMNÝ PROJEKT
MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO
HNUTÍ "ALLATRA"

Vše záleží na volbě všech lidí na Zemi,
tedy od vás s námi. Osud celého lidstva, celé
civilizace je v našich rukou!
SJEDNOCENÍ LIDÍ – ZÁRUKA PŘEŽITÍ
LIDSTVA!

Zveme k účasti všechny lidi dobré vůle
žijící v různých městech světa, kteří by se
mohli sejít ve svých městech a zorganizovat
kulaté stoly pro zapojení se do konference
a vyjádřit tak své stanovisko volby nemlčet
a konat.
O podrobné informace ohledně účasti,
prosím, pište na oficiální adresu projektu
JEDINÉ ZRNO:
edinoezerno.cz.sk@allatra. org
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