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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. 

29. septembra 2018 o 17:00 GMT sa v Koor-
dinačnom centre MSH „ALLATRA“ uskutoč-
nil Druhý medzinárodný experiment „PYRA-
MÍDA“ s  telepatickým prenosom informácie 
na diaľku. 

V prvom rade chceme vyjadriť poďakovanie 
všetkým dobrovoľným účastníkom Druhého me-
dzinárodného experimentu. Veľká vďaka vám 
za váš primeraný vklad do rozvoja vedy! 

V Druhom medzinárodnom experimente sme 
sa rozhodli postupovať neštandardne a namies-
to znakov použiť desať čísiel od 0 po 9. Pred 
začiatkom experimentu bolo náhodným spôso-
bom vybraté jedno z čísiel. Toto číslo sa vysiela-
lo do éteru v priebehu pol hodiny Operátorom, 
nachádzajúcim sa v prístroji „PYRAMÍDA“. 

Všetci dobrovoľní účastníci tohto experimen-
tu mohli v  tom istom čase prijať toto číslo pro-
stredníctvom telepatie nezávisle od svojej polo-
hy na planéte.

Výsledky experimentu sa ukázali byť krajne 
nepredvídateľné. 

K  účasti v  Druhom medzinárodnom experi-
mente podalo prihlášky 7 797 ľudí zo 103 krajín 
sveta. Po uskutočnení experimentu sme získali 
odpovede od 3  671 ľudí. Podstata experimentu 
spočívala v  prenose čísla prostredníctvom tele-
patie na diaľku čo možno najväčšiemu množstvu 
ľudí bez ohľadu na ich polohu na planéte. 

Žrebovaním bolo vybraté číslo 1. Podľa vý-
sledkov experimentu sa vyjasnilo, že prevažná 

DRUHÝ MEDZINÁRODNÝ
EXPERIMENT „PYRAMÍDA“

   pokračování na str. 9

Jediné Zrno: Láska darující Svobodu
Zkušenosti účastníků projektu
Příprava druhé části filmu 
Jediné Zrno  

Práce nad sebou 
ve skupině

Čím čestněji budeš  
přistupovat k sobě, tím  

lepší bude skupina  

ÇATAL HÜYÜK
VII. tisíciletí př. n. l. 
Duchovně rozvitá civilizace. Proč se
dávní lidé tolik starali o svůj  
duchovní rozvoj  

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ
ALLATRA
sdružení poctivých a přátel-
ských lidí, kteří se snaží vy-
užit své nejlepší vlastnosti 
ve prospěch společnosti. Sto-
jíme mimo politiku a mimo 
náboženství.

Naše motto: „Konáme Dobro!“ 

Úryvek z pořadu   
s účastí I. M. Danilova
Jak být šťastným? Jak se zbavit 
dotěrných myšlenek?

SVOBODA  
od diktatury zvířete  
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JEDINÉ ZRNO
MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ 

VÝZKUMNÝ PROJEKT

MEZINÁRODNÍ 
SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

ALLATRA

Výzkum globálního měřítka, který provádějí účastníci Mezi- 
národního společenského hnutí „ALLATRA” na základě klíčů 
Prapůvodních Znalostí. 

Lidé z celého světa se dělí svým nejhlubším chápáním  
Duchovní pravdy. 

Ve filmu „JEDINÉ ZRNO. ČÁST PRVNÍ. VOLBA“  na allatra.tv

Najít jediné zrno duchov-
ních znalostí na bázi studia 
společných duchovních zrn 
z prvotních zdrojů světových 
náboženství a vědeckých 
prací.

Unikátní sociální výzkumný 
projekt nemající ve světě  
obdoby, který iniciují 
a provádějí sami lidé  
z více než 140 zemí světa.

Lidé různých národností, 
náboženství, profesí se po celém 
světě přidávají  ke globálnímu 
výzkumu.

videokomentáře vědců a odborníků 
z různých zemí světa, mezinárodní 
spolupráce a vzájemné porozumění.

Najít možnosti a varianty  
nivelace duchovně-morální  

krize v podmínkách globalizace.

Ukázat, jaké jsou osobitosti 
ducha jednoty a protiřečení 

vědomí v duchovním dědictví 
lidské civilizace.

Najít společné sociální  
a duchovně-morální faktory 

konsolidace světové společnosti. 

 Oficiální pošta projektu: edinoezerno@allatra.org         
 Oficiální stránky projektu: edinoezerno.allatra.org

Anna Dubrovská
aktivní účastnice MSH ALLATRA

oficiální koordinátor projektu
JEDINÉ ZRNO

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

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

CO SJEDNOCUJE VŠECHNI LIDI NA ZEMI?

CO LEŽÍ V ZÁKLADECH VŠECH  
NÁBOŽENSTVÍ A SVATÝCH PÍSEM SVĚTA?

V ČEM JE SMYSL ŽIVOTA ČLOVĚKA?

PŘED JAKOU HLAVNÍ VOLBOU  
STOJÍ DNES LIDSTVO I KAŽDÝ ČLOVĚK?

  JEDINÉ ZRNO: SPOLEČNÝ CÍL:
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Po východu filmu Jediné Zrno, první 
část – VOLBA na allatra.tv se účastníci 
MSH ALLATRA pustili s novým nadšením 
a  vnitřním naplněním do přípravy druhé 
části filmu, která nese poselství na téma 
„Láska darující Svobodu“. S  každým dnem 
se k projektu přidává více a více lidí z celého 
světa. 

Specialisté, kteří byli dotázáni v  první 
části filmu, nyní natáčejí upřímné reakce 
a dělí se o pochopení, která jim film přinesl. 
Stejně tak i lidé, kteří odpovídali v prvním 
sociálním průzkumu, se nyní chopili mik-
rofonů a kamer a pokračují v této vlně Dobra 
ve svých městech a zemích.

Film Jediné Zrno v  praxi ukázal sku-
tečnost, že všichni jsme spojeni vnitřním 
Světlem, touhou žít v  lepším světě a  sami 
se stát lepšími. Každý potvrzuje, že je ve-
lice důležité ukazovat příklady Dobra, vzá-
jemné spolupráce a  pochopení – a  těmito 
hodnotami především žít, stát se dobrým 
příkladem pro své okolí. K dnešnímu dni je 
skutečně velké množství lidí, kteří pocho-
pili, že pokud chceme změnit svět, musíme 
začít od sebe. 

Otázky v  sociálním výzkumu pro dru-
hou část filmu se týkají duální podstaty 
člověka – jeho Andělské a zvířecí části. Kte-
rá podstata by měla v člověku dominovat? 
Díky chápání duality člověka se také dostá-
váme k  uvědomění si rozdílu mezi láskou 
pozemskou a Láskou ve vyšším chápání. Co 
je to skutečná Láska? A jak moc je důležité 
téma Lásky, Dobra a  vzájemného porozu-
mění ve společnosti odkrývat?

Účastníci projektu „Jediné Zrno“ hledají 
v prvotních písemných zdrojích světových 
náboženství, a také ve vědeckých pracích 
informace o  tom, jak dřívější lidé chápali 
pojmy jako je Láska, Anděl a zvíře v člově-
ku. Čím oni žili a  jak komunikovali s  Du-
chovním světem? A mnoho dalšího… 

Živé zkušenosti
Lea, Slovensko: „Moja 

skúsenosť bola veľmi podnet-
ná a  zaujímavá a  napĺňajú-
ca ma novými pocitmi lásky 
a  radosti. Stačilo prekonať 

zábrany od vedomia a  náhle 
prišlo pochopenie, že vlastne 

i ja som na niečo takéto dlho čakala a že Jedi-
né Zrno skutočne napomáha k lepšej zmene vo 
svete i v každom z nás.“

Václav, Rakousko: „Prv-
ní natáčení rozhovorů pro 
mne bylo velikou a  hezkou 
zkušeností. Ze začátku se mé 
vědomí bálo a  kladlo otáz-
ky jako: „Co když zapomenu 
otázky,“ nebo „co když je pře-
formuluji a budou znít jinak?“ Mělo strach lidi 
oslovovat a vůbec rozhovory začínat. A když 

jsem se odhodlal konečně pracovat, při prv-
ních rozhovorech se snažilo dotázané směro-
vat ke „správným odpovědím“, jak by se mělo 
odpovídat a  všichni musí odpovídat stejně! 
Pak naštěstí přišla změna, přišlo hluboké po-
chopení, proč vlastně jsem se rozhodl zapo-
jit do tohoto nádherného projektu. Pochopil 
jsem, že otázky i celý rozhovor musí vycházet 
z Duše. Pak vše umělé zmizí a zůstane jen čis-
tá Láska a spojení s Duchovním světem. Pak 
už se neptá vědomí ale Osobnost. Každý další 
rozhovor se tak stával především zkušeností 
na pocitové úrovni a zároveň štěstím při zjiš-
tění, že všichni v sobě máme esenci, která nás 
spojuje, ze které vše vzešlo – tu nádhernou 
a nikdy nekončící Boží Lásku.“

Markéta, Čechy: „Účast 
v projektu Jediné Zrno mi po-
mohla odhalit, kdo jsem Já 
skutečná. Odkrylo skuteč-
né hodnoty Života, vážnost 

a  krásu spolupráce, otevře-
nosti a  upřímnosti mezi lidmi 

i před sebou samým. Už při natáčení prvního 
filmu mi přišlo uvědomění, že tohle je sku-
tečný Život. A nyní přišlo pochopení, proč je 
to Skutečné – protože když mluvím s  lidmi 
a naslouchám, cítím obrovskou Lásku a vnitř-
ní vděčnost za každého člověka i  za všechno 
kolem. Slova jsou krásná, ale přece jen ved-
lejší. Neboť mohu vnímat především to, co je 
za slovy. Když se sama odkrývám, stávám se 
tím, čím jsem chtěla být v dětství – Andělem. 
Přichází chápání vážnosti tohoto projektu 
a hloubka otázek, které pokládáme. Vždyť je 
to možnost pro každého člověka obrátit po-
zornost na to nejkrásnější, co je uvnitř nás. 
A co více – žít tím! Projekt Jediné Zrno je sku-
tečný Život, protože my lidé se při něm stá-
váme Skutečnými a spojujeme se s Duchovním 

JEDINÉ ZRNO: LÁSKA DARUJÍCÍ SVOBODU

Projekt „Jediné Zrno“ je fundamentální sociální výzkumný projekt MSH ALLATRA. Účastníci projektu uskuteč-
ňují sociologický výzkum s cílem odhalit, jaké duchovně-mravní hodnoty jsou klíčové v životě každého člověka a zá-
roveň společné pro všechny kultury, náboženství a národy.  V průběhu výzkumu  natáčejí interview s vědci, diploma-
ty, zástupci různých profesí, kultur, sociálních tříd, vyznání, kteří žijí v různých státech i na různých kontinentech. 

Každý člověk má možnost uvidět, že Pravda, která je v základu všeho – je Jediná. Je to jediné Poznání, na 
základě kterého mohou už dnes všichni lidé dobré vůle dospět k  vzájemnému respektu, přátelství, úplnému 
a upřímnému vzájemnému pochopení, nezávisle na národnosti, víře a sociálnímu postavení! Jediné Zrno je to, 
co máme společné. To je to, co sjednocuje všechny!

„Podle volby každého člověka se 
vytváří a závisí pohyb civilizace 
celkově. Všechno začíná čistotou 

a upřímností záměrů každého 
člověka ve společnosti, jeho upřím-
nou vnitřní volbou, odpovídajícím 

přístupem k vlastnímu životu, 
s přihlédnutím k jeho 

poměrně omezené době.“ 
z knihy AllatRa
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světem. A v  tom je smysl. Ve skutečnosti ani 
nejde o samotný projekt – on je pouze cesta 
k tomu, abychom našli to, co je zapomenuté – 
naší skutečnou podstatu, Život, který je uvnitř 
nás. Abychom pochopili to, co nám bylo dáno 
Bohem a uviděli to i v druhých lidech. Nejen, 
že díky tomu můžeme změnit svět, ale může-
me se stát Živými, stát se Anděly – dosáhnout 
toho, kvůli čemu jsme na Zemi přišli.“

Michaela, Slovensko: „Ísť 
do ulíc a  natáčať rozhovory 
s  cudzími ľuďmi? To bol pre 
mňa hotový boj. Už len pri 
tej myšlienke ma oblieval 

pot. Mala som tisíc dôvodov, 
prečo nie. Až nový program 

s  Igorom Michajlovičom Danilovom vo mne 
vzbudil vnútornú potrebu a  zvedavosť. Keď 
som sa rohodla zúčastniť sa natáčania, všetko 
sa krásne poskladalo. Viacerí sme spojili svoje 
sily a išli do Bratislavy. 

A bolo to nádherné. Ukázalo sa, že ľudia 
sú otvorení, že skutočne cítia Boha a  uvedo-
mujú si, že ak chcú zmeniť spoločnosť, musia 
začať sami od seba. Bolo to veľmi priateľské, 
milé, mala som pocit vzájomnej Jednoty. Aj ľu-
dia, ktorí nechceli hovoriť na kameru, nám dali 
skutočne veľmi veľa. Ako povedala jedna sleč-
na: "Jednoducho viem, že môj život bez Boha 
by bol absolútne nezmyselný." To príjemné 
teplo a láska a jednota je niečo, čo sa rozumom 
nedá pochopiť. A chvalabohu, že je to tak.“

Katarina, Slovensko: 
„Po pozreti programu „Je-
dine Zrno — Volba“ som 
precítila veľkú radosť, lás-
ku a  spolupatričnosť. Toľ-
ko krásných pocitov bolo vo 
mne, že som pocítila túžbu byť 
súčasťou ďalšieho programu. V stave nad-
šenia, som hneď rozposlala veľa mailov na 
rôznych vedcov, historikov, dokonca ja bý-
valých politikov, ktorí ma napadli, že môžu 
súhlasiť s rozhovorom. No žiadna pozitívna 
odpoveď neprišla. A  tak začalo moje nad-
šenie upadať a prepadali ma myšlienky, že 
toto nie je projekt pre mňa, že nie som do-
statočne užitočná...

Ale vďaka podpore účastníkov projektu Je-
diné Zrno som sa dostala do ulíc a pre moje 
vedomie to bol ten najlepší argument, osobná 
skúsenosť. A  krásna skúsenosť! Je iné sedieť 
doma a pozerať program a  iné stáť s mikro-
fónom na ulici. Mojim veľkým zážitkom bol 
Skype hovor s Jamtsom z Bhutánu, ktorý nie-
koľkokrát zopakoval, že na takýto projekt celý 
život čakal, že Jednotu ľudstva celý život cíti. 
Ďalej povedal, že ak má niečo pomôcť k lepšej 
zmene vo svete, tak to je práve ALLATRA. 

Mojou skúsenosťou v projekte Jediné Zrno 
je, že stačí vykročiť a pomoc vždy príde.“

Antonina, Německo: 
„Má účast v  projektu Jediné 
Zrno začala z  hledání Jedi-
ných Znalostí, potvrzených 
v  knize AllatRa, v  různých 

zdrojích a  literatuře. A  když 
jsem přišla k  praktické části, 

konkrétně k účasti v sociologickém průzkumu 
na ulicích Berlína, stalo se samotné pochope-
ní smyslu projektu o mnoho hlubším. Přesta-
la to být teorie. V procesu natáčení interview 
jsme se setkali s velmi rozdílnými, zajímavý-
mi lidmi, kteří odpovídali na jedny a ty samé 
otázky různě, ale podstata jejich odpovědí 
zůstala jedna. Odpovídaje na otázky, lidé se 
velmi živě dělili o  svá pochopení, s  radostí 
mluvili o duchovnosti a byli inspirováni ideou 
hledání toho, co všechny lidi sjednocuje. Bez 
ohledu na to, že všichni byli z různých koutů 
světa a mluvili v různých jazycích, cítili jsme 
skutečnou radost z té Jednoty, kterou v nábo-
ženství popisují tak, že všichni lidé na Zemi 
jsou bratři a sestry. Ukázalo se, že tento pocit 
propojenosti duší se stal tím Jediným Zrnem, 
tou vnitřní AllatRou, která je uvnitř každého 
člověka a o které se mluví v každém nábožen-
ství, tradici a kultuře.“

Eva, Čechy: „Nebyl jedi-
ný člověk, který by rozhovor 
odmítl, z čehož bylo moje vě-
domí vykolejené, první dívka 
nám začala vyprávět o  novi-
nách Polahoda, které s  velkým 
potěšením čte, lidé mluvili krásně, upřímně, 
s nadšením, měla jsem chvílemi pocit, že citují 

pasáže z AllatRy. Otevírali se před námi, jako 
před starými známými, nebylo hranic, nebyl 
čas, nebyly předsudky… zbyla jen Láska.

Z toho, co jsem si odnesla jako pochopení 
je, že doma, v  houpací síti s  knížkou v  ruce, 
bych se toho tolik o  sobě rozhodně nedozvě-
děla. Pozorovat se, jak člověk reaguje na jed-
notlivé situace, lidi. Zda jsem stále v  přijetí, 
nebo je tam posuzování, či dokonce odsuzo-
vání. Zda dokážu skutečně v  rozhovoru být 
soustředěna zcela na to, co daný člověk říká, 
místo toho, jak vypadám, co řeknu dál… Zda 
jsem schopna přistupovat k  druhému, „cizí-
mu“, člověku jako k  nejbližšímu, s  absolutní 
důvěrou, přijetím, úctou a láskou, se zájmem 
o něho, o jeho pochopení, zkušenosti, pocity…
Zda dokážu být v  čistotě, otevřená…Protože 
jedině potom se odhalí to skutečné, pravdivé…
Znovu jsem si uvědomila dvě věci - že my zde 
nic netvoříme a můžeme se jen oddat něčemu 
krásnému, co nás převyšuje, z čehož jsme vze-
šli a s čím máme splynout a tím je Láska a také 
to, že v každém člověku je ukryta AllatRa a my 
ji v něm můžeme spatřit, když se budeme dívat 
láskou naplněnýma očima.“

Renáta, Čechy: „Přišlo po-
chopení, že opravdu všichni 

lidé touží ve svém nitru po 
tom samém, po skutečné 
svobodě, lásce bez očeká-
vání. A také, že tento pocit 

může pocítit úplně každý, je 
to podstata člověka. Se mnou 

nejvíce rezonovalo to, jak se jeden pán dělil o 
své pochopení: „O těchto, člověku přirozených 
věcech, bychom se neměli bát hovořit.“ Ano, 
vždyť ať jsme kdekoliv, své nitro máme stále 
s sebou.

Rádi bychom i Vás pozvali k účasti v pro-
jektu Jediné Zrno. Cítíte touhu podělit se 
o svou zkušenost a chápání? Je něco, co byste 
chtěli sdílet? Rádi byste se přidali k natáče-
ní? Máte nápad, koho oslovit pro rozhovor? 
Rádi byste se zúčastnili hledání a analýzy 
informací v  písemných zdrojích nábožen-
ství a dřívějších kultur nebo ve vědeckých 
pracích? Prosíme, napište nám na email:   
cz@allatra.tv 
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Ve světě existuje mnoho nábožen-
ství, proudů, konfesí, směrů, vyznání 
a  lidé se navzájem dohadují, že pouze 
jejich Bůh, ve kterého věří oni, je jediný 
a pravý. A že je správné jen Jeho jméno, 
přesněji přívlastek, kterým ho pojme-
novávají. A přitom každý z dohadujících 
se, se opírá o  stejné duchovní pravdy, 
o jediné zrno AllatRa. A zde je otázka: 

„Jak má člověk jakéhokoliv náboženství, 
absolutně jakéhokoliv, co nejlépe pocho-
pit,  že Bůh je Jeden a my, lidé, nemáme co 
rozdělovat“. Vždyť to poskytne pochopení 
důležitosti duchovní jednoty, přátelství, 
lidskosti. Tohle je k  dnešnímu dni natolik 
aktuální, protože celý svět stojí na pokraji 
vážných klimatických katastrof.

Igor Michajlovič Danilov: No, otáz-
ka je to dobrá. Děkuji. Na ni je možné… No 
správnější odpověď by zřejmě zněla tak, že 
lidé by měli, bez ohledu na  náboženství, 
na vyznání, raději co nejusilovněji praco-
vat na sobě v duchovním smyslu, ne slovy, 
ale skutky. A skutečně poznat to duchovní 
spojení mezi Osobností a  Duchovním svě-
tem. Pak se všechny hranice stírají.  Pak, ať 
by byl třeba: muslim, buddhista, křesťan, - 
pochopí, že jsme všichni jedno a že Bůh je 
Jeden. To je nejsprávnější cesta.

A  pro ty lidi, kteří se prostě zajímají 
nebo jsou na začátku své duchovní cesty, 
uvedu takové srovnání. Představme si, že 
je například otec rodiny. Má děti. V  tomto 
případě děti představují různá náboženství. 

Tak jako v  každé rodině, děti často nena-
cházejí společný jazyk, každý věří, že ho mi-
lují méně. A on se snaží dokázat, že je lepší. 
No a tyto děti mají vlastní děti, to jsou vnuci 
tohoto otce rodiny.

U nich, v tomto případě bych to srovnal 
s  různými rozděleními na proudy stejné-
ho náboženství, v nich se také mezi sebou 
objevují spory. Oni si navzájem dokazují to 
samé, co jejich rodiče dokazují svému otci. 
No i tímto jednoduchým způsobem je mož-
né pochopit, že ve skutečnosti jsme všich-
ni jedna velká rodina. A Boha máme jed-
noho. Nejsou jiní Bohové a ani nemohou 
být. A bez ohledu na náboženství, a bez 
ohledu na to, zda je člověk materialista, 
nebo jestli věří v to či ono náboženství, 
všichni jsme příbuzní a velmi blízcí. 
A pro Duchovní Svět ve skutečnosti ne-
existuje rozdělení, to je pravda, v jakém 
náboženství nebo jakým jazykem se člo-
věk modlí. Jazyky - ty máme zde, zde jsme 
rozděleni na jazyky, náboženství, dokonce 
i  na kontinenty jsme rozděleni. Nyní jsou 
u nás lidi ze všech kontinentů. No, AllatRa 
je shromáždila. 

A co vlastně je AllatRa? AllatRa - to 
je to, co pochází od Boha, to, co je uvnitř 
každého člověka. To, co je v jakémkoli ná-
boženství – to je AllatRa. Je možné to na-
zvat jakýmkoli způsobem, jakkoli to nazve-
me: Duch Svatý nebo ještě jinak. Ale to je 
lepší, pocházející z Duchovního Světa, to je 
ten impulz od Boha, neboli to, co Bůh dal 
každému z nás - duchovní podstatu člově-

ka, a to je AllatRa. To nelze popřít. Můžete 
to nazvat jinak, ale podstata se nezmění.

Stejně, jako rodinné vazby z  mého pří-
kladu, ty vnoučata, ty děti mají stejně jen 
jednoho otce. A když pochopí, tyto vnouča-
ta a děti, že není třeba soutěžit před otcem. 
Otce prostě je třeba milovat, byť jen proto, 
že je otcem. Správně? Pochopit, že je to jed-
na rodina. A jedna rodina, když je spolu, je 
silná. Je schopna odolat i ďáblu, i komukoliv, 
protože je to jednotná rodina. Když to lidé 
pochopí, přestanou se rozdělovat.

Rozděluje vědomí a ti otroci vědomí, pro 
něž je to výhodné. Vždyť vědomí jim říká, 
že to je výhodné: „Teď se rozdělíme na svoje 
konfese, teď vezmeme a  oddělíme: oddělí-
me to, oddělíme tamto“. A co oddělují? Těla 
a vědomí? Jednoduše tímto způsobem dělí 
celek na fragmenty. No, je to tak, že děti 
a  vnoučata rozdělí svého živého otce na 
fragmenty: někdo si vezme ruku, někdo - 
nohu. Tohle je čtvrcení živého. Ve skuteč-
nosti se to tak děje. Vždyť Bůh je Jeden.

Anna: A On je v každém. 

IM: Naprosto správně.

Anna: každý to cítí.

IM: No jak jinak. No opět, pokud vez-
meme AllatRu, co jsme viděli – vždyť u nás 
jsou zde muslimové, hinduisti, jsou tu snad 
lidé všech vyznání. 

My všichni jsme jedna duchovní rodina

   pokračování na str. 8
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Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA  – sdružení 
poctivých a  přátelských lidí, kteří se snaží využit své 
nejlepší vlastnosti ve prospěch společnosti. Stojíme 
mimo politiku a mimo náboženství.

Naše motto: „Konáme Dobro!“

Naše cíle a  úkoly: Nejvyšší prioritou je pro 
nás usilovat o  jednotu a  přátelství mezi všemi 
národy na základě kulturních, morálních 
a  duchovních hodnot, které spojují lidi po celém 
světě. Podporujeme realizaci přirozených svobod 
a  lidských prav, formování kvalitativně nových 
vztahů mezi národy na základě spolupráce lidí na 
celém světě, bez ohledu na původ, sociální, etnickou, 
politickou nebo náboženskou příslušnost.

Dnes se díky Mezinárodnímu společen-
skému hnutí „ALLATRA“ sjednotily stovky 
tisíc lidí po celém světě. Počet účastní-
ků každý den roste geometrickou řadou, 
protože dobrých, laskavých a  kreativních 
aktivních lidí, kteří se snaží změnit svět 
k lepšímu, je opravdu hodně.

Dnes se účastníky hnutí realizuje obrov-
ské množství velkolepých projektů v  růz-
ných oblastech. Pracují nad nimi ve světě 
nejlepší specialisté-dobrovolníci různých 
profesí, kterým není lhostejná budoucnost 
naší civilizace a kteří realizují svůj profesi-
onální a tvůrčí potenciál pro blaho celého 
lidstva.

Dobrovolníci účastníci Mezinárodního 
společenského hnutí „ALLATRA“ reali-

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

zují velké množství sociálně významných 
inovativních iniciativ (kulturní setkání, 
mezinárodní projekty „JEDINÉ ZRNO“, 
„PYRAMIDA“, „ALLATRA TV“, „Globální 
partnerská dohoda ALLATRA“, „GEOCEN-
TER“, „ALLATRA NOVINY“, „ALLATRA 
RADIO“ a další). Sami lidé mění svůj vektor 
rozvoje ze spotřebitelského formátu na du-
chovně-tvůrčí, kde je pro lidi hlavním přá-

ním dávat, Milovat, dělit se Dobrem a  žít 
podle Svědomí. Tohle všechno se už děje 
Tady a Teď!

Od volby každého člověka závisí bu-
doucnost celého lidstva.

 Pro zjednodušení komunikace, získá-
ní oficiálních informací týkajících se libo-

volných otázek, práce, iniciativy projektů 
hnutí, pro spojení nás všech bylo vytvořeno 
Koordinační centrum Mezinárodního spo-
lečenského hnutí „ALLATRA“.

Oficiální web: 
www.allatra.org

E-mail: center@allatra.org

Skype: allatra-center

„Zaslouží si respekt ten, 

kdo žije a koná pro blaho své Duše 

a duchovní budoucnost celého lidstva.“ 

Rigden Djappo

ALLATRA
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Anna Dubrovskaja (oficiální koordinátor projektu „Jediné Zrno“): „Často se lidé 
ptají, co spojuje lidi v ALLATRA? A ve skutečnosti odpověd tkví v tom, že právě Allat-
Ra spojuje lidi v ALLATRA. AllatRa je Allat-Ra, tvořivá síla Boha. To je to, co je v ka-
ždém z nás. To je tvořivá síla Božské Lásky, která spojuje nás všechny, která spojuje 
všechny lidi na světě. AllatRa je toto Jediné zrno. To jsi ty skutečný.“

Anton (Belgie, účastník Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA): „Pokud 
se zeptají, co pro mne znamená MSH ALLATRA, s jistotou řeknu, že je to budoucnost 
všech lidí. Budoucnost, kterou můžeme vybudovat pouze společně.“

Tasha Bilson (archeoložka, Velká Británie): „ALLATRA je pro mě skutečný život! 
Něco tak krásného, protože její základní principy spočívají ve sjednocení všech lidí. 
A cítím, že účast v ALLATRA nejenže poskytuje přístup k vnitřnímu osobnímu roz-
voji, ale také možnost být součástí úžasného týmu. A to vše mění tento svět, spojuje 
to lidi po celém světě.“

Hussam Dib (profesor biologie, univerzita Al Hadas, Bejrút, Libanon): „Je 
pro mne ctí být součástí tak krásné organizace, která svou činností přináší mír 
a souznění. Jsme všichni jednotní v Duchu, který je ve všem. Toto poselství by měl 
pochopit každý člověk, jehož srdce je otevřené.“

Irina a  Gennadij Timofejevi (účastníci Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA): „Pro mne je MSH ALLATRA novým vektorem rozvoje, podstatou, ob-
klopující náš život, život vnitřní i vnější. Hlavní věc je, že neexistuje žádné rozdělení 
lidí podle víry, ani podle vyznání, profesí, statusu. To znamená, že všichni lidé jsou si 

rovni. Od rozdělení k jednotě.“

Arun Manilal Gándhí, vnuk Mohandase Gándhího (Mahatam Gándhího), me-
zinárodní aktivista za mír, autor knihy, čestný člen Parlamentu světových nábo-
ženství: „Všechna náboženství jsou založena na lásce, porozumění a respektu. Víte, 
můj dědeček říkal, že náboženství je jako lezení na horu. Nakonec všichni směřujeme 
na stejný vrchol a nezáleží na tom, ze které strany se rozhodneme na něj vystoupit. My 
všichni usilujeme o Pravdu, o Absolutní Pravdu.“

Khalid Zayed (Khalid Zayed, doktor medicíny, chirurg, ředitel Nemocnice KR, 
Káhira, Egypt): „Jste pravoslavná křesťanka a  žijete v  jiné zemi a  já jsem muslim 
z Blízkého východu, Arab. Přitom jsme jako bratr a sestra, spojila nás ALLATRA!“

Lidé mluví o hnutí ALLATRA:
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Po celou dobu lidské existence se lidé 
snažili poznat svou povahu, poznat prav-
du. Moderní člověk o to také usiluje. V dů-
sledku hledání člověk najde zpravidla 
podobné lidi, se kterými následně společ-
ně postupuje po cestě duchovního rozvo-
je. Jaká jsou doporučení, tipy, interakce 
a práce takových skupin?

Existuje takový obrat, že když se měníš 
ty – mění se i svět kolem tebe. Hlavní věc 
je to, co se děje uvnitř člověka, jak váž-
ně pracuje na tom, aby se změnil k lep-
šímu. Často v  počátečních fázích práce na 
sobě mnozí vnímají duchovní cestu jako 
další zábavu nebo rozptýlení, setkání, pros-
tě jako obohacení jejich, v mnoha aspektech, 
zaběhnutému životu, aniž by si všimli, že to 
není skutečná cesta, ale hra na duchovnost. 
Ale když si člověk uvědomí, že duchovní 
cesta – to není záliba, že je to jeho život hlu-
bokými pocity, pak se skutečně začne pohy-
bovat po této cestě. Pak jeho vnitřní změny 
nedají na sebe dlouho čekat, a tyto přeměny 
se také odrazí i ve vnějších událostech.

Velmi dobře se o  tom hovoří ve filmu 
"VĚDOMÍ A  OSOBNOST. OD PŘEDEM 
MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU ":

„Pokud chceš být v takovém kole-
ktivu, pak nejprve začni pracovat 

na sobě. Staň se duchovně svobodným 
člověkem. Postupně se změní i kolektiv. 
Protože síla buď odtrhne služebníky Satana, 
anebo vytrhne lidskou Duši z jeho mrzkých 
spárů." 

Když člověk nastolí pořádek uvnitř sebe, 
projeví se to v práci týmu. A pokud někdo ze 
skupiny nepracuje na sobě, pak takoví lidé 
zpravidla buď sami opustí skupinu, nebo se 
rozhodnou vzít příklad z těch, kteří se sku-
tečně duchovně rozvíjejí. Stěžejním mo-
mentem v práci skupiny lidí, kteří jdou 
po duchovní cestě, je vzájemná podpora 
a  upřímnost, především před sebou sa-
mými. Nemělo by to však vést k odsuzo-
vání nebo posuzování členů týmu.Je tře-
ba chápat, že každá osoba je zodpovědná 
za svůj vlastní duchovní rozvoj a v první 
řadě je třeba se starat o sebe, pozorovat 
své vědomí, myšlenky, emoce a touhy.

Rovněž by v  týmu, který kráčí po 
duchovní cestě, neměli být nadřízení 
a podřízení. Každý přebírá odpovědnost 
za sebe. Každý je zodpovědný sám za 
sebe před Bohem. Rozdělení a hierarchie je 
pouze v pozemském světě. Každý, kdo se ně-
kdy dotkl Duchovního světa, cítí, že existuje 
jednota, tvoření a nekonečná radost a láska.

● Otázka ohledně práce ve skupině, 
pokud mohu položit takovou otázku.  Jsou 
kolektivy, skupiny, které poctivě pracují, 
pracují v každodenním režimu. Jsou nějaká 

PRÁCE NAD SEBOU VE SKUPINĚ
Čím čestněji budeš přistupovat k sobě, tím lepší bude skupina

   pokračování ze str. 5

A všichni jsou sjednocení. A co je spoju-
je? Nejsou sjednoceni svými náboženstvími 
nebo svými národnostmi, nejsou sjednoceni 
jazykem nebo něčím takovým. Jsou sjedno-
ceni tím uvnitř, tím, co je u všech stejné. Že?

Anna: Ano. Zde se seznamují lidé růz-
ných národností. V různých jazycích spo-
lu začínají komunikovat a  nacházejí to 
společné.

IM: Naprosto správně.

Anna: A všichni začínají konat, aby po-
sílili tuto Lásku.

IM: Naprosto správně. Stačí oddělit ple-
vel vědomí od těch zrn Pravdy, které se na-
cházejí uvnitř každého, a  vše se postaví na 
své místo.

Anna: A je to velmi jednoduché.

IM: Velmi snadné. Zkrátka milujte jeden 
druhého. Děkuji. Půjdu dál.

Děkuji, Igore Michajloviči, děkuji Vám 
velmi.

IM: Velmi děkuji.

Anna: Jsme velmi rádi, že jste k  nám 
přišel.

IM: Vždy rád.

z pořadu Bůh je jeden.  AllatRa sjed-
nocuje! 25. února 2018

doporučení ohledně toho, anebo stačí sle-
dovat intuici? 

IM: Zapamatujte si jednu věc: sku-
pina, to jsi ty. Čím svědomitěji se 

chováš k sobě, tím lepší bude skupina, 
zvláště pokud mají všichni ve skupině tento 
postoj. To znamená, že duchovní cesta není 
hra, to nejsou srandičky, to je život. A když 
k tomu přistupuješ vážně, k sobě samému, 
pak i ve skupině bude pořádek. Pokud 
někdo nechce následovat duchovní cestu, 
ale rád se nachází ve skupině, a to se často 
stává, protože se vědomí vždy míchá do 
všeho svatého, řekněme takto, čerti rádi 
lezou do Božích záležitostí a chtějí řídit ten-
to proces. No, nic se neděje, ten sám odejde, 
pokud se nezmění k lepšímu. To je normál-
ní. Zapamatujte si však jednu věc: ve sku-
pinách není třeba nikoho odsuzovat 
a podobně. Pomáhat – ano, odsuzovat – by 
se nemělo. Člověk musí především sám sebe 
brát vážně, a kolektiv je mu nápomocný, ale 
nic víc. A když člověk přebírá zodpovědnost 
za celý kolektiv, stará se a pozoruje, komu se 
daří dobře a komu ne, tak… no, je to 
z vědomí, přátelé, tady není žádná ducho-
vnost. Je zde hodnocení, s kým je mi 
příjemně, a s kým není, kdo mě poslouchá, 
kdo se mi podřizuje, a kdo ne. Proto není 
třeba hledat podřizující se, či se někomu 
podřizovat. Skupina je skupina. Na ducho-
vní cestě samozřejmě, s kolektivem je 
veseleji. A vůbec každá cesta je s kolektivem 
veselejší. Dokonce i cestování, když jdete 
někam sám, nudíte se a s někým – je to 
zábavnější.

z  pořadu „NEVIDITELNÝ SVĚT“ 
(1:31:52),  allatravesti.com
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väčšina ľudí prijala číslo 4, ktoré v  samot-
nom experimente nebolo použité. A číslo 1, 
ktoré sa vysielalo naším Operátorom počas 
experimentu, bolo prijaté značne menším 
množstvom účastníkov. 

Sme nútení priznať, že Druhý medziná-
rodný experiment „PYRAMÍDA“ skutoč-
nosť telepatického prenosu čísla na diaľku 
nepotvrdil. Tento experiment ukázal, že 
Operátorom vysielané číslo 1 nebolo prijaté 
absolútnou väčšinou účastníkov. So znač-
ným odskokom v  porovnaní s  inými čísla-
mi číslo 4 úplne vytesnilo 1 a zaujalo prvé 
miesto. Z  akých príčin sme získali takýto 
výsledok, si budeme musieť vyjasniť. Mož-
no k tomu došlo kvôli nedokonalosti nášho 
vybavenia. Možno kvôli tomu, že taký jav 
ako telepatický prenos informácií na diaľku 
v  prírode neexistuje a  výsledky predchád-
zajúceho experimentu sú iba obyčajnou ná-
hodou. Zatiaľ sa to nechystáme tvrdiť. Pravé 
príčiny ešte budeme musieť objasniť po de-
tailnejšom preanalyzovaní výsledkov tohto 
experimentu a taktiež ich porovnaním s vý-
sledkami predchádzajúceho experimentu. 

Veľmi zaujímavý 
fenomén 

Poznamenáme, že sme získali potvrde-
nie veľmi zaujímavého fenoménu. Po nie-
koľkých dňoch od skončenia experimen-
tu k  nám začali prichádzať oznámenia od 
účastníkov experimentu z  rôznych štátov 
sveta. Veľmi veľa z  tých ľudí, ktorí počas 
experimentu prijali číslo 4  po niekoľkých 
dňoch, aj po skončení experimentu, začali 
prijímať číslo 1. Pritom ľudia podotýkajú, že 
neboli vo zvláštnom stave, nenastavovali 
sa na príjem čísla. No nehľadiac na to, 1-ka 
sa ukazovala a  doslova ich obklopovala vo 
všetkom v bežnom živote. Tento zarážajúci 
fenomén, na ktorý sme narazili, je zaujíma-
vý tým, že číslo, ktoré vysielal Operátor, sa 
začalo ukazovať po niekoľkých dňoch po 
skončení samotného experimentu. Objasniť 
tento jav ešte budeme musieť. 

Poznamenáme tiež, že ešte existuje aj 
verzia o možnom pôsobení na chod expe-
rimentu zvonka. Ale táto verzia je z oblas-
ti fantastiky a my ju ani neberieme do úva-
hy. Napriek tomu sme povinní ju objasniť 
pre našich účastníkov, pretože určitému 
okruhu ľudí bola známa. A kvôli vylúčeniu 
možnosti rozšírenia nehodnovernej in-
formácie a všemožných špekulácií na túto 
tému, sme sa rozhodli absolútne poctivo 
a otvorene objasniť ju. 

V rámci prípravy k tomuto experimentu 

sme vykonávali tréningové cvičenia s  na-
ším Operátorom. Pri tomto sa povinne vie-
dol videozáznam každého cvičenia. Takto, 
27. septembra, prakticky presne 48 hodín 
pred samotným experimentom, sa usku-
točnil ďalší tréning v  poradí. Teraz vám 
uvedieme videonahrávku a potom podáme 
vysvetlenie. Andrej, prosím...

Video prípravy Operátora z 27. 09. 2018 

Andrej: Videozáznam prípravy k  Dru-
hému medzinárodnému experimentu „PY-
RAMÍDA“. 27. septembra roku 2018. Ky-
jevský čas 20 hodín, 13 minút. Zápis č. 19. 
Dnes budeme pracovať so „4“. Sekundičku... 
Drž. Dnes vyskúšame silnejšie nastavenia. 
Zajtra máme deň kľudu. Zajtra nebudeme 
pracovať a v  sobotu, pozajtra, budeme po-
čas experimentu pracovať s  dohodnutým 
nastavením. Dnes to ešte skúsime navýšiť. 
Pripravená? ...

Niektorí účastníci, ktorí boli obozná-
mení s  prípravou Operátora na tento ex-
periment, pripustili, že získaný efekt bol 
výsledkom použitia vyšších nastavení po-
čas tréningu 27. septembra, ako počas sa-
motného experimentu. Podľa ich tvrdenia 
to mohlo ovplyvniť získaný výsledok. Čiže 
silnejšie nastavenie spôsobilo, že číslo 4 na-
hradilo 1-ku, ktorá bola uvedená v experi-
mente o 2 dni. Prirodzene, také vysvetlenie 
zachádza do oblasti fantastiky. A  my veľ-
mi pochybujeme, že získaný neočakávaný 
extravýsledok, zachádzajúci do metafy-
zických prejavov, je možný. Teda súhlasiť 
s  možnosťou nielen telepatického pre-
nosu informácie na diaľku ľubovoľnému 
množstvu ľudí nezávisle od ich polohy 
na planéte a  s  možnosťou nahradenia 
s jasnou dominanciou jednej informácie 
druhou, dokonca s posunom časovej šká-
ly (v našom prípade o 48 hodín) a takto 
vplývať na voľbu ľudí, nemôžeme. Veď 
to, ako chápete, poukazuje, že možno 
posúvať časovú škálu na ľubovoľnú stra-
nu, na akúkoľvek hodnotu, tento rámec 
je možné rozširovať či zužovať. No to je 
z oblasti fantázie. 

My sme si však stanovili za cieľ tohto 
experimentu potvrdenie faktu možnosti te-

lepatického prenosu informácií na diaľku. 
Ale získaný výsledok spochybnil samotnú 
existenciu daného javu v prírode. Teraz sa 
nechystáme nič tvrdiť. Myslíme si, že pre 
hlbšie štúdium tejto otázky je nutné vy-
konať ešte rad experimentov. Tak sme na 
27. apríla 2019 naplánovali vykonanie 
Tretieho medzinárodného experimentu 
„PYRAMÍDA“. Chceme podotknúť, že pri 
príprave nasledujúceho experimentu zo-
hľadníme chyby, na ktoré nám už poukázali 
naši vedci-fyzici z  medzinárodnej skupiny 
ALLATRA SCIENCE: 

Kvôli nedopusteniu nanesenia a domi-
novania prenášanej informácie, výkon 

prístroja pri príprave nesmie prevyšovať uka-
zovatele, ktoré sa budú používať v samotnom 
experimente. Mali by sme a budeme používať 
nastavenia prístroja značne nižšie, ako tie, 
ktoré sa budú používať počas experimentu, 
aby sme nedopustili dominanciu znaku, pou-
žitého pri príprave, nad znakom, vstupujúcim 
do experimentu.   

Operátor sa počas prípravy nebude 
sústreďovať na dátum experimentu, ale 

bude odovzdávať informáciu v režime reál-
neho času v momente prípravy. 

Hoci pochybujeme, že podobné mohlo 
takým fantastickým spôsobom ovplyvniť 
výsledok experimentu. 

Ešte raz chceme podotknúť, že sme 
nútení ešte raz oficiálne vyhlásiť, že v po-
dobné metafyzické prejavy v dôsledku nami 
pripustených chýb počas prípravy na ex-
periment neveríme a  krajne o  nich pochy-
bujeme. Pretože podobné javy protirečia 
kánonom súčasnej vedy a teda sú nemožné. 
Dúfame, že ďalšie experimenty postavia 
všetko na svoje miesta.  

Drahí priatelia, ešte raz vyjadrujeme 
svoju vďačnosť a  uznanie za vašu aktívnu 
účasť v  experimentoch! Počítame s  vašou 
podporou a  účasťou v  Treťom medziná-
rodnom experimente „PYRAMÍDA“, kto-
rý je naplánovaný na 

27. apríla roku 2019 
o 17:00 GMT 

a  pri informovaní ľudí o  plánovanom 
experimente. 

Prosím, registrujte sa na stránke 
ALLATRA TV allatra.tv, alebo posielajte 
svoje prihlášky na adresu pošty znaki@
allatra.tv. 

Ďakujeme pekne a všetko dobré! 

DRUHÝ MEDZINÁRODNÝ
EXPERIMENT „PYRAMÍDA“ allatra.tv
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Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná skupina  Mezi-
národního společenského hnutí ALLATRA. Zpráva obsahuje informaci o původu a struktuře elementárních 
částic, o prvotních základech, ze kterých se skládá hmota, o vzájemném vztahu elementárních částic a kos-
mologie ve světle teorie jednotného pole, o elektromagnetických a gravitačních interakcích, o alternativ-
ních zdrojích energie, atd. Zpráva poukazuje na důležitost, rozsah a včasnost nejnovějších poznatků v ob-
lasti fundamentální a aplikované fyziky. Přináší odpovědi na  základní, dosud nevyřešené otázky moderní 
fyziky a předkládá laicky srozumitelná vysvětlení.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA obsahuje základní znalosti o prvotních osnovách fyziky fundamentál-
ních částic a zákonech jejich vzájemného působení. Je to opravdu evoluční průlom pro světovou vědu, která 
se nachází ve stádiu výzkumů epochálních objevů vytvořených před sto lety. Tyto znalosti obsahují celé 
spektrum fundamentálních a interdisciplinárních výzkumů v různých vědních oborech počínaje fyzikou 
mikrosvěta a konče kosmologií, včetně odhalení jedinečné informace o prvotních základech neutrinové 
fyziky, částicové astrofyziky.

Co jsou to fundamentální částice? Z čeho se skládají elementární částice? Jak je řídit? Odkud se objevuje a kam mizí viditelná hmota? 
V čem spočívá podstata fungování zákonů gravitační interakce? Z čeho se skládá temná hmota? Jak vytvořit živý a neživý objekt? 
Jak zajistit lidstvu autonomní život v extrémních klimatických podmínkách na Zemi a ve vesmíru? Na všechny tyto otázky dává 
odpověď PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, která odhaluje fundamentální základy elementárních částic a kosmologie jako celku. 

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Seznámit se s textem zprávy je možné na:   
www.allatra.org
Seznámit se s videoverzí je možné na: 
www.allatra.tv

Využití Znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA přinese zcela novou 
úroveň rozvoje jak pro světovou vědu, tak i pro budoucnost celé civilizace. 
Tyto výzkumy dávají možnost nejen udělat průlom ve fyzice, ale co je ne-
jdůležitější, průlom v pochopení lidí o prvotnosti jejich duchovní povahy, 
poznání sebe jako svobodné Osobnosti, svého skutečného duchovního 
smyslu života, nemajícího žádný vztah k tělu či vědomí. Tyto znalosti 
a jejich praktické využití otevírají pro lidstvo cestu k tvořivé společnosti, 
založené na prioritách duchovnosti a dobra.

Díky PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA může lidstvo učinit 
evoluční skok ve vědě, neboť fyzika je základem přírodních věd. 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA umožňuje provádět kva-
litativně nové výzkumy a  objevy v  různých vědních oborech 
a provést přesné výpočty prakticky bez chyb. Je zřejmé, že tyto 
evoluční znalosti umožní kvalitativně nový způsob, jak rozví-
jet jakoukoli vědní disciplínu a dosáhnout skutečného průlomu 
v kvantové fyzice, biofyzice, chemické fyzice, geofyzice, astrofy-
zice, a tak dále. Výzkumy v těchto vědních oborech na základě 
znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA již přinesly vynikají-
cí výsledky, a to včetně osvojení nových technologií na výrobu 
a získání nevyčerpatelné energie.

Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA otevírají přístup 
k  nevyčerpatelnému zdroji energie, která je všude kolem nás 

i v celém vesmíru. Jedná se o energii z obnovitelných zdrojů, díky 
které se vytvářejí elementární částice a následně dochází k jejich 
pohybu a vzájemnému působení. Schopnost získávat tuto ener-
gii a transformovat ji z jednoho stavu do druhého, otevírá nový, 
bezpečný, a pro každého člověka snadno dostupný zdroj alterna-
tivní energie. 

Potenciál tohoto nevyčerpatelného zdroje energie je obrovský. 
Je mnohem větší, stabilnější a bezpečnější než potenciál Slun-
ce nebo geotermální energie. Navíc, při jeho použití se elimi-
nuje potřeba akumulace přebytečné energie pro jeho další po-
užití. Vždyť tato energie je všude a může být k dispozici tady 
a teď pro každého člověka za každých podmínek jak na Zemi, 
tak i ve vesmíru.  

čtěte více na https://allatra.tv/cs, rubrika KNIHY
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Uvedu jednoduchý příklad. V 60-tých le-
tech 20. století objevili archeologové v jižní 
části centrálního Turecka na plošině roviny 
Konya město Çatalhöyük (Çatal Hüyük), 
jež se datuje do období VII. tisíciletí před 
naším letopočtem. A pod ním našli ještě 
12 vrstev, tak říkajíc stavebních horizontů 
kultur, které existovaly ještě před tím.

Anastasia: Ano, pro vědecký svět to byl 
tehdy senzační objev: dávné stavby (vnější 
úzký vchod byl vybudován na ploché stře-
še), svatyně, tabulky, sošky, mikrolity geo-
metrických tvarů, pozůstatky polychrom-
ních nástěnných maleb. Podle propočtů 
vědců mohlo v tomto dávném městě žít na-
jednou okolo sedm tisíc obyvatel.

Rigden: Přesně tak. A  právě tam byla 
v  téměř každém domě zvláštní místnost. 
Vědci ji nazývají „svatyní“. Ale řečeno na-
ším jazykem, byla to místnost určená 
k  tomu, aby se v  ní lidé věnovali 
duchovním praktikám. Snažili se, 
aby tato místnost byla umístěna 
v  centru obydlí. Stěny takové 
místnosti (zejména východní 

a severní) byly vyzdobeny freskami, jejichž 
délka dosahovala od 12 do 18 metrů. Ale 
nejzajímavější je, co na nich bylo zobraze-
no: „Bohyně“ v podobě ženy, která zaujíma-
la pozici již zmíněného „brouka“ (nebo jak 
to nazývají vědci – „v  pozici žáby“), vedle 
ní byly zvířata a  ptáci, jež charakterizu-
jí čtyři Bytosti, a  také symboly v  podobě 
znaku Allat (půlměsíc s růžky směřujícími 

kde se už začal klást důraz na lidský život 
a jeho události.

Anastasia: Ano, toto všechno je jen dal-
ším důkazem toho, že lidé na sobě reálně 
pracovali, přičemž duchovní sebezdoko-
nalení bylo přirozenou součásti tehdejšího 
životního stylu společnosti. Nejednalo se 
o letmou zábavu, nebo o takovou část živo-
ta člověka, kterou by bylo lepší před okolím 
skrývat, jak tomu je u  dnešních lidí. Du-
chovní rozvoj byl smyslem života tehdejších 
lidí. Přičemž sama společnost, ve které žili, 
to nejenom podporovala, ale dokonce tomu-
to procesu napomáhala… Zmínil jste se, že 
dávní lidé používali znak v podobě vlny.

Rigden: Ano, vlna je dávným označením 
energie, jejich charakteristik, nebo jak by se 
dnes řeklo, označením energetického pole. 
Pokud se to týkalo duchovních, tajných 
znalostí o člověku, tak počet vlnitých linií 
nebo proužků tvaru vlny ukazovalo na to, 
s energiemi jaké dimenze člověk v duchov-
ní praktice pracuje, nebo do jaké dimenze 
v praktice přechází. Také to ale mohlo sym-
bolizovat samotnou práci v  neviditelném 

světě. Vlnitá linie byla v  běžné symbolice 
používána jako označení vody a řek. A v sa-
králních znalostech o  Vesmíru byla voda 
symbolem jiného světa, odlišného od toho 
pozemského, proto takto často označovali 
i spojení s duchovním světem.

Potvrzení toho, že lidé už v dobách dáv-
no minulých ovládali tyto duchovní Znalos-
ti, můžeme najít i dnes. Základní symboly, 
jako je kruh, kříž, kosý kříž, trojúhelník, 
kosočtverec, čtverec, spirála, hvězda, py-
ramida, půlměsíc s růžky ohnutými nahoru 
nebo jejich modifikace jsou na mnoha ar-
cheologických artefaktech. Jsou například 
na skalních malbách, na figurkách z období 
paleolitu, na rituálních nádobách z období 
paleolitu, na atributech posvátných oděvů, 
na věcech, předmětech, ozdobách objeve-
ných v  hrobech. Toto všechno ukazuje na 
to, že lidé ve svém životě ovládali zvláštní 
magické, sakrální a duchovní znalosti.

nahoru), kosočtverec, dva vertikálně spo-
jené trojúhelníky (ve tvaru „přesýpacích 
hodin“), dva horizontálně spojené trojúhel-
níky (ve tvaru „motýlích křídel“), symboly 
v podobě „pláství“, „zrn“ a „vln“. Přičemž se 
tyto symboly vyskytovaly v  nejrůznějších 
kombinacích: byly navrstveny jeden přes 
druhý, někdy byly zdvojené, někde ztroje-
né, jindy jich bylo ještě víc, byly zobrazová-
ny jako pozitiv, nebo jako negativ. „Bohyni“ 
také malovali jako ženu – rybu (meditativ-
ní ponoření do změněného stavu vědomí), 
jako ženu - hada (označení práce s duchov-
ními praktikami a dosažení stavu duchov-
ního prosvětlení), a také jako ženu – ptáka 
(spojení s duchovním světem). V těchto ná-
mětech byly také ženy, jak nesou rybářské 
sítě, což v podstatě ukazovalo na to, že tyto 
znaky rozmístila skupina, jež se věnovala 
duchovním praktikám.

Navíc pro malbu takových fresek 
užívali barvy, jež jsou vlastní Duši 

v  přechodném stavu: modrou 
a zelenou (tuto barvu získávali 
z  měděné rudy), tmavě červe-
nou a  jasně červenou (z  oxi-
du rtuti a  z  hematitu), žlutou 
(z  oxidu železa), šedou (z  ga-

lenitu), fialovou (z  manganu) 
a  samozřejmě bílou barvu. Toto 

všechno dohromady spolu se znaky 
a symboly ukazuje na to, že lidé ovládali 
původní Znalosti. Mimochodem, taková-
to tradice existovala ve starších dobách. 
Skupina lidí se věnovala duchovním prak-
tikám spolu s  vedoucím skupiny, což byl 
člověk, který na sobě pracoval lépe než 
ostatní a  tím pádem i  rychleji postupo-
val na své duchovní cestě. Na stěnách 
duchovní místnosti vedl tento člověk 
v podobě symbolů a znaků záznam o du-
chovní 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. Následně 
tato tradice přešla do lidské společnosti, 

Obrázek č. 40. Příklady zobrazení        
symbolů dávných národů ve tvaru vlny

ÇATAL HÜYÜK
Rigden: No, podle toho, jaký mají lidé pohled na svět, takové dělají závěry. Pokud by 
současní lidé věnovali více pozornosti skutečnému duchovnímu sebezdokonalování, 
lépe by chápali, proč se dávní lidé tolik starali o svůj duchovní rozvoj. 

ZNALOST MINULOSTI TĚ DĚLÁ ZNALÝM BUDOUCNOSTI 

Člověk mnohému nevěnuje pozornost, 
pokud to nezná. Ale stačí, aby se 

skutečné Znalosti dotkly jeho čela, Duše 
se probudí a on nabývá Moudrost. 

A Moudrost plodí konání...

úryvek z knihy AllatRa
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Neprerušuj schôdzku s Bohom.
Nehas oheň v hrudi,

Zabudni na nepokoj svoj,
Zvnútra nevychádzaj von.

Nezáleží v nebi si, či v podpalubí,
Nezáleží temno je, či svitanie,

Nezáleží mŕtvy si, či živý,
Dôležité s Bohom si, či nie.

Zinaida Mirkina

Pri pozorovaní, ako znova a znova pod-
lieham zlozvykom svojho vedomia, ktoré 
priťahuje mágia a moc, vznikla úprimná po-
treba vyjasniť si túto otázku. Prečo ostatné 
šablóny uvoľňujem, ale túto nie? A tak som 
si uvedomila, že niečo nevidím, že mi celý 
obraz uniká. Veď keď vidíš skutočné poza-
die programov Živočíšnej podstaty, to ako 
ťa klame a využíva, všetku tú špinu a pod-
losť, ktoré ťa vedú k smrti, potom jednodu-
cho odhadzuješ toto škodlivé smerovanie 
vedomia a už ťa ničím nezláka. Čo nevidím 
za túžbami po moci a mágii?

„Jednoducho treba pochopiť, že všetci 
sme ľudia, všetci sme vytvorení z toho 
istého. Nikto z nás nie je vyššie ani niž-
šie. Všetci sedíme v jednom sude mate- 
riálnej špiny, to znamená, že všetci sme 
uväznení v tomto materiálnom svete, 
v tomto smrteľnom tele s  jeho „večnými 
problémami a nevyčerpateľnými túžba-
mi“.  A všetci sa raz budeme musieť zod-
povedať za svoj prežitý život." 

Z knihy Anastasie Novych „AllatRa“

ANJEL ALEBO DÉMON?

To, že nasledujeme programy Živočíšnej 
podstaty, hovorí samozrejme o absencii du-
chovnej Lásky. Keď sme v stave Lásky, všet-
ky ponuky programov Živočíšnej podstaty 
sú zjavné a  jasné ... Keď vedomie ponúka 
čokoľvek, tak ubezpečuje Osobnosť, ktorá 
cíti niečo zlé, že je to maličkosť, nič straš-
né. A v tom je úskok systému. Pretože je len  
biele a  čierne — šedé neexistuje. Keď som  
v Láske, už len samotná myšlienka na ma-
nipuláciu niekoho sa zdá šialená.

Ak sa snažím odhaliť svoj duchovný 
potenciál a  stať sa Anjelom, prečo potom 
súhlasím s myšlienkou o mojej nadradenos-
ti? Prečo už teraz nekonám ako Anjel? Do-
kedy si možno vyberať programy systému 
a pritom želať ľuďom zlé? Veď keď si vybe-
rám moc a mágiu, tak si vyberám vyvyšovať 
sa, využívať, manipulovať, potláčať, kla-
mať, to znamená, že tvorím zlo.

Za opojnými myšlienkami o  moci ve-
domie skrýva skutočné motívy tohto pro-
gramu — slúž vôli Živočíšneho rozumu 
a  odoberaj životné sily inej matérii. Takto 
využíva egoistické ambície môjho zvieraťa, 
ako nástroj na vybudovanie svojej moci.

Čo si vyberám? Stratiť dialóg s najbliž-
šou Bytosťou - s Bohom, stratiť proces oživo-
vania, zjednocovania s Duchovným svetom? 

Ale môžem sa úprimne obrátiť na seba: 
čo robím ja ako Osobnosť? Ak je mojím 
úprimným cieľom žiť v čistote, dobre a Lás-
ke, pre koho potom schovávam zadné vrát-
ka  k moci? Ak sa snažím neustále prebývať 
v milosti Božej Lásky, načo mi je potom táto 
príkra sladkosť špiny? Je pre mňa Boh sku-
točne na prvom mieste? Koho klamem? Čo 
ešte schovám pred sebou?

„ČO NEVIDIA ĽUDIA?“
Igor Michajlovič: To je dobrá otázka: „Čo 
nevidia ľudia?" Nič nevidia ľudia.  V sku-
točnosti, ak si vezmeme človeka ako 
Osobnosť, ako pozorovateľa, ktorý sa na-
chádza v divadle života, tak človek nevi-
dí to hlavné. Ľudia nevidia to, že oni sú   
Osobnosti. A ľudia nevidia a nechápu, že 
oni sa skutočne môžu stať nesmrteľnými. 
Nevidia a nechápu elementárnu vec — 
načo sú tu, to najjednoduchšie — čo je 
zmyslom ich existencie.

Prvá vec, ktorú vidí každý človek, ktorý 
vykročil na Duchovnú cestu, ktorý začal 
spoznávať všetky zložitosti tejto ces-
ty, celú jej jednoduchosť a krásu je, že 
jeho vedomie nie je jeho a neslúži jemu. 
Ale vedomie - to je diktátor, je to súčasť 
systému, ktorý ho manipuluje a robí 
z neho, slobodnej Osobnosti, otroka. 
V tom je zmysel.
 
Nato, aby to človek uvidel, musí v pr-
vom rade túžiť po vnútornej slobode. Nie 
chcieť, priať si, ale túžiť. Musí to byť jeho 
potreba. A potom, keď človek cíti túto po-
trebu, tak môže prejsť túto cestu. Ale ak 
„chce“ a „praje si“, potom všetky „chcem 
a prajem si“ aj tak idú len cez vedomie. 
A vari bude môcť dôjsť niekam, keď celá 
jeho skúsenosť „duchovnej cesty“ (po-
vedzme to tak, v úvodzovkách) prechá- 
dza cez vedomie?"

Z relácie „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od 
vopred mŕtveho k večne Živému“

Na moje úprimne položené otázky, pri-
šli odpovede. Sebapozorovanie v  priebehu 
dňa prinieslo pochopenie, aká jednoduchá je 
interakcia Osobnosti s  týmto svetom. Moc 
a mágia - to sú len myšlienky, informačné 
programy v  katalógu systému. No oživuje 
ich želanie, presnejšie povedané pozor- 
nosť a záujem Osobnosti o priania zvieraťa.

ŽI! ...Všetky želania pochádzajú od Živo-
číšnej podstaty človeka. Keď som sa začala 
zaujímať o  pochopenie pôvodu myšlienok 
o moci a mágii, začala som vidieť niečo, čo 
som si predtým nevšimla. Moje prvotné ve-
domie je sebecké, vrtošivé dieťa naladené 
na konzum. Keď zachytím vo svojom vnútri 
jemnú vlnu nespokojnosti, už viem, že moje 
zviera nesúhlasí s  tým, čo sa deje. Toto je 
začiatok všetkých programov - nebyť v har-
mónii s  tým, čo je teraz, ale všetko meniť 
podľa egoizmu zvieraťa. Toto je vstup vôle 
Živočíšneho rozumu, ktorá vzdoruje Du-
chovnému svetu.

A  všetky programy vstupujú vo chví-
li, keď Osobnosť vníma impulzy od svojich 
vedomí ako pokyn k akcii. Možno to pocítiť 
ako jemnú vlnu v  energetickej konštrukcii 
- pokles nálady, nepokoj alebo nepohodlie, 
tlak v oblasti slnečnej pletene. Taký impulz 
od opice so záložkou „niečo je zle". Alebo 
to možno pocítiť ako prácu druhotného ve-
domia, keď vstupujú sotva postrehnuteľné 
myšlienky, že je dôvod na strach, agresiu 
alebo pýchu.

Riešením v  takýchto situáciách je 
uvoľniť telo a  nedávať pozornosť pocitom 
v ňom, ktoré zvučia na pozadí nespokojnos-
ti. Pomáha prepnúť sa na pozitív, na Lásku 
k Bohu...

„Človek, ako Pozorovateľ Živočíšnej pod-
staty, zachytáva v okolitom svete objekty, 
ktoré sú pre neho významné, pričom po-
silňuje ich dôležitosť pre seba silou svojej 
pozornosti. To, akú dôležitosť pridelí tomu 
alebo onomu objektu, závisí od svetoná-
zoru človeka, od jeho skúseností v poznaní 
sveta a seba. Akonáhle sa človek začína 
spoliehať na vonkajšie okolnosti, vytvá-
ra pohyb, ktorý v ňom vyvoláva úzkosť, 
prejav mnohých ilúzií, ktoré ešte viac str-
hávajú jeho pozornosť.
Človek, ako Pozorovateľ Duchovnej pod-
staty, sa pozerá na svet nestranne. Jeho 
oporou v živote a významným objektom 
je Duša. Veď nemožno spoznať pravdu 
vonkajšieho bez toho, aby sme poznali 
pravdu vnútorného, pretože vtedy ne- 
existuje žiadny Pozorovateľ, ktorému sú 
otvorené všetky tajomstvá tohto sveta."            
Anastasia Novych „AllatRa“

Ukázalo sa, že je jednoduché nechcieť 
prerobiť tento svet podľa seba ... Keď v praxi 
spoznáš to pravé a večné čo je vo vnútri, to 
čo daruje nekonečné šťastie.

Človek si sám vyberá: či bude chamti-
vou, zlomyseľnou opicou, bude ťahať všetko 
k  sebe, existovať v  nekonečných fantázi-
ách, ktoré tešia jeho ego, alebo bude vďač-
ný a  bude Žiť v  Láske a  Radosti v  každom 
okamihu.

Celý článok číst na: polahoda.cz

allatravesti.com
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Sebapoznávanie, cesta k sebe samej, ces-
ta rozkrytia lásky, radosti, šťastia vo vnútri 
seba, cesta od prežívania k poznaniu živo-
ta. Človek prichádza na tento svet s darom 
života a  darom cítiť. Cez pocit sa odkrýva 
poznanie lásky, poznanie  samého seba. 
Mám 48 rokov a len pred štyrmi rokmi som 
začala spoznávať, čo je to  ozajstné šťastie, 
láska, čo je to radosť, aký je zmysel života tu 
na Zemi. Je veľa filmov, veľa kníh, avšak až 
teraz mi bolo dopriate prísť k pochopeniu, 
odhaleniu Pravdy, zmyslu bytia. 

Som vďačná, že mi bolo dopriate stretn-
úť sa s knihami od Anastasie Novych, ktoré 
mi boli odpoveďou na moje otázky. So zna-
losťami z  knihy AllatRa prišiel do môjho 
života pokoj, spojený s veľkou vďačnosťou. 
Nikdy som si ani len nepomyslela, že poro-
zumiem toľkým veciam, tomu všetkému, 
s  čím sa v  živote stretávame, prečo sa mi 
deje to, čo sa deje a čo je za tým. Toľko od-
halení a pochopenia, odkrytia naraz. Zača-
la som situácie vnímať úplne inak. Pozerať 
očami, ktoré odmietajú hodnotiť, posudzo-
vať a  tým sa mi otvorili úplne nové dvere 
k  sebe. Akými očami pozerám ja, takými 
sa na mňa pozerá vesmír. Sebapoznávanie 
je len chcieť spraviť krok, prekročiť hrani-
cu z vonkajšieho sveta do toho, ktorý je vo 
vnútri nás.  Každý človek môže spraviť ten-
to krok, avšak je dôležité vedieť ako. Život 

plynie rýchlo. Tak sa skúsme zamyslieť, na 
čo sme tu, čo je za tým krátkym pobytom 
skryté. Hľadajme, veď ten kto hľadá nájde. 
Veriť je dobré, no bez Znalostí je to veľmi 
ťažké. So znalosťami z knihy  AllatRa pri-
chádza Pravda poznania. 

Mám takú skúsenosť a viem že väčšina 
z nás sa s takouto situáciu v živote stretla. 
Ešte pred tým, ako som spoznala osobne 
jednu ženu, už som sa o nej od druhých ľudí 
dozvedela skoro všetko. Vykreslili ju ako 
nepríjemnú, panovačnú ženu, s množstvom 
zlých vlastností. Rozhodla som sa nehodno-
tiť, nerobiť záver, veď som sa s ňou ešte ani 
nestretla. Po našom prvom stretnutí prišlo 
rozhodnutie akceptovať a prijať ju takú aká 
je. Začať sa pozerať inými očami, tými čo 
začínajú vidieť v druhom človeku dobro, aj 
keby bolo len jedno, jediné. Nie je to až také 
ťažké, stačí len chcieť. Pozerať očami, ktoré 
odmietajú hodnotiť, posudzovať a tým nám 
otvárajú dvere k sebapoznaniu. 

Zistila som, že je oveľa ľahšie takto žiť. 
Človek má na výber vždy dve cesty, buď ces-
tu zla, nenávisti, pohŕdania, alebo si vyberá 
Lásku, cestu vzájomnej úcty, rešpektu, ra-
dosti, Vďačnosti a  harmónie. Skúsme spo-
znať seba, cez túto druhú cestu, vyberme sa 
po nej a vráťme sa späť do Života, do Života 
ktorý hľadáme a ktorý je na dosah. 

Alenka

Sebapoznávanie

Dobrý skutek

Rigden: ...A co je to ten duchovní život? Život, to je řada událostí, kde každý okamžik 
je jako článek řetězce, jako záběr z filmu, na kterém jsou zaznamenány všechny 
myšlenky a činy člověka. Stává se, že se díváš na dobrý film, který v tobě vyvolává 
pozitivní dojmy, protože většina jeho záběrů je světlá a jasná. A stává se, že se díváš 
na jiný film a ten v tobě vyvolává negativní náladu, protože většina jeho záběrů je 
temná a pochmurná. Takže je důležité, aby film tvého života byl světlý a jasný, aby 
v něm bylo co možná nejvíce dobrých záběrů. A každý záběr je ten okamžik tady 
a teď. Kvalita každého záběru tvého životního filmu závisí výlučně na tobě, neboť 
jsi to ty, kdo činí tvůj život světlým nebo temným svými myšlenkami a činy. Oka-
mžik, který jsi prožil, už nesmažeš, nevystřihneš, a podruhé už se opakovat nebude. 
Duchovní život to je tehdy, kdy je každý záběr nasycen Dobrotou, Láskou, dobrými 
úmysly a činy. 

Z knihy AllatRa od Anastasie Novych

Božské Ticho
Chcem tichom objať celý svet,

Tancovať v Božom náručí,
A vnímať ako kvitne Kvet,
Keď Ticho vnútri zazvučí.

Chcem tichom objať celý svet,
A rozpovedať očami,

V odraze ticha prijímať späť,
Čo nič na Zemi nedá mi.

Ja rozpoviem vám všetko tichom,
Čo nevypoviem ústami.

Veď Tanec v Tichu blízkych dvoch
Opísať slovom sa mi nedarí...

Hanka

Jak dlouho jsem si myslel, že žiju duchovním 
životem a lhal sám sobě, že jdu cestou Člově-
ka s velkým „Č“. Chápal jsem to tak, že stačí 
pár minut denně meditovat, chodit do příro-
dy a tu a tam udělat nějaký dobrý skutek, za 
který jsem většinou čekal nějakou odměnu... 
Zkrátka vědomí překroutí vše, co se dá, ale jen 
do doby, kdy jej nezačnu kontrolovat. Byl jsem 
dost naivní. Myslel jsem, že to je moje skutečně 
„Já“. Pletl jsem se. Jenže pouze do doby, kdy 
se ke mne dostaly Znalosti. Znalosti z  knih 
Anastasie Novych, kdy jsem pochopil podstatu 
Života. Pochopil jsem vnitřně jakým vektorem 
musím jít, abych pocítil tu nekonečnou Lásku. 
Jak obohacující je konat dobré skutky s Láskou 
a  nic od nich neočekávat. Vždyť už samotný 
Skutek je odměnou. Ta radost se dá jen pocí-
tit, ale vůbec ne popsat. Do té doby jsem pouze 
existoval, ale nežil. Jen jsem krmil svoje vědo-
mí a myslel jen na svoje tělo. Pořád je obrov-
ský kus cesty přede mnou, ale Miluji tu cestu. 
Miluji ŽIVOT a jsem vděčný za všechny, kdo se 
snaží DOBRO a ZNALOSTI šířit. 

Tomáš Kozma

Nadvláda Duchovního světa 
nad materiálním
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Přemýšleli jste někdy o  tom, proč svě-
tové dějiny v  různých zemích světa ve 

školních učebnicích, v  učebnicích pro vyš-
ší vzdělávací instituce, začínají od IV. – III. 
tisíciletí před naším letopočtem, od staro-
věkých měst Mezopotámie a Egypta? A pak 
jsou zpravidla uvedena starověká Indie, 
Čína, Ellada (starověké Řecko). Proč se po-
zornost nových generací speciálně soustře-
ďuje především na tento region Středního 
Východu, a právě na toto časové období? 

Z čí iniciativy nebo přesněji, kdo je sponzo-
rem dominance právě tohoto názoru v této 
přibližné vědě o hádání dat a událostí? Ja-
koby předtím nebylo nic významnějšího: 
ani megalitická města na různých konti-
nentech, ani Tripolská desetitisícová města 
na území starověké Evropy, či vysoce roz-
vinutá města v  Euroasii, jejichž obyvatelé 
vedli mírumilovný způsob života. Nemluví 
se dokonce ani o  tom, že před Sumery žili 
lidé v Mezopotámii, kteří zvláště ctili znak 
AllatRa, stejně jako jiní lidé z dávných dob 
na různých kontinentech. 

Symbolické zobrazení znaku duchovní trans-
formace  u  různých národů – AllatRa. Po-
drobnější informace o znaku AllatRa a dalších 
znacích jsou jsou popsány v  knize Anastasie 
Novych „AllatRa“. Kniha je volně dostupná na 
stránkách allatra.tv

A proč v této „světové historii vyvolených“ 
všechny komunity lidí před tímto obdobím 
podmíněně nazývali „kulturou“ a  potom 
„civilizací“, prvními městy-státy?

Odpověď je ukryta ve slově „stát“. V  dů-
sledku převzetí z  jiných jazyků a  překladů 
se setkáváme s  takovými interpretacemi 
jako „nadvláda, pán, mocnářství, hlava 
rodiny“. Starověké prameny, ohledně pů-
vodu slova „nadvláda“, vedou k Sumerům. 

Vždyť zrovna tehdy na Východě začala aktiv-
ní propaganda dávného nejvyššího božstva, 
prvního předka jménem El, historie jeho 
vzniku, boj o  moc se starými bohy a  jejich 
svržení, vláda národů prostřednictvím jeho 
dětí a shromáždění bohů pod jeho správu. 

S  přihlédnutím k  tomu, že u  Sumerů do-
minovala moc náboženství propagované 

skupinou bohů vedeným hlavním bohem, 
se stává zřejmým, z jaké „rodiny bohů“ byl 
zkopírován příklad ovládání národů.

„KRÁLOVSTVÍ ROZUMU“ 

Čím začala historie tzv. „civilizace“ národa, 
který přišel do úrodného údolí Mezopotá-
mie? Rozdělením přebytků a  byrokracie. 
První piktografické testy byly ekonomic-
ké soupisy, hospodářské soupisy, souhrny. 
Jednoduše řečeno, životní styl „pohltil“ éru 
matriarchátu, a  k  tomu touha patriarchá-
tu po moci. To se stává i  člověku, který 
ztrácí v sobě duchovní spojení s Bohem. 
Vzniká v  něm diktát vědomí. Začíná vě-
novat nadměrnou pozornost uspořádání 
své domácnosti v  trojrozměrnosti na úkor 
svého duchovního vývoje. A při dominanci 
království rozumu je vše šablonovité, ať je 
to v rodině, či v komunitě: hledání vnější-
ho nepřítele, touha po dobývání sousední-
ho území, vykořisťování všech kolem, boj 
o moc. 

K čemu to vede?  Copak země Sumerů byla 
zemí svobodných lidí? Sumer z konce třetí-
ho tisíciletí před n.l. je zemí, která neustále 
vedla dobyvačné války, země žoldnéřů, ot-
roků koupených nebo zajatých ve válkách, 
země otroků-dlužníků, kteří prodávali čle-
ny své rodiny a sebe do otroctví. Země, žijící 
sbírkou zákonů králů, kteří se prohlašovali 
za místodržitele bohů. Země 30 stříbrných, 
kde lidský život byl vyjádřen hodnotou zbo-
ží v tehdejším měřítku – ve stříbře. O tom 
svědčí tabulky s  ročními vyúčtováními 
dozorců, určené operacím s  pracovní silou 
a otroky. A toto „království rozumu“, otro-
ků a služebníků boha Ellila roztahovalo svá 
chapadla do Sýrie, Malé Asie a Elamu.

TI, KTEŘÍ PŘIŠLI S HISTORIÍ  
O ELOVI

Etnonym, tj. název Sumerů, to je vědecká 
abstrakce, není to samotný název národa. 
Toto pojmenování se jednoduše používá pro 
označení národa, který přišel do úrodných 
zemí Mezopotámie. Ve všeobecném literár-
ním dědictví starověké Mezopotámie, zís-
kaném z klínových tabulek Sumerů, potom 
Akkadů, kteří přijali jejich dědictví a později 
ve spisech babylonských kněží, je především 
vyprávěn příběh formování moci, opa-
kující předpotopní historii všemocnosti 
a dlouhověkosti Ela a jeho elity. 

Zde jsou Elimu již připisovány vlastnosti 
boha Enlile (akkadsky Ellil), který se ná-
sledně stal jedním z hlavních bohů sumer-
sko-akkadského panteonu. Přičemž jsou 
zde sledovány dozvuky starých legend, kte-
ré zanechaly prapůvodní znalosti – o sedmi 
bozích, mezi nimiž byl také Enlil – jedno ze 
jmen Ahrimana, o tom, že Enlil, byl druhým 

po nebeském bohu jménem Anu a jeho stá-
lým představitelem na Zemi.

Ale již v  sumerských legendách k  Enlilu 
a  k  sedmičce bohů je aktivně připisována 
i předpotopní historie světového samovlád-
ce – Ela. Hlavními epitety Enlila se stávají - 
„vysoká hora“, „vládce všech zemí“, „vládce 
určující osudy“, „pán, jehož slova jsou ne-
změnitelná“ a  rovněž „otec bohů“. Dokon-
ce se používal takový výraz „Enlil všech 
bohů“, „Enlilství nad bohy“. Termín „enlil-
ství“ znamená „nadvládu“.

LITERATURA SUMERU

V  sumerské hymně „Enlil je všude...“, ve 
kterém se vychvaluje Enlil, jsou vyjmeno-
vány jeho epithety a  skutky bohů. Tento 
kultovní text, který má posílit kolektivní 
emoce, má tato slova: 

„...Bez Enlila, „Vysoké hory“, nebyla by 
stavěna města, nevznikla by sídla, nebyly by 
zřízeny stáje, ovčín by nestál, král by nevy-
rostl, velekněz se nezrodil, nebyl by zvo-
len orákulem žádný chrámový sloužící, 
vojenské oddíly by neměly velitele...“   
„Chrám Enlila je hora hojnosti, přijímají tam 
oběti, dávají rozhřešení...“ 
„Enlile, pastýře, kterého uzříš, vyvoleného, 
kterého v Zemi pozvedneš – zem mu do ru-
kou, zem mu pod nohy položíš, skloníš před 
ním vzdálené země.“ 

Ukázkový příklad – jeden z  prvních sta-
robylých měst Mezopotámie – Eridu, byl 
pojmenován městem prvních králů. Podle 
pověsti je jeho patronem bůh Enki, syn En-
lila, který působí jako organizátor světové-
ho řádu na zemi. Město je řízeno samotným 
synem Enkima – mužem, který se jmenoval 
Adapa, který byl polovinou bůh, polovinou 
člověk-hrdina. Předpokládalo se, že právě 
Adapa přinesl civilizaci do města z ostrova 
Tilmun, to znamená – z  ostrova nesmr-
telných. Mimochodem Adapa v  akkadské 
mytologii je jedním ze „sedmi mudrců“. Po-
dobný příběh o Sedmi mudrcích byl později 
ve starém Řecku – Elladě, kde byl Solon také 
nazýván jedním ze sedmi mudrců.

ATLANTIDA.

Sumerské hliněné tabulky s klínovým písmem

Celý film "OD ATEISTY K SVÁTOSTI" 
v ruském jazyce s českými itulkami 
na allatra.tv

ZNAK ALLATRA
v kulturách světa

12. tisíciletí př. n. l.

00:24:27 - 00:33:44 (čas ve filmu)

El - vládce všech zemí, "Enlil všech bohů".    
Literatura Sumeru.
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UVNITŘ

na allatra.tv

„Které myšlenky přichází od živočišného 
(od vědomí) a které myšlenky jsou správ-
né, dobré a nasměrovány…“

IM: Není dobrých myšlenek... To je pro 
všechny, aby to bylo jasné. Z Duchovního 
světa myšlenky nepřichází. Je to pravda. 
Všechny myšlenky v tvé hlavě, které cítíš, 
zažíváš – to vše je diktatura satana. Satan 
ti může vyprávět o  Bohu… Zase, co je to 
satan? V náboženském chápání to je někdo 
s růžky a oušky. Tak co je to satan? Satan 
– to je program, informace. Tvé vědomí 
je částí programu. Mnoho jsme již o  tom 
hovořili. To je pro zjednodušení chápání. 
Tady holky mají tablety. 

Jsou v nich programy, které všechno vykres-
lují. Jestli se podíváme na propsané progra-
my – jsou tam nuly a jedničky. Ale ony vidí 
číslice, vidí obrázky, ale to vše se přeci sklá-
dá s nul a jedniček. Takhle funguje samotný 
systém. Takhle funguje naše vědomí, které 
je částí systému. Ano…

Ž: Předepsaný kód.

IM: Banálně předepsaný kód, ale on nám 
kazí život. V  tom je smysl toho kódu. On 
musí držet za ocas, a musí pevně držet kaž-
dého, kdo není hodný světa Božího. A každý, 
kdo není hodný, kdo nemůže překročit, kdo 
se nechává zlákat vším pozemským a smr-
telným, ten se odsuzuje k čemu? K mukám 

OD DIKTATURY ZVÍŘETE

TEBE

úryvek z pořadu

Jednoduché metody práce se svým vědomím. První, naprosto jednoduché kroky 
v práci na sobě. Jak ovládat své vědomí a kontrolovat myšlenky? Jak se zbavit 
diktátu vědomí a jeho dotěrných myšlenek? Jak se naučit řídit svou pozornost 
správným směrem? Jak najít sebe skutečného? Jak komunikovat v rodině bez 
urážek a výčitek? Časté záměny Lásky za diktaturu. Co je pravá Láska? Jak přestat 
být nešťastný a začít Žít? Jak vybrat Život místo smrti, Lásku místo utrpení? Jak 
v sobě rozlišit Osobnost – duchovní složku, a vědomí – živočišnou složku člověka? 
Co si představit pod pojmem duchovnost Osobnosti? V čem tkví smysl konání 
Osobnosti? Jak získat svobodu od zvířete uvnitř sebe? Jak rozvíjet Anděla v sobě? 
Jednoduché duchovní nástroje v práci na sobě, které jsou dostupné a pochopitelné 
pro každého z nás. 
Účastníci pořadu: Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Tatiana

chápou, že někdo tam může dělat, že ně-
kdo již dosáhl těchto jakýchsi výsledků 
v  duchovním rozvoji, překonal své vě-
domí nebo ho alespoň drží zkrátka. Ale 
jak?… Já nedokážu… No já, mně se nepo-
daří, nevěřím...

IM: No, vědomí to právě takto říká.

Ž: "Nevěřím".

IM: A kdo nevěří? Vědomí nevěří.

Ž: Něco jako poslední, poslední kapka, prostě 
nevěřím.

IM: Kdo předhazuje tyto pochybnosti? To vše 
jsou hry vědomí. Vždyť vědomí bude říkat, že 
se ti to nepodaří, že jsi k ničemu, nezabývej 
se tím, neztrácej čas.

Ž: Ale podle toho, co říkají…

IM: To je to! A ty jsi kdo? A kdo jsi? Ty jsi An-
děl. Jednoduše je potřeba chápat kdo jsi: jsi 
živý nebo mrtvý. 

Ž: A člověk chce, cítí, je již zcela připravený, 
ale vědomí ho přesto v některém okamžiku 
přesvědčuje, že…

IM: A ono musí přesvědčovat.

Ž: Ano, že se to prostě nepodaří. Probíhá vzá-
jemné vyloučení – když je tam plus, znamená, 
že já mám mínus, neustále tyto dvě strany, 
chybí nějaké jednotné chápání, které cítí…

IM: A jednotné není pouze proto, že vědomí 
vždy stojí na straně, řekněme tak, nikoliv an-
dělské. Ale člověk cítí úplně něco jiného: to, 
že je to možné, že je to reálné. A dokud on, 
řekněme, pochybuje, dokud je málo duchov-
ně rozvinutý, tak v něm probíhají takové mo-
menty. Ale když v člověku již probíhají tyto 
momenty – řeknu tak, je to již určitá část ví-
tězství. Protože si již uvědomuje sám sebe, že 
on, promiňte, není zvířetem. Dokonce, byť se 
cítí jako ohlodaná oškubaná slepice, ale už je 
to pták. Chápeš, má již křídla. Byť ještě není 
Anděl, je kuřátko, ale není už zvířetem. Již 
není pes. To je přece lepší. A to – vyroste!-
Pamatujete si pohádku o  ošklivém káčátku 
– kým se stalo?

Ž a T: Překrásnou labutí.

IM: Tak v  tom je smysl. A  jak ho všichni 
napadali?

Ž: Systém, ten je přece vždy zaměřen na 
Osobnost, aby ji ukloval a zlomil.

IM: Utlačovat. Urážet, utiskovat, zachytit za 
živé, za pýchu, za vše ostatní. Ale čím to kon-
čí, když člověk stojí pevně na své cestě?

Ž: Vítězstvím.

IM: Ovšem, a v tom je smysl.

a smrti. Ale člověk má právo na co? Na život. 

... Veškerá zlost, chamtivost, závist, veškerá 
lidská podlost, to vše, přátele, je vaše vědo-
mí. A  vše začíná tam. Ale začíná, protože 
vy to financujete, vy to vybíráte. Vy se pod-
dáváte těmto pokušením, vy jednáte a  dě-
láte sami. Copak to dělal Bůh? Copak Bůh 
říkal člověku: „Zabij druhého?“ Copak Bůh 
říkal: „Plivni na záda svému příteli, oklam 
a ukradni?“ Copak Bůh v tobě kritizuje dru-
hého - tvého kamaráda? Ne!... To všechno je 
vědomí. Jakákoliv myšlenka – to je vědomí. 
Jakékoliv hodnocení – to je vědomí. 

Tady zní otázka: „Co dělat, jestli to všech-
no je vědomí? Co je to tedy anděl?“ Anděl 
je zrovna ten, kdo cítí. Anděl vnímá tento 
svět tak, jak mu diktuje vědomí. On ho ne-
vidí, ale cítí. A sestávající vnitřní část, poci-
tová, je zrovna to, o čem mnozí lidé mluvili 
ve filmu „Jediné Zrno“, ano? To je to vnitřní, 
pocitové vnímání. Je vnímáno celostně a ji-
nak, než vědomí. Nicméně najít a osvobodit 
tohoto anděla, je velmi jednoduché. A uvě-
domit si, že jsi, promiňte, Osobnost, a  ne 
část programu těchto předepsaných nul 
a jedniček. Je to velmi jednoduché. 

Je třeba začít zakazovat vašemu vědomí 
vnucovat vám to, co nepotřebujete, vnuco-
vat vám nastavení systému. To znamená, 
špatné myšlenky, nedobré chování a všech-
no špatné. A tehdy, kdy budete usínat šťast-
nými, budete se i probouzet šťastnými...

Ž: ... takový moment, kdy lidé slyší, lidé 
Celý film "SVOBODA OD DIKTATURY 
ZVÍŘETE UVNITŘ TEBE" na allatra.tv

SVOBODA
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TIRÁŽ: Polahoda  –  měsíčník  aktualit  a  zajímavostí  z  domova  i  ze  světa,  prezentuje  Znalosti  z  knih Anastasie  Novych,  texty 
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Více informací na 
allatra-partner.org/cs

GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ 
DOHODA ALLATRA

Globální partnerská dohoda ALLAT-
RA je základem pro praktickou realiza-
ci modelu duchovní tvořivé společnos-
ti prostřednictvím vytvoření činností 
v pracovní sféře společnosti kvalitativ-
ně nové podoby mezilidských vztahů, 
založené na všelidských duchovních 
a morálních 7 osnovách ALLATRA.

MEZINÁRODNÍ VOLONTERSKÁ 
INTERNETOVÁ TELEVIZE

INTERNATIONAL TELEVISION

ALLATRA TV - mezinárodní, všenárodní internet - televize 
s aktuálními a zajímavými videi na různá témata: věda, dobré zprá-
vy, informační a analytické programy, rozhovory se slavnými lid-
mi a dobrý humor, vzdělávací animovaná videa, rodinné pořady 
a mnoho dalších upřímných a pozitivních programů, podporujících 
lidskost, laskavost a jednotu ve společnosti. Pořady ALLATRA TV 
jsou zajímavé pro všechny, kdo usilují o sebezdokonalení, duchovní 
a kulturní rozvoj, upevnění pozitivních vlastností v sobě a ve spo-
lečnosti. Připojte se k mezinárodnímu volonterskému týmu „ALLA-
TRA TV“, realizujte své tvůrčí nápady a projekty prostřednictvím 
nového formátu národní televize! E-mail: info@allatra.tv

Obzvláště populární mezi diváky jsou pořady z cyklů „Pravda 
pro všechny jedna“ za účasti profesora akademika Igora Michaj-
loviče Danilova. V těchto epochálních pořadech, které mění osu-
dy lidí, národů a lidstva jsou odhaleny starověké klíče – Znalosti 
o JEDNOTĚ a SMÍŘENÍ všech lidí. Jsou dány odpovědi na otázky, 
které zajímají mnoho lidí – jaký je jediný zdroj všech náboženství 

lidstva? Co spojuje všechny duchovní znalosti v jejich začátku? Jak 
dosáhnout SMÍŘENÍ v sobě, člověka s Bohem, člověka s člověkem? 
Islám, křesťanství, buddhismus, jaká pravda spojuje světová ná-
boženství a všechny pravé věřící? Jak najít v sobě to SKUTEČNÉ?! 
Díky pořadům je možné získat prak-
tickou zkušenost poznání a doteku 
s ŽIVOTODÁRCEM. 

Pořady obsahují unikátní in-
formaci, ukazující cestu k sebe-
poznání, prapůvodní poznat-
ky o Duchu Svatém, jeho 
důležité roli v duchovním 
růstu člověka a celé-
ho lidstva; hluboké 
sebepoznání a hlu-
binné pocity doteku 
s Duchovním světem.

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

HODNOTA ŽIVOTA je VE SVOBODĚ VOLBY.
Pouze správné SEBEOVLÁDÁNÍ,

DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ 
SEBEZDOKONALOVÁNÍ

povede lidi k JEDNOTĚ,
TVOŘENÍ a znovunabytí

DUCHOVNÍHO DĚDICTVÍ. allatra-partner.org/cs


