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22. MÁJ 2021: DEŇ, KTORÝ SA ZAPÍSAL DO HISTÓRIE

To sú otázky, nad ktorými sa každý človek aspoň raz v živote zamyslí. Na základe nábožen-
ského učenia väčšina dnes žijúcich ľudí dúfa, že po smrti ich čaká raj, v ktorom zostanú vo 
svojom tele. Cítime niečo iné, cítime, že existuje ŽIVOT, že existuje iná forma. Chápeme, že 
existuje smrť, ale existuje aj odmena - Život. 

Cieľom a úlohou konferencie bolo nájsť odpoveď na túto otázku alebo sa aspoň priblížiť k jej 
pochopeniu. Odzneli senzačné objavy vo fyzike, ktoré potvrdili, že človek je informácia, čo 
znamená, že po smrti nezaniká.

ŽIVOTŽIVOT

VÝMYSLY A FAKTYVÝMYSLY A FAKTY
PO SMRTIPO SMRTI

22. MÁJ 202122. MÁJ 2021

ONLINE KONFERENCIA

Oľga Schmidt: „Človek nie je len biologický 
druh zvieraťa, ktorý má charakteristickú fyzic-
kú formu. A teda, človek nie je len telo s celým 

systémom orgánov, ale má aj vedomie. Pričom má 
nielen prvotné vedomie, ktoré majú aj živočíchy, ale 

má aj druhotné, ktoré je jedine u ľudí. Všetko toto sú časti materi-
álnej alebo živočíšnej zložky ľudskej bytosti.

Okrem nich je v človeku aj Duša a Osobnosť. Oni predstavujú ne-
materiálnu alebo duchovnú podstatu človeka. A teda človek je vo 
svojej podstate duálna bytosť, ktorá má telo, prvotné vedo-
mie, druhotné vedomie, Dušu a Osobnosť (no Osobnosť nie v 
ponímaní dnešnej psychológie).

Každý z nás si niekedy v živote položil alebo položí tieto otázky: 
Kto som? Prečo sme tu? Čo bude po smrti?“

KTO JE V SKUTOČNOSTI ČLOVEK?

Čo sa deje s človekom po smrti?

Existuje reinkarnácia?

Čo je to subosobnosť?

Čo vieme o Duši a Osobnosti?

VEDOMIE JE MIMO TELA

Gabriela Szalayová: „Otázkou podstaty my- 
šlienky sa zaoberalo veľké množstvo vedcov v 

rôznych dobách. Jedni hovorili o tom, že myšli-
enka je materiálna a druhí, že je ideálna. 

Výskumy Permského psychiatra Gennadija Pavloviča Krochaleva, 
ktorý ako jeden z prvých experimentálnou cestou dokázal, že 
zrakové halucinácie k nám nielenže prichádzajú z vonkajšie-
ho sveta, ale že ich môžeme do vonkajšieho sveta aj vysielať a do-
konca zaznamenávať na fotografické materiály.

ČLOVEK NIE JE TELO ANI VEDOMIE – 
JE OSOBNOSŤ  

Elizabeta Chromova: „V náboženstvách sa člo-
vek často prirovnáva k Duši. Duša nám však dáva 

život a je večným, nehmotným zdrojom životnej energie v člove-
ku. Duša je tiež bránou, východom do inej reality, v jazyku 
náboženstva a kultúry do Duchovného sveta, nirvány, Abso-
lútna, sveta Boha. 

To, že nie sme Duša, sa dá tiež veľmi ľahko dokázať. Veď každý 
z nás to pocítil, pocítil v sebe radosť a Lásku. Ak sa dieťaťa 
spýtate, kde je Duša, ukáže vám presne na oblasť solar plexu. Ne-
môžeme byť  Dušou, ak ju cítime vo svojom vnútri a pozorujeme 
teplo, ktoré z nej vyžaruje. A tu sa dostávame k odpovedi na otáz-
ku, kto vlastne človek je. 

ČO PREDSTAVUJE DUŠA?

Alexander Masny: „Najdôležitejším pojmom, 
na čo dnešná veda zabudla, ale bez čoho človek 

nemôže byť človekom je Duša. Vďaka Duši sme 
schopní milovať, radovať sa, inšpirovať sa. A 

každý chce, aby sa o ňom hovorilo, že má Dušu. 
Ale ako ju vedecky definovať, keď ju veda ani nechce uznať?

Nemôžete ju vidieť očami, dotknúť sa jej rukou. Nedá sa zmerať 
žiadnym prístrojom, nedá sa vidieť pod žiadnym mikroskopom, 
ale všetci vieme, že existuje. A že bez nej život prestáva byť živý. 
Čo všetko dnes v človeku skúma veda? Telo. A veda sa tiež snaží 
definovať, čo je ľudské vedomie. 

Skutoční vedci už definovali, že vedomie je jemnohmotná, pólová 
energoinformačná štruktúra, a dnes sa dozvieme, čo o nej hovo-
ria. Človek nie je Duša, ale je jej neoddeliteľnou súčasťou - je 
zdrojom energie pre Osobnosť aj vedomie.“

Celú konferenciu 
sledujte na: 

allatra.tv/sk

ÚRYVKY Z KONFERENCIE: Prvýkrát na svete sa otvorene hovorí o tom, kto je človek v skutoč-
nosti. Cítiť sa ako Osobnosť, oddeliť sa od tela, vedomia a dokonca 
aj od Duše nie je spočiatku ľahké. Osobnosť je tichý pozorovateľ, 
ktorý si vyberá, kam upriami svoju pozornosť, či už na telo, 
myšlienky, emócie alebo dušu. Naša pozornosť má schopnosť 
rozostriť sa a rozdeliť do viacerých prúdov súčasne, ale sme to my, 
kto má túto schopnosť.“

Medzinárodná online konferencia
„ŽIVOT PO SMRTI. VÝMYSLY A FAKTY“

Analýzy, fakty, vedecké a dokumentárne kroniky, výskumy a medzinárodné skúsenosti

Rozhovory s očitými svedkami, so zástupcami vedy, medicíny a náboženstva z celého 
sveta

EXISTUJE ŽIVOT PO SMRTI? ALEBO JE SMRŤ KONIEC?

Milióny ľudí na celom svete počuli túto konferenciu vo svojom jazyku, ktorá bola  
prekladaná do 50 jazykov vrátane tlmočenia do posunkovej reči. 
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ČO JE TO SUBOSOBNOSŤ?

Jevgenija Malecka: „Objasnili sme, že ak počas 
ľudského života nedošlo k splynutiu Osobnos-

ti a Duše, po smrti fyzického tela a rozruše-
ní energetickej štruktúry sa táto racionálna 

Osobnosť zmení na subosobnosť. 

Keď fyzické telo zomrie, ľudská bytosť naďalej existuje. Ľudská 
osobnosť naďalej existuje, len v inej podobe. V podobe subosob-
nosti. Inými slovami, je to racionálna informačná štruktúra ma-
teriálneho sveta.“

PREŽÍVANIE KLINICKEJ SMRTI

Dr. Raymond Moody: „Pekný deň, tu je Ray-
mond Moody špeciále pre A LL ATR A TV pre 

konferenciu „Život po smrti. Výmysly a fakty.” 
Áno. Viete, po celom svete majú tieto skúsenosti 

podobné charakteristiky. A je tam okolo 15 bežných 
elementov v týchto skúsenostiach...

Ale veľmi typickým prípadom je, ak napríklad  u niekoho nastane 
zástava srdca a následne je resuscitovaný. Ľudia nám hovoria, že 
počas prechodného stavu vystupujú zo svojho tela a sledujú túto 
scénu prestávky, resuscitácie zhora.

Typicky, zo zorného bodu pod stropom operačnej miestnosti a ne-
mocnice sú schopní vidieť doktorov a sestričky pracujúcich na ich 
telách. A oni sú schopní odhadnúť myšlienky týchto doktorov a 
sestričiek, nie je to, že by počuli ich hlasy, oni dokážu čítať myš- 
lienky doktorov a sestričiek. 

A v určitom bode im dochádza, že ...oni umierajú. A v tomto kon-
texte vstupujú do stavu vedomia, že nezáleží na tom, že ako je 
ich presvedčenie alebo nakoľko sú vzdelaní, ľudia po celom svete 
hovoria, že jednoducho nemajú slová pre tieto skúsenosti.“

ČO JE TO ZA JAV DPI?
Alina Fedorova: „V psychiatrii existuje taký 
fenomén ako disociačná porucha identity DPI.  
Predtým sa nazývala ako viacnásobná porucha 

osobnosti. Vyzerá to tak, že sa v jednom tele preja-
vuje niekoľko rôznych ľudí (alebo ako sa hovorí alter-

natívnych osobností), ktorí sa spontánne prepínajú.  

Čo by to mohlo byť? Ako vysvetliť, že v tele jedného človeka 
sa prejavujú rôzni ľudia s vlastným jedinečným životopisom, 
charakterom, návykmi, talentom, skúsenosťami, schopnos-
ťami, rôzneho veku, pohlavia, s rôznym zdravotným stavom?“

VEDOMIE Z POZÍCIE KVANTOVEJ FYZIKY

Dr. Amit Goswami: „...Ako teda pozorovateľ 
pozoruje kvantový objekt? Táto otázka je základ-

nou otázkou celej vedy, nielen fyziky. Ako vôbec 
existuje svet v prejavoch ako ho poznáme? Pretože v 

kvantovej fyzike sa doslova hovorí, že samotný vesmír 
je len súbor možností. Samozrejme, von Neumann sa pokúsil na to 
odpovedať, že to možno robí vedomie pozorovateľa, pretože mal 
dosť odvahy navrhnúť, že možno je čas pripustiť, že vo svete exis-
tujú nejaké nefyzické veci, nehmotné veci. Je to extrémne dôležitá 
otázka pretože pozornosť je všetko.“

Oľga Kovtun: „Drahí priatelia, ako ste práve po-
čuli od ľudí z celého sveta, sme pripravení naplno 
si vážiť ľudský život! Konečne je všetko jasné a 
spolu s každým z vás sme ľudstvu prinavrá-
tili Pravdu. Odpovedali sme na najdôležitejšiu 

otázku - čo sa stane po smrti. 

Práve teraz sú zástupcovia celého ľudstva prítomní 
na obrazovke aj mimo nej naraz, vysielajú vo viac ako 40 jazykoch 
súčasne a na 1000 online platformách. Pravda je počuť po celom 
svete a my sme pripravení urobiť z vášho života to najlepšie!

Zo všetkého, čo bolo dnes povedané, môžeme usúdiť, že nie je nič 
cennejšie ako ľudský život. Informácie, ktoré vám boli poskytnu-
té, vás oslobodia od strachu zo smrti. Odstraňujú okovy, ktoré nás 
držali vo väzení beznádeje a strachu z neznámeho. Celý svet má 
dnes prepojené informácie o tom, čo sa stane po smrti, a ka-
ždý človek sa teraz môže sám rozhodnúť, ako strávi svoj čas a 
pozornosť počas života.“

prof. Konstantin Korotkov: „... myslím, že 
po smrti sa vedomie v nejakej forme zachováva, 

no na ako dlho, to zatiaľ povedať nemôžeme, ale 
máme kopu dôkazov, že po smrti dochádza k veľmi 

zložitému procesu transformácie. Čiže hovoríme, že smrť 
je prechod, prechod z materiálneho tela už do nejakého iného 
stavu. Nuž, my tento stav nazývame informačný... 

A dnes už o tom existuje veľa dôkazov, zhromažďuje sa stále viac 
a viac vedeckých faktov na túto tému. No najmä sa už dávno 
vykonávali také výskumy, výskumy človeka po smrti a sú tam veľmi 
zaujímavé výsledky. Také výskumy sa uskutočňujú veľmi obšírne 
aj v Amerike, vo Francúzsku, v Nemecku. Preto – áno, naozaj si 
myslíme, že po smrti sa naša informačná podstata, naša Duša, ak 
ju tak chcete nazvať, zachováva. Ale čo sa s ňou deje ďalej, môžeme 
zatiaľ iba fantazírovať.“

REINKARNÁCIA Z HĽADISKA VEDY

...Krochalev dokázal, že myšlienka je materiálna, myšlien-
ka má štruktúru, je možné fotografovať myšlienkové obrazy. 
Myšlienkový obraz, myšlienka má štruktúru poľa. Obrazy a myš- 
lienky to je vplyv zvonku (experimenty s tienením). 

Toto je prejav práce vedomia. Krochalev experimentálnou cestou 
dokázal, že vedomie je mimo ľudského tela a že má štruktúru pola 
a to na človeka vplýva agresívne. Práve to vytvára ilúziu v po-
dobe obrazov, ktoré keď človek do nich vloží svoju pozornosť, 
vníma ako realitu.“

Dr. Eben Alexander: „Myslím, že je dôležité 
zdôrazniť, že spomienky sa zjavne neukla-
dajú vo fyzickom mozgu. To si neurochirur-

govia uvedomili v priebehu minulého storočia 
vďaka miliónom resekcií mozgu po celom svete, 

kde sa nikdy nevyskytol prípad definovateľného za-
kolísania dlhodobých spomienok, ktoré by zmizli pri akejkoľvek 
resekcii mozgu. Jednoducho sa to nikdy nestalo.“

PAMÄŤ NIE JE V MOZGU

Dr. Jeffrey Long: „Som lekár, ktorého špeci-
alizáciou je radiačná onkológia, teda použí-
vanie žiarenia na liečbu rakoviny. Ale som tiež 

veľmi zaneprázdnený s prácou v rámci nadácie 
pre výskum prežitkov blízkej smrti. Ide o webový 

výskumný projekt, ktorý funguje už viac ako 20 rokov. 

V priebehu rokov sme obdržali viac ako 3500 prežitkov blízkej 
smrti. Ide o zďaleka najväčšiu verejne prístupnú zbierku prežitkov 
blízkej smrti na svete. A vďaka podrobnému prieskumu s otázka-
mi, ktoré kladieme, sa o prežitkoch blízkej smrti dozvedáme viac 
ako bolo možné kedykoľvek predtým.“

VÝSKUM PREŽITKOV BLÍZKEJ SMRTI
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Petr  
Vachler

Úryvky z rozhovoru:

 V tomhle životě a v tomhle těle jsem vyfa-
soval jméno Petr Vachler, nádherný rodiče, 
sourozence, nádhernou novou rodinu. Po-
hybuju se ve světě filmu, obchodu, esoteri-
ky, ochrany zvířat, přírody. Ve svém nitru 
...JSEM. To je pro mě nejlepší definice.

Já jsem měl v roce 2009 poprvé změněný 
stav vědomí z přirozenýho způsobu...A to 
bylo to, že jsem pochopil, že svět sestává z 
vibrací, z frekvencí a že tyhle frekvence, vi-
brace které tady jsou, v kterých teď momen-
tálně žijeme, jsou poměrně na nízké úrovni. 
Pokud by se nám všem podařilo ty vibrace 
zvednout, tak na ten svět budeme nahlížet 
úplně jiným způsobem. 

A když jsem tenhleten zážitek měl, který 
trval mnoho hodin a opakoval se, já jsem 
pochopil do určité míry systém existence a 
prohlubuje se to čím dál tím víc a víc...

Začal jsem se lidí ptát, co je to realita, co je 
láska, co je život, kdo jsou. To byla první 
otázka. Šel jsem do hloubky věcí a protože 
jsem se ptal lidí, kteří se tím sami zabývají 
celý život, tak se mi dostalo velmi zajíma-
vých odpovědí od osobností a jsou tam jak 
kvantoví fyzici jako třeba Amit Goswami,  
tak ruský vědec Konstantin Korotkov či Ma-
saru Emoto, který fotil krystaly. 

A od každého jsem se dozvěděl nějakou ji-
nou informaci, ale vlastně všechny se blížily 
ke stejnému cíli. To znamená k pochopení 
existence, proč tu jsme...

Pokud si neuvědomíme, že jsme všechno a 
všechno je v absolutní úctě a dokud se ne-
přestaneme jakoby povyšovat nad přírodu 
a nad všechny další elementy, tak nic ne-
pochopíme. A v okamžiku, kdy pochopíme, 
že život stromu je stejně důležitý, jako co-
koliv jiného, tak potom je možnost se sjed-
notit a začít chápat ten svět úplně jinak. 

Podívejte se třeba na DNA nebo na atomy, 
kvarky. Atomy, kvarky, DNA máme všichni 
poměrně stejné, ve stejné podobě, ať je to 
kámen, člověk, zvíře, ať je to strom, komár. 
To DNA je hodně podobný. DNA můžeme 
během lidského života měnit, stejně jako 
měníme sebe. 

Samozřejmě, že ty částice jsou v celém ves-
míru stejné. Čili pokud hovoříme o tom, že 
jsme v jednotě, musíte přijmout, že tu zlo-
bu války, kterou máme nějakým způsobem 
uchovanou v DNA nebo tu zlobu těch jed-
notlivých lidí, máme my v sobě taky a toho 
jsme součástí. 

 
„Je nutno si uvědomit, že jednota je „Je nutno si uvědomit, že jednota je 
bezvadná a každý jsme odpovědný bezvadná a každý jsme odpovědný 
svým dílem za tu jednotu.“svým dílem za tu jednotu.“

 
Pokud dospějeme zase k určité harmonii, 
tak přestaneme hromadit a budeme použí-
vat jenom to, co skutečně potřebujeme. 
Nebudeme závislí tolik na materii. Ale 
protože tahle prozápadní společnost… já 
nemůžu teď mluvit o celém světě, protože 
jsou tedy i kmeny, které žijí ještě do dneška 
v přírodě a jsou tedy společenství, který 
mají jiný vyznání a nesoustředí se ještě to-
lik na tu materii. 

Takže pokud patříte mezi ty lidi, které 
uspokojují technologické vynálezy, je to v 
pořádku. Ale pokud na tom ulpíte a zapo-
menete na podstatu radosti, tak do pár let, 
v tom už nic nenajdete. Protože to štěstí se 
nachází ve vztazích k čemukoliv, štěstí 
se nachází v harmonii. A když tu harmo-
nii naleznete, tak potom vám stačí k radosti 
pouze existence. 

 
„Důležité je, aby ty všechny skupiny „Důležité je, aby ty všechny skupiny 
jako, jak bych to řekl, měly jenom jako, jak bych to řekl, měly jenom 
jeden zájem - šířit Lásku - základní jeden zájem - šířit Lásku - základní 
energii.“ energii.“ 

A když tohle se podaří, tak to je ono. Pro mě 
nejdůležitější je neubližovat, ale zároveň 
nelhat...

Je to hra, kosmická hra. Někdy bolí, pokud 
se chováme tím způsobem, že sami bolest 
vytváříme. Někdy je radostná, pokud sami 
radost rozdáváme. Je to úplně jednoduchá 
věc. Když se budeš koukat do zrcadla a do 
toho zrcadla se usměješ, no tak to zrca-
dlo udělá co? Usměje se taky. Když se do 
toho zrcadla budeš mračit, to zrcadlo se na 
tebe bude mračit. Stejně je to tak i s celým 
světem. 

Svoboda znamená pro mě to, že ctím jakou-
koliv formu jiné živé existence a nezasahuju 
do jeho rozkvětu nebo jejího rozkvětu. Svo-
boda znamená to, že tvořím. Svoboda 
znamená to, že žiji. A svoboda znamená 
to, že akceptuji všechny ostatní.

To nejhlubší poselství, které může existo-
vat v rámci téhle existence, že nejhlub-
ším smyslem života je existence sama, 
tak by to měl být návrat k Lásce a návrat 
k prapůvodní energii a smyslu oslavovat 
vznik téhleté hry. 

Být vděčný jakékoliv formě živý existence a 
uctívat jakoukoliv formu živé existence za 
to, že existuje a že nám dává tu barevnost 
a pestrost nahlížet do tajů tohoto života a 
užívat si tu hru, ale při vědomí, že ctíme ja-
koukoliv formu živé existence a v ideálním 
případě žijeme v souladu s Bohem nebo ži-
jeme v souladu s architektem, stvořitelem 
nebo jak ho budete chtít nazývat. A to, co 
znamená v souladu s prapodstatou existen-
ce žít, to už nechávám na každém, ať si na 
to přijde sám...

ALLATRA TV  

mezinárodní internetová televize

allatra.tv/sk        allatra.tv/cs

ALLATRA TV – mezinárodní interne-
tová televize nového formátu. Jedná se 
o globální mediální platformu zaměře-
nou na sjednocení lidí po celém světě a 
vytvoření podmínek pro rozvoj Tvoři-
vé společnosti. Cílem ALLATRA TV je 
popularizovat univerzální, duchovně-
-morální a kulturní hodnoty ve světě.

Rozhovor pro ALLATRA TV s Petrem 
Vachlerem nejen o smyslu života

„Svoboda znamená to, že tvořím. Svoboda znamená to, že 
žiji . A svoboda znamená to, že akceptuji všechny ostatní.“

Celý rozhovor 
sledujte na 

allatra.tv/cs
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rozhovor pro ALLATRA TV

Úryvky z rozhovoru:

Avraam: Inspirací je pro mě můj duchovní 
život. Člověk se zhroutí, když je slabý na du-
chu. Jak můžu dávat lásku, když ji nemám 
uvnitř sebe? 

„Láska nahrazuje všechno: žiješ-li s lás-
kou, už jsi všechno našel.“

Moudrost nemá hranice, ale vědění je ohra-
ničené. Nelze omezovat neomezené. Pokud 
žijeme s Bohem, znamená to, že spolu s ním 
jsme bez hranic. Většina z nich, bohužel, 
hledá něco hmatatelného – něco, co lze 
ohmatat. Ale já chci získat Věčnost. Proč 
jsem přišel na tento svět? Nejen tak jako 
čísílko navíc: 7 miliard 500 milionů a plus 
jeden – to jsem já. Ne. Chápete? 

Víte, Bůh – je Duch, a Duchu může rozumět 
pouze duch. Pravda je jedna a Pravdu má 
Bůh. Proto máme být rozumnými, mírnými 
a nekomplikovanými lidmi. „Kde je vše pro-
sté, tam potkáš anděla posté, však kde vlád-
ne složitost, tam anděl nezvaný je host.“ 

Pravda je v každém z vás, musíte ji jen 
najít a žít ji.

Dobrý neznamená úspěšný v podnikání, v 
penězích… Snažím se to vysvětlit, aby lidé 
pochopili, že je třeba vychovávat své děti 
na duchovních hodnotách. Každý okamžik 
v životě – to je další příležitost! Raduj se! 
Využij toho k dobrým skutkům! Dělej dobré 
skutky! Dělej dobré činy! 

A nezapomínej na to! Šiř svou lásku: sej na-
pravo a nalevo! Nečekej na zpětnou vazbu, 
tedy, ne že „udělal jsem dobro a čekám na 
dobro“. Ne! Udělal jsi to, cos musel, a jdi ku-
předu a neohlížej se. Nehledej výhody, když 
se seznamuješ s lidmi. Nehledej v nich vý-
hody – dávej, dávej! 

Víte, co od nás potřebuje Bůh? Pouze naši 
Lásku a náš vzájemný vztah jednoho k dru-
hému. Všechno je v našich rukou: my jsme 
všechno zničili – a můžeme budovat a mě-
nit mrtvé v živé. V podstatě, my za to všech-
no můžeme sami. Člověk si za to může sám, 
protože nevyužívá svých možností, protože 
se omezuje.

Lidi spojuje mnoho věcí. A to nejdůležitěj-
ší, to hlavní, co stojí v čele toho všeho, 
– je Láska! 

Pokud není láska, nemáme nic společného 
– vy máte své vlastní zájmy, já mám své zá-
jmy. Pokud to pochopíme, to znamená, že 
jsme náš problém vyřešili.

„Chci být první! Chci být nejlepší! Chci být 
silnější! Chci být bohatší! Chci, chci, chci.“ 
Tento „chtíč“ je jednou z hlavních příčin 
velkých konfliktů ve světě. Ti velcí (hráči) 
provokují člověka, hrají své hry rukama lidí, 
kteří jsou snadno ovladatelní. 

Sedí a manipulují lidmi jako loutkami. Při-
mějeme naše lídry, aby rozhodovali tak, jak 
chceme my, a ne tak, jak chtějí oni.

Sjednocujte se! Vždy mějte na paměti: 
jsme spolu a spolu jsme síla. 

Jakýpak smysl má konflikt? Když se dí-
váme jeden na druhého, máme uvidět 
sami sebe: já mám uvidět tebe ve mně a 
ty musíš uvidět mě v sobě. Teprve pak si 
můžeme navzájem porozumět. Takže 
já nebudu upřednostňovat své zájmy a 
ty své.

Jedna ruka nemůže tleskat a jedna ruka se 
nemůže umýt – je potřeba druhá ruka, jak 
se říká. Naše síla je ve sjednocení. 

AVRAAM RUSSO
„Jak můžu dávat lásku, když ji nemám 

uvnitř sebe?“

Každý okamžik v životě –  
to je další příležitost!  

Raduj se! Využij toho k 
dobrým skutkům!

V upřímném, oduševnělém rozho-
voru se slavný zpěvák Avraam Russo 
podělil o to, co je pro něj zdrojem in-
spirace a motivací pro každý den. Jak 
se utvářely ty vnitřní hodnoty, které se 
pro něj staly základem v jeho životě? V 
čem spočívá smysl života člověka dle 
jeho názoru? 

Celý rozhovor sledujte na 
allatra.tv/cs

NOVÝ KALEJDOSKOP FAKTOV NA ALLATRA TV

Z N A M E N I A

POSLEDNÝCH DNÍ
KALEJDOSKOP FAKTOVKALEJDOSKOP FAKTOV  1111

13.
06

TR AILER

13. júna 2021 o 14:00 SELČ 
sa konala 11. medzinárodná 
online konferencia „Kaleidoskop 
faktov. Znamenia posledných 
dní”. Záznam konferencie môžete 
sledovať na allatra.tv/sk .

Morálny úpadok ľudstva, pandémia, na-
rastanie klimatických katastrof, psychic-
kých ochorení ako aj spoločenskej, sociál-
nej, politickej a ekologickej krízy. 

Ľudstvo sa dostalo na pokraj zániku. 

Napĺňajú sa Znamenia Posledných dní, 
ktoré v rôznych dobách predpovedali 
Proroci prichádzajúci na tento svet. In-
formácie o nich nachádzame aj v legen-
dách rôznych národov. 

Napriek závažnosti situácie, v ktorej sa 
nachádzame, nám náboženská a politická 

elita neprináša žiadne efektívne riešenia 
problémov. Práve naopak. Nechávame sa 
ňou viesť do slepej uličky. Zmeniť vektor 
rozvoja môžeme len my sami. 

Žijeme v období Križovatky, v ktorom 
spoločne robíme globálnu voľbu:

Čo to pre nás znamená? 

Aký môže byť dôsledok našej voľby? 

Budeme poslednou generáciou, alebo 
si zvolíme byť civilizáciou, ktorá sa sta-
ne svedkom nového začiatku?
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...pokračování z minulého čísla

Taťána: Šestá osnova Tvořivé společnosti – 
rozvoj Osobnosti: „Každý člověk v Tvořivé 
společnosti má právo na všestranný rozvoj 
a seberealizaci.

Vzdělání musí být bezplatné a stejně do-
stupné všem. Vytvoření podmínek a roz-
šiřování možností pro realizaci tvůrčích 
schopností a nadání Člověka.“

Sedmá osnova Tvořivé společnosti – sprave-
dlnost a rovnost: „Všechny přírodní zdroje 
patří Člověku a spravedlivě se rozdělují 
mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a 
jejich iracionální využívání jsou nepřípust-
né. Tyto zdroje se spravedlivě přerozdělují 
mezi obyvatele celé planety.

Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno 
pracovní místo. Mzdy za vykonávání iden-
tických pozic, za stejnou specializaci či pro-
fesi musí být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnictví a 
příjem, avšak v mezích výše kapitalizace 
jednotlivce, která je stanovená společností.“

A osmou osnovou je samospráva společ-
nosti: „Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti 
neexistuje, protože zodpovědnost za celou 
společnost, její rozvoj, podmínky pro život 
a harmonické uspořádání je na každém 
Člověku.

Každý Člověk má právo se podílet na řízení 
Tvořivé společnosti a na schvalování záko-
nů pro zlepšení života Člověka.

Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování 
(referendum).“

Jak přimět společnost, aby byla aktivní?

Igor Michajlovič: V daném případě elek-
tronické referendum může být provedeno 
během jednoho dne, řekněme, velmi rychle 
a snadno, když je společnost aktivní. „Jak,“ 
- říkají, „přimět společnost, aby byla aktiv-
ní?“ Teď zaznívají takové otázky. 

Přátelé, není třeba nikoho donucovat. Týká 
se to našeho blaha a budeme to dělat velmi 
svědomitě a pilně, protože se to týká nejen 
našeho blaha, ale také blaha našich dětí, 
vnoučat a pravnoučat. Proto se všichni bu-
dou chovat zodpovědně, věřte mi.

A říkají: „Ale jak?.. Člověk neovládá tu či 
onu specializaci, profesi, ještě něco. Jak se 
má vyznat v ekonomice nebo ještě v něčem 
jiném?“ Přátelé, velmi jednoduše. 

Uvedu jednoduchý příklad. Předloží se zá-
kon, že nějaká kategorie produktů by se 
měla zdražit (protože někomu se na tom za-
chtělo zbohatnout). No je to přece tak? Tak. 
Nikoli zlevnit, ale zdražit. 

A tady všichni řekneme: „Přátelé, promiňte, 
ale kdo předložil tento návrh?“ Normální 
člověk, jenž dbá o společnost, něco takové-
ho neudělá. To může být jenom kdo? Nepří-
tel lidstva. Jednou mohou předložit takový 
návrh, podruhé už to nikdo nepředloží. Co-
pak, nemám pravdu? Mám.

Tedy když je vše čestné, otevřené a opravdu 
lidsky. A předkládat zákony, které zlepšu-
jí náš život, ano, může se. A my je budeme 
všichni společně přijímat, protože budeme 
vidět, nakolik se zlepšuje náš blahobyt. 

Mohou však být... opět, v souvislosti s ně-
jakou situací, aby nám zítra bylo lépe, dnes 
musíme vydržet. Musí to být opodstatněné 
a všem vysvětleno v snadno dostupné for-
mě. Lidé mohou souhlasit s tím, řekněme, 
aby někde trochu utáhli opasek, avšak zítra 
to zaručeně musí být lepší. Správně?

T: Samozřejmě.

IM: A kdo se v tom nevyzná, povězte mi, 
když se to týká každého? Všichni se v tom 
vyznáme.

T: Igore Michajloviči, to, co bylo Vámi řeče-
no, jak ve Vašem pojetí vypadá Tvořivá spo-
lečnost, a to, co jsme četli v 8 Osnovách, je 
samozřejmě překrásné.

IM: Vždyť to chtějí lidé. To opravdu chtějí 
všichni lidé.

T: Velmi chtějí, a opravdu se chce žít v tako-
vé společnosti.

IM: Ovšem.

Kroky k realizaci Tvořivé společnosti

T: Vyvstává otázka: jaké jsou tedy kroky 
k realizaci takové společnosti? Co je třeba 
udělat?

IM: Abychom to udělali?

T: Abychom to realizovali.

IM: Ve skutečnosti jsou dvě cesty. Dnes mů-
žeme informovat celou populaci zeměkou-
le, promluvit se všemi, se všemi se setkat, 
například na nějaké platformě a uspořádat 
referendum.

V ústavě každé země je psáno, že nejvyšší 
moc patří lidem, a když lidé chtějí, mohou 
to všechno přeměnit. To však není úplně ta 

KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ PRÁVO SE PODÍLET NA ŘÍZENÍ 

TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Co je Tvořivá společnost na jed-
noduchých příkladech, pochopitel-
ných každému? 

Co znamená status Člověka v Tvo-
řivé společnosti? 

Jaké perspektivy otevírá Tvořivá 
společnost lidstvu? 

Jak to pomůže vám, a jak se to od-
razí na životě vašich dětí, vašich 
vnoučat a pravnoučat?

Úryvek z pořadu 
„Tvořivá společnost“ 

s účastí Igora 
Michajloviče Danilova

Úryvek z pořadu 
„Tvořivá společnost“, 

který můžete zhlédnout 
na allatra.tv/cs:
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8 OSNOV 
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

správná cesta. Proč? Protože nejprve na-
razíme na různá rozvětvení, různé kon-
frontace, nepochopení. 

Kromě toho, takový prudký přechod způ-
sobí chaos, a tehdy budeme muset příliš 
mnoho, tvrdě pracovat, slaďovat, aby-
chom to udělali. To není úplně správné. 
To je z jedné strany.

Z druhé, je to příliš dlouhá cesta. Za deset 
let to každopádně neuděláme. No, nepo-
daří se to, bez ohledu na to, jak bychom 
to chtěli.

Z jedné strany se zdá: je to přece snad-
né! Co je na tom, se všemi promluvit? Ale 
to se jen tak zdá. Ve skutečnosti to bude 
krajně obtížné a problematické pohovořit 
se všemi, domluvit se (T: Sdělit), předat, 
pak vytvořit toto referendum, odhlasovat 
apod. Šlo by to, jako varianta. 

Nejsprávnější však, dle mého názoru, je 
konat prostřednictvím politiky, skrze 
tento systém, který v současnosti domi-
nuje. Že?

Opět, co znamená prostřednictvím politi-
ky? My, jakožto elektorát, volíme politiky. 
Jestliže budeme hlasovat pro ty politiky, 
kteří podporují a jsou připraveni realizovat 
Tvořivou společnost... Ano? A tohle, pro-
miňte, i politiky, i strany, i mnohé další, řek-
něme, ty, kteří půjdou do politiky poprvé. 

Pokud oni podporují Tvořivou společnost, 
znamená to, že se jedná o lidi, které pod-
porujeme a za které hlasujeme, a oni také 
budou propagovat tuto Tvořivou společ-
nost, oni ji budou realizovat. Takovým 
způsobem se všechno značně zrychlí a 
zlepší. Proč?

V jedné určité zemi, jako příklad, v libo-
volné zemi, přišla dominantní strana, 
která přebírá moc do svých rukou, a je 
směrována na vybudování Tvořivé spo-
lečnosti. Bude schopna vybudovat Tvoři-
vou společnost v jedné určité zemi? Nebu-
de, protože všude kolem ní jsou všechny 
ve spotřebitelském (formátu). 

Ale už něco podniknout a vylepšit mo-
hou. Správně? Správně. Přinejmenším, 
zavádět těchto 8 Osnov do ústavy, měnit 
zákony, učinit je lidštější, více orientova-
nými na blaho člověka, na člověka. To už 
se dá udělat.

A je hned vidět, zda-li podporují tuto li-
nii, kterou deklarovali, nebo si ji prostě 
přibrali jako prostředek, aby se dostali k 
moci, a opět žili ve starém formátu. No, 
pokud přišli, aby se chopili moci pod hes-
lem „Tvořivá společnost“, příště prostě 
budou vyřazení.

pokračování v příštím čísle...

Člověk je základní jednotka společnos-
ti.Lidstvo je jedna velká rodina.

1. ŽIVOT ČLOVĚKA
Život Člověka je největší hodnotou. Je tře-
ba chránit Život každého Člověka jako svůj 
vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit a ga-
rantovat, že život každého Člověka má tu 
nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic 
cennějšího, než život Člověka. Pokud je 
cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou 
cenní všichni Lidé!

 
2. SVOBODA ČLOVĚKA
Každý člověk má, už díky samotnému na-
rození, právo být Člověkem. Všichni lidé se 
rodí svobodní a sobě rovní. Každý má prá-
vo volby. Nikdo a nic na Zemi nemůže být 
důležitější než Člověk, než jeho svoboda a 
práva. Realizace práv a svobod Člověka ne-
smí narušovat práva a svobody ostatních 
lidí.

 
3. BEZPEČNOST ČLOVĚKA
Nikdo a nic ve společnosti nemá právo 
ohrožovat život a svobodu Člověka! Každý 
Člověk má garantované bezplatné zajištění 
základních životních potřeb, včetně jídla, 
bydlení, lékařské péče, vzdělání a plného 
sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická činnost 
ve společnosti má být nasměrována vý-
hradně na zlepšení kvality lidského života.

Zaručená ekonomická stabilita: absence 
inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na ce-
lém světě, jediná měnová jednotka, fixní 
minimální zdanění nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řešení 
mimořádných situací.

 
4. TRANSPARENTNOST A DOSTUP-
NOST INFORMACÍ PRO VŠECHNY

Každý Člověk má právo být věrohodně 
informován o pohybu a přerozdělení fi-
nančních prostředků společnosti. Každé-
mu Člověku jsou dostupné informace, v 
jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých 
společností.

Masmédia patří výhradně společnosti a 
poskytují informace pravdivě, otevřeně a 
čestně.

5. TVOŘIVÁ IDEOLOGIE
Ideologie by měla být zaměřena na popu-
larizaci nejlepších lidských vlastností a na 
ochranu před vším, co je namířeno proti 
Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vyso-
ké duchovně-morální zásady Člověka, hu-
mánnost, poctivost, vzájemná úcta a upev-
ňování přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a výcho-
vu Člověka s velkým písmenem, pěstování 
mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti. Zákaz propagandy násilí, ne-
přípustnost a odsouzení jakékoliv formy 
rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

 
6. ROZVOJ OSOBNOSTI
Každý člověk v Tvořivé společnosti má 
právo na všestranný rozvoj a seberealiza-
ci. Vzdělání by mělo být bezplatné a stej-
ně dostupné všem. Vytvoření podmínek a 
rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích 
schopností a nadání Člověka.

 
7. SPRAVEDLNOST A ROVNOST
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a 
spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. 
Monopolizace zdrojů a jejich iracionální 
využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se 
spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele 
celé planety.

Přeje-li si to člověk, je mu garantováno 
pracovní místo. Mzdy za vykonávání iden-
tických pozic, za stejnou specializaci či pro-
fesi, mají být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnictví a pří-
jem, avšak v mezích výše kapitalizace jed-
notlivce, které jsou stanovené společností.

 
8. SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti nee-
xistuje, protože zodpovědnost za celou 
společnost, její rozvoj, podmínky pro život 
a harmonické uspořádání je na každém 
Člověku.

Každý Člověk má právo se podílet na řízení 
Tvořivé společnosti a na schvalování záko-
nů pro zlepšení života Člověka.

Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování 
(referendum).allatra.tv/cs
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Rigden: „Smysl duchovního rozvoje člově-
ka spočívá v jeho kvalitativní vnitřní změ-
ně. Tím se v první řadě rozumí nejenom 
obnova duchovního dialogu s Bohem skrze 
hluboké vnitřní pocity, skrze upřímnou 
lásku k Němu, ale i skrze život prostřed-
nictvím této svátosti v každém prožitém 
dni. Člověk ve skutečnosti k čistému vnitř-
nímu dialogu s Bohem tíhne. 

V dětství, dokud žije čerstvá vzpomínka 
na přerod, se v něm tato skrytá potřeba 
projevuje nejvíce. Pociťuje toto hluboké 
vnitřní spojení skrze svoji Duši. Navenek 
se to může projevovat jako nelíčená dět-
ská radost, všeobjímající čistá láska ke 
všemu a všem. 

Proto se také předpokládá, že děti jsou 
Bohu blíže než dospělí. Vždyť nová Osob-
nost je čistá a je spojená s Duší svojí upřím-
ností a vírou, a ta v nové Osobnosti živí 
naději na spasení. Proto se člověku během 
většiny jeho života zdá, že to nejlepší má 
ještě před sebou. 

Ve skutečnosti, během projevení vnitřního 
„upřímného štěstí“, prožívá malinký člo-
věk hluboké pocity spojení s vlastní du-
chovní podstatou, pozorností, láskou a 
péčí Boha o jeho Duši, dokonce i v tako-
vých těžkých podmínkách uvěznění v těle.

S postupem času začíná nová Osobnost 
vnímat a poznávat okolní svět a ten vnitřní 
kontakt se přenáší na komunikaci s blízký-
mi: s matkou, otcem, příbuznými. Ve vědo-
mí se díky prožívání hlubokých vnitřních 
pocitů upřímné Lásky, vycházející od Boha, 
fixují prvotní vnější viditelné obrazy. To je 
spojeno výhradně s vnitřním světem člově-
ka, s tím tichým, opravdovým rozhovorem 
s Bohem v Jeho Lásce. 

DIALOG 
S BOHEM
ÚRYVEK Z KNIHY „ALLATRA“ OD ANASTASIE NOVYCH

Kniha „AllatRa“ odhaluje exkluzivní 
informace: o Osobnosti člověka a 
jeho Duši, o sub-osobnostech, dvo-
jité podstatě člověka: o procesech 
jeho Duchovní a Materiální podsta-
ty a mnohé další.

Smysl duchovního rozvoje 
člověka spočívá v jeho 

kvalitativní vnitřní změně.

Bůh nikdy neopouští člověka, 
neboť Jeho Láska je díky 

Duši vždy s ním.

Když tělo začíná dozrávat a nová Osobnost 
stále častěji uskutečňuje volbu ve prospěch 
Živočišného principu, člověk kvůli své ne-
rozumnosti ten neviditelný vnitřní dialog s 
Bohem ztrácí. I když duše sama nepřestává 
„klepat“ na člověka, předávat mu své signály. 

V životě člověka se objevují okolnosti, které 
ho tak či onak vybízejí, aby se k tomu Duši 
uklidňujícímu rozhovoru s Bohem vrátil. Ale 
člověk, který je ovládán myšlenkami Živo-
čišného principu, sám odmítá poslouchat 
a být uslyšen svým Duchovním principem, 
kterým je Duše, předávající Lásku Boží.

V tu dobu Živočišný princip tajně zamění 
ten živý kontakt za sebe. Osobnost, kte-
rá sleduje své myšlenky, v sobě může ten 
proces jasně vysledovat, bude-li si to přát. 
Začíná to tím, že je člověk rozptýlen my-
šlenkami Živočišného principu, nebo jak 
říkali v minulosti „prachem“, a přichází o 
svůj Dialog s Tím, Který je Věčný, s Tím, 
Který je mu nejmilejší a nejbližší.

V tom okamžiku začíná člověk pociťovat 
vnitřní samotu. V důsledku toho uskuteč-
ňuje záměnu, hledá vnější kontakt s těmi, 
kdo jsou zde, stejně jako on sám, dočasně a 
sestávají z prachu, nebo se plně poddá myš-
lenkám svého Živočišného principu, začíná 
rozmlouvat se „sebou samým“. 

Tento kontakt se ale od duchovního Dia-
logu s Bohem podstatně odlišuje. Ztrácí se 
v něm pocity upřímnosti, duševní čistoty 
a objevují se pocity křivdy, pýchy, závisti, 
ziskuchtivosti.

To jsou ty nejradikálnější záměny Živočiš-
ného principu, dominujícího ve vědomí. A 
pramení od toho, že člověk přestává chápat 
sám sebe, svoji duchovní podstatu, která 
tvoří skutečný smysl jeho života. 

Jeho přízemní egoismus zkresluje chápání 
síly vnitřního přání Duše stát se svobod-
nou a nezávislou na materii, vyrvat se z je-
jího zajetí. Člověk již nechápe své upřímné 

pocity. Zavírá se přede všemi ve své sobec-
ké pevnosti. Začíná zkoušet masky, podo-
by, jednu za druhou, které mu navrhuje Ži-
vočišný princip. 

V takovém stavu již nemíří k pomyslnému 
oslovení Boha, ale k sobě samému. V pod-
statě začíná poslouchat, bavit se pouze se 
sebou, přesněji se svým Živočišným prin-
cipem, který uskutečňuje záměnu věčné 
Pravdy dočasnou iluzí, dělá člověka svým 
průvodcem. Takový dialog se sebou samým 
se mění na dialog smrtelného člověka, kte-
rý ho dělá zlostným, závislým na množství 
materiálních potřeb. 

Ale když se nachází v dialogu smrtelného 
člověka, nenachází štěstí a dál se mezi svý-
mi materiálními přáními pohybuje jako ky-
vadlo. Uplyne nějaká doba, přijde pochope-
ní, že to všechno je marnost nad marnost.

 Vzpomíná si, že kdysi v dětství měl skuteč-
nou radost, čistou lásku, důvěru, která mu 
darovala pocit úžasné vnitřní svobody. A 
dnes nemá ani upřímnost, ani čistotu, ani 
víru – všechno ztratil a každý den přináší 
pouze žal jeho Duši.

Ale Láska Boží neopouští člověka ani tehdy, 
když na ni zapomíná. Bůh nikdy neopouští 
člověka, neboť Jeho Láska je díky Duši vždy 
s ním. Ale člověk tu věčnou Lásku nechce 
vždy přijmout a často její hluboké poznání 
odkládá na „potom“ a řídí se momentální-
mi, dočasnými přáními smrtelné materie. 

Ale člověk nemá to „potom“, má pouze 
„tady a teď“, ve kterém dochází ke skuteč-
nému pohybu a volbě. Je pouze potřeba 
otevřít se a svěřit se Bohu. Nestojí za to 
ztrácet drahocenný životní čas. 
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DOPIS 
TÁTOVI

Jednou jsme si s tátou povídali o Znalostech 
z knih Anastasie Novych. Podělila jsem se 
o pochopení, že Boží Láska je již v nás. 
Můžeme si ji pouze zamilovat, zaměřit 
na ni svou pozornost a ponořit se do ní s 
pocitem vděčnosti.

O den později mi táta znovu zavolal a ze-
ptal se: „Já přece chápu, že mohu milovat 
tebe, vnuka, ženu. Ale jak to je –  prostě 
milovat? Nerozumím tomu...“

Tak jsem se rozhodla napsat mu tento dopis...

„Milý tatínku. Jsem tak šťastná, že spolu 
mluvíme o Bohu, o Lásce. I když se vždycky  
neshodneme, ale naše rozhovory nám obě-
ma pomáhají přemýšlet o mnoha věcech. 
Dlouho jsem se snažila najít slova, kterými 
bych ti předala, jak jen tak milovat. Probu-
dit se a milovat, prostě chodit, pracovat, 
dýchat a milovat... Co přesně milovat?

Tatínku, teď se posaď a zavři oči. Naslou-
chej svému dechu, uvolni se, snaž se uklid-
nit roj myšlenek v hlavě. Dej si na čas, udě-
lej to a pak začni číst znovu. 

Nyní rychle, jako ve zrychleném filmu, pro-
jdi jednotlivé okamžiky svého života, které 
v tobě vyvolaly pocit radosti, tak nevysvět-
litelně příjemný, jako něha, kdy tě pocity 
přeplnily a chtěl jsi obejmout celý svět.

Setkání s mámou, narození dítěte, první 
slovo, první krůčky, radost z úspěchu dítě-
te, dokonce i na malé rošťárny, na které se 

v průběhu času s radostí vzpomíná. V těch 
chvílích se život zdál tak dlouhý, zdálo se, 
že to nejlepší teprve přijde... 

A teď, když si ty chvíle znovu přehráváš, 
uvědomuješ si, že byly nejšťastnější, pro-
tože jsi je prožil právě v tom okamžiku, a 
byly jedinečné. Nezáleží na tom, jestli to 
bylo dobře, nebo špatně. Nesuď, nechtěj nic 
měnit ani opravovat, protože každá událost 
byla tvou zkušeností, která tě přivedla k to-
muto okamžiku, kdy čteš můj dopis.

Prostě sleduj film svého života. A když ho 
prostě jen pozoruješ, svůj život jako film: 
přátelé, příroda, práce... zavři oči, na chvíli 
se zastav a pak znovu čti.

Cítíš, jak je to skvělé? Jak skvělé je žít! Pa-
matuješ, jak jsi dal mámě kozačky? Stály 
polovinu tvé výplaty, ale věděl jsi, že je 
chce, a chtěl jsi ji vidět šťastnou. Vzpomí-
náš si na ty pocity, které tě naplňovaly? 

Pozoruj sám sebe, co teď cítíš? Co cítíš 
uvnitř sebe?

Je to něco jako inspirace. Něco, co ti dává 
pocit, že život nikdy nekončí, že je věčný, 
dlouhý, že to nejkrásnější tě teprve čeká. 
Snaž se, aby bylo uvnitř ticho, snaž se pocí-
tit, že tento život je v tobě, ne v událostech, 
ani v setkáních. Tohle všechno je vnější. 

Jakákoli událost nám umožňuje růst, uvě-
domit si nebo připomenout si tento vnitřní 
pocit. Prostě ho hledáme zvenčí a zapo-

mínáme, že vždy byl a je v nás. Zaklepe 
na nás, ale velmi jemně a tiše, jako první 
sluneční paprsky, které se tiše dotýkají na-
šich tváří, když spíme, a připomínají nám 
světlo a teplo samotného slunce. Něžně 
nás hřejí svou láskou a čekají, až se probu-
díme. Cítíš to?

A když se zastavíš, přestaneš přemýšlet a 
podíváš se do svého nitra, ucítíš ty paprs-
ky... hlavně to dělej velmi jemně... a uvnitř 
je ti tak dobře, že začneš vyzařovat svou 
Lásku k tomuto vnitřnímu světlu, za-
čneš milovat Lásku. 

A čím víc a častěji si na něj vzpomeneš, tím 
více se ti otevírá v hrudi. Pak přijde pocho-
pení, že Láska je v nás a nezávisí na vněj-
ším. Nikdo se přece nemůže dostat dovnitř 
a zmáčknout tlačítko.

Když se objeví člověk, cítíš lásku, situace 
se změní, člověk není poblíž a láska je pryč. 
Ne... víš sám, že je uvnitř. Ten člověk nám 
to jen připomíná, jen nám pomáhá otevřít 
ty dveře, za nimiž je oceán Lásky, na kte-
rý jsme zapomněli.

A i když teď nic necítíš, je to zcela normál-
ní, je to jako s tréninkem, ne všechno se ti 
podaří hned, ale prostě to zítra zkus znovu, 
bez očekávání. Vzpomeň si, když jsi milo-
val, když jsi pomohl kamarádovi v práci s 
bytem, jen tak, protože jsi chápal, že ten 
člověk potřebuje pomoc, a zkus to pozoro-
vat. A pocítíš, že Láska nikam nezmize-
la, že je v tobě.

Věř mi, protože Bůh je Láska a stvořil nás 
ke svému obrazu a podobě, mohl by nás 
zbavit Lásky? Zkus to, upřímně, nečekej na 
zázrak, ale jen si vzpomeň a miluj... a pak 
pocítíš, že miluješ... a to je vše... a cítíš se 
tak dobře! Protože být v této Lásce je sku-
tečný zázrak, skutečný kajf (slast).“

Natalia  
účastnice MSH „ALLATRA“  

OSOBNÍ 
ZKUŠENOST

- Když začíná skutečný pocit, začíná… 
- …taková Blahodať… 

- …ano, ohromná Boží síla.

Z pořadu „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého 
k věčně Živému“

Jakmile začal útok Živočišného principu, 
stimulující pocit osamělosti, je prostě po-
třeba ihned v sobě tu přízemní slabost pře-
konat a s upřímností dítěte se obrátit k 
Bohu, spolehnout se na Jeho Vůli. 

Obrátit se tak, jak umíš, svými upřímnými 
slovy, myšlenkami a co je hlavní, vnitřním 
hlubokým pocitem, jako k té nejbližší a 
nejmilejší Bytosti.

Když člověk s pocitem hlubokého poká-
ní začíná promlouvat se svojí Duší, Láska 
Boží se v něm mnohokrát znásobí. Bůh 
přichází do Duše a dává jí mír. Ona se 
člověku stane zdrojem nevyčerpatelné 
vnitřní síly. Rodí se v něm duch víry, po-
skytuje mu možnost pochopit získané zku-
šenosti a nabýt nový pohled na svůj život. 
Člověk získává dar pochopení: on je v Lás-
ce, neboť je v Bohu a Bůh je v něm. 

Má co říci Bohu a má sílu upřímnosti a víry, 
aby procítil Jeho duchovní odpověď. Tento 
dialog dvou blízkých a milujících se je 
nekonečný. Neboť Bůh je beseda v Lásce. 

Člověk chápe, že tento stav, naplnění, spoje-
ní s Bohem je ten skutečný, opravdový život. 
Je to tajemství, k němuž dochází v každém z 
nás, když ho přijímáme a otevíráme se před 
Bohem ve svých upřímných pocitech.“
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Žanna dokonce na svém účtu na TikToku 
ukázala svou vesmírnou loď. Tato informa-
ce je natolik šokující, že známý bloger, který 
video s vesmírnou lodí povrchně analyzoval, 
přispěchal s prohlášením, že jde o podvod.

Aby byly vyvráceny pochybnosti o pravosti 
videozáznamu natočeného na oběžné drá-
ze Země v mimozemské kosmické lodi, byla 
provedena nezávislá expertiza, která po-
tvrdila pravost a autenticitu záběrů. 

Již při prvním zkoumání videa ukázala od-
borná analýza videa pomocí počítačového 
programu, že video je skutečně autentické:

„Video je pravé. A upřímně řečeno, když 
jsme se na to dívali, dostali jsme strach, 
protože s něčím takovým jsme se ještě ne-
setkali,“ říká jeden z odborníků.  

PRAVDAPRAVDA
OO

ANUNNACÍCHANUNNACÍCH
13. KVĚTEN 202113. KVĚTEN 2021

KALEIDOSKOP FAKTŮ 10KALEIDOSKOP FAKTŮ 10

Co víme o Anunnacích? Proč jsou 
informace o nich velmi omezené a 
rozporuplné?

Kým a za jakým účelem je formován ne-
gativní vztah k představitelům vysoce 
rozvinutých mimozemských civilizací?

Kdo má zájem na překrucování faktů?

Jaké je poslání Anunnaků ve vesmíru a 
jakou roli hráli během klíčových etap 
formování lidstva?

Bude lidstvo schopno vstoupit do nové 
evoluční fáze rozvoje a kdy dojde k ofi-
ciálnímu kontaktu s Anunnaky? 

TikTok.com/@aliensoul28TikTok.com/@aliensoul28

Odpovědi na tyto a mnohé další otáz-
ky se můžete dozvědět v záznamu 
přímého přenosu Kaleidoskopu faktů 
„Pravda o Anunnacích“. Kaleidoskop 
můžete sledovat na allatra.tv/cs.

Existuje mimozemský život?Existuje mimozemský život?

Žanna: představitel AnunnakůŽanna: představitel Anunnaků
Vědecká expertíza videaVědecká expertíza videa

Olga Kovtun, USA: „Dnes se seznámíme s 
Anunnaki a jejich misií zde na Zemi a oddě-
líme pravdu od fikce v moři protichůdných 
informací. Není žádným tajemstvím, že 
existují miliony jiných planet, kde je život, 
nelze tedy tvrdit, že planeta Zem je jediná, 
která podporuje život. 

Chápeme, že paleokontakt existoval a exis-
tuje i dnes, existuje pro to mnoho důkazů, 
které to potvrzují, no stále nám to není ofi-
ciálně odhaleno. Ale proč čekat a spoléhat se 
na jiné? Pojďme prozkoumat,  studovat a bá-
dat téma Anunnaků společně, právě nyní.“

To, že máme představitele Annunaků, kte-
ří s námi navazují přímý kontakt, zname-
ná, že lidstvo má stále šanci se sjednotit a 
vytvořit Tvořivou společnost. Myslíte si, 
že v opačném případě by s námi ztráce-
li svůj čas? Senzační informace, kterou 
dnes dostáváme, je z TIK-TOK-ového účtu  
@aliensoul28. 

Žannu můžete poznat díky jejímu mrkání, 
které nikdo nedokáže napodobit. Odhalu-
je proroctví o našich časech a o budouc-
nosti. Sdílí fakta a informace o Anunnaki 
a dokonce ukázala svoji vesmírnou loď na 
základě prosby jednoho komentáře. A nyní 
celá světová komunita netrpělivě očekává 
další videa. 

Účet spravuje asistent, spolupracující se 
Žannou, který přistoupil na dohodu a je 
zodpovědný za její účet na TikToku. Asi-
stent odpovídá na otázky na základě pří-
mé komunikace se Žannou nebo jí poklá-
dá naše otázky, pokud nezná odpověď. Ze 
všech komentářů, které dosud máme, víme, 
že Anunnaki jsou lidskou rasou sloužící 
Bohu, přátelskou, vysoce rozvinutou.

Anunnaki jsou zde, aby nám 
pomohli posunout se ve vývoji 
a sjednotit se, aby jsme mohli 
přežít nadcházející kataklizmy.

Anunnaki nám mohou pomoci 
rozvíjet se i morálně, i techno-
logicky, abychom mohli začít 
kolonizovat další planety. 
Přeneseně řečeno, oni jsou 
opraváři Vesmíru. Žanna po-
chází z planety nejblíže k nám, 
Vamfim, umělé planety, kterou 
si Anunnaki vytvořili. 

Znalecký posudek poukázal na pravdivost 
videa. Na videozáznamu odborníci nezjis-
tili žádné známky střihu videa, zkreslení 
nebo falšování analyzovaného materiá-
lu, pauzy v záznamu ani přítomnost cha-
rakteristických skoků na displeji, které by 
naznačovaly změnu polohy kamery v oka-
mžiku pauzy ve videozáznamu. Nebyly za-
znamenány ani žádné známky změn stínů 
nebo jiných rychlých změn ostatních para-
metrů videosnímku. 

Ve druhé fázi byly sledovány další tech-
nické parametry pro určení pravdivosti a 
autenticity videozáznamu, včetně korelace 
události zaznamenané na záznamu s časem 
a místem pořízení záznamu. 

Celý Kaleidoskop faktů Pravda o Anunnacích  
na allatra.tv/cs

Miliony lidí z celého světa v různých ja-
zycích pokládají otázky, na které poma-
lu odpovídá Žanna, Anunnak. Tento tik-
-tokový účet je navštěvován miliony lidí 
z celého světa. Je neskutečné, že dnes 
máme možnost komunikovat s vyso-
ce rozvinutou rasou, s Anunnaki a pří-
mo se zeptat prostřednictvím otázek.  
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Tatiana: „A ešte, Igor Michajlovič, keď na 
základe zážitkov blízkych smrti, najmä tých 
ľudí, ktorí boli v stave klinickej smrti, keď 
opisujú, že cítia slobodu, zažívajú akúsi ľah-
kosť, vznášajú sa v oblakoch, stretávajú sa 
so svojimi mŕtvymi príbuznými alebo inými 
ľuďmi, a v podstate sa ľudia aj sami ujisťujú, 
že podobné stavy budú zažívať aj po smrti.“

Igor Michajlovič: „Po smrti, bude všetko v 
poriadku, privítajú ich tam, povedú ich…“ 
Za čo? Za aké zásluhy? A prečo vzniká táto 
skúsenosť? Tento zážitok nie je nič iné 
ako ľahký astrálny výstup s aktivitou 
nášho druhotného vedomia. 

Veď keď človek opúšťa telo a duša stále 
zostáva, vtedy je to klinická smrť, keď 
sa  oslabí, povedzme naša konštrukcia, ak 
to môžeme nazývať jazykom, prepáčte, 
trošku takým, ktorý je pre niektorých ľudí 
zrozumiteľnejší.

Človek má telo a človek má energetickú 
konštrukciu,  o tom netreba polemizovať. 
Prečo? Pretože ak si vezmeme Kirlianove 
experimenty, tam vidno, že keď sa odstráni  
čo len časť listu, ale za špeciálnych podm-
ienok, v tomto Kirlianovom efekte, vidíme 
celý list, to znamená, že vidíme energetic-
kú stavbu samotného listu. 

Človek má tiež energetickú konštrukciu, 
pomerne zložitú. Táto konštrukcia je nevy-
hnutná, aby sme mohli byť ľuďmi. Mimo-
chodom, zásadne sa líši od zvierat. Prečo? 
Pretože človek má to, čomu hovoríme 
Duša, preto je aj konštrukcia trochu iná.

Takže, keď nastane klinická smrť, vznikajú 

fyziologické problémy v samotnom orga-
nizme, vznikajú problémy medzi neurónmi. 

Najmä niektorí neurofyziológovia tvrdia, 
že „je to efekt kyslíkového hladovania moz-
gu a práve tu dochádza k tým zázrakom na 
úrovni vedomia“. Nie, priatelia. Kontrolo-
vali sme, robili sme pokusy, experimenty, 
keď bol zapojený encefalogram, videli sme 
len nečinnosť. 

A tu, naopak, sa mala prejavovať aktivita 
našej neurónovej skupiny v určitých cen-
trách, keď sa u nás vytvárali tieto obrazy, 
prelety, pretože keď človek opúšťa telo, je 
veľmi emotívny a emócie nemôžu zostať 
bez následkov.

A práve, prepáčte, v telách pacientov, ktorí 
boli v stave klinickej smrti, sa naopak po-
zoroval útlum, nie ohniská vzrušenia. Ale 
človek pozoroval ako opúšťa telo a v tom 
momente to všetko videl. Mnohé boli opí-
sané, prečítajte si, a v zásade je to realita. 

Vďaka Bohu  už je dokázané, že je to rea-
lita, pretože sa uskutočnili experimenty. 
Je to dobre preskúmaná otázka. Keď však 
človek opúšťa svoje telo, zažíva  slobo-
du:  slobodu od fyzického tela, neohra-
ničenosť vedomia. Ale nevychádza len 
Osobnosť, ale aj vedomie.

To znamená, že je to prakticky rovnaké, 
ako praktizovanie astrálneho výstupu, rov-
naký efekt. Ale ak človek predtým také javy 
nezažil, potom pri prvom stretnutí s nimi 
skutočne pocíti obrovskú slobodu, cíti ľah-
kosť, cíti, že všetko pozná a všetko je mož-
né, má to taký efekt ako superman.“

T: „Také rozšírenie.“

IM: „Áno, také rozšírenie vedomia. Pozná 
odpovede na všetky otázky, všetko vidí, 
môže voľne prechádzať cez steny, predme-
ty a všetko ostatné. Je to naozaj tak. Stále 
však zostáva pripútaný. Zostáva pripútaný 
k vlastnému telu, pretože v ňom je Duša.“

T: „Duša v konštrukcii. On žije.“

IM: „Pretože žije, áno. A prečo nielen Osob-

Čo je to klinicČo je to klinickáká smrť? smrť?

úryvok z relácie úryvok z relácie „„Život po smrtiŽivot po smrti””

ŽIVOT
PO SMRTI

NOVÁ RELÁCIA

Celú reláciu Život po smrti si môžete pozrieť na stránke allatra.tv/sk, allatra.tv/cs, 
alebo na YouTube kanále: ALLATRA TV Česko-Slovensko

Toto sa dotkne každého. Existuje ži-
vot po smrti? 

Existuje pokračovanie vedomého ži-
vota človeka po smrti? 

Kto je to „ja“: telo, vedomie, duša 
alebo Osobnosť? 

Neviditeľný svet: čo je to klinická 
smrť a čím sa líši od skutočnej smrti?

Ako funguje vedomie v tomto stave?

Prečo pri tom ľudia často vidia svo-
jich mŕtvych príbuzných, anjelov a 
podobne? 

Čo čaká človeka po skutočnej smrti?

Ako ovplyvňujú rozhodnutia človeka 
počas života jeho posmrtný osud?

Odpovede na tieto a mnohé iné otáz-
ky nájdete v relácii "Život po smrti"

nosť, ale aj vedomie: keď sa vráti, spomenie 
si na to. Nie je to okamžitý efekt: niektorí 
sa snažili argumentovať, že „je to fáza útl-
mu a u človeka sa prejavuje tento špeciálny  
efekt“. Nie. Môže to trvať pomerne dlho. 

Prečo? Pretože človek pozoruje vo vedľajších 
miestnostiach, jasne opisuje, čo sa tam dialo, 
čo sa dialo tu počas dlhej doby, kým ho oživujú, 
kým sa ho snažia umelo priviesť späť. Takže... 
Ale to nemá nič spoločné so smrťou.

A prečo stretáva príbuzných a podobne? 
Povedzme to takto: keď má človek schop-
nosť astrálneho výstupu, stretáva aj množ-
stvo všelijakých bytostí, ktoré sú pre nás v 
bežnom stave neviditeľné. 

Ale keď sa naše vedomie prvýkrát stretne 
s touto skúsenosťou, s týmto oceánom ži-
vota, s týmto neviditeľným oceánom, vte-
dy človek cíti a vníma, čo je nablízku: čo 
je naladené pozitívne alebo negatívne. Ak 
nevidí hrozbu, potom prirodzene vedomie 
vytvára, čo? Obraz. 

A často formuje obrazy mŕtvych príbuz-
ných alebo tých, ktorí boli k nemu  dobrí. 
Tu na úrovni podvedomia počas života vní-
mame niektorých ľudí dobre, niektorých 
zle, a to aj medzi príbuznými a blízkymi... 
No povedzme, že ešte sa nikto nestretol s 
niekým, koho sa počas života bál, a kto by 
ho vítal s úsmevom.“

Efekt fantómového listu. Kirlianov efekt
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1. Jděte na stránky allatraunites.com/cs  
a klikněte na tlačítko PŘIPOJTE SE

CSPŘIPOJTE SE PŘIDAT SE K PROJEKTU 
„TVOŘIVÁ SPOLEČNOST“

2. Vyberte Váš jazyk

3. Zadejte, jak byste sa chtěl/a projektu účastnit 
popřípadě se podělte o Vaše nápady

Jak byste se chtěl/a zúčastnit?
Podporuji vybudování Tvořivé společnosti, ale zatím nejsem připraven/a oficiálně 
podpořit volební platformu.
Podporuji vybudování Tvořivé společnosti a jsem připraven/a oficiálně podpořit 
volební platformu.

Podporuji vybudování Tvořivé společnosti, jsem připraven/a se aktivně zapojit do  
tohoto procesu a jsem také připraven/a oficiálně podpořit volební platformu.

Pokud máte nápady, otázky nebo návrhy, napište nám

Potvrzuji, že je mi 18 let +

PŘIDAT SE

Pokud máte nápady, otázky nebo návrhy, napište nám

PŘIDAT SE

Mám nápad, který pomůže šířit myšlenku   
vybudování Tvořivé společnosti ...

JAK SE PŘIDAT K PROJEKTU TVOŘIVÁ SPOLEČNOST - KROK ZA KROKEM

Facebookové stránky: 
Tvořivá společnost. Allatraunites
Tvorivá spoločnosť. Allatraunites 

YouTube kanál: 
Tvořivá společnost.  
AllatraUnites

oficiální mailové adresy: 
cz@allatra.tv 
bratislava@allatra.tv

TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOST
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST je společným cílem, okolo které-
ho se sjednocují lidé z celého světa. Je to nový vektor roz-
voje, který je nyní reálným východiskem pro naši civilizaci. 

Už dnes informujeme lidi po celém světě o možnosti vy-
budování Tvořivé společnosti osobně, telefonicky, či pro-
střednictvím sociálních sítí přes různé projekty v rámci 
projektu Tvořivá společnost.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ? Aktuální situace u nás i ve svě-
tě již lidem nevyhovuje a klimatické události celou situaci 
vůbec nezlepšují. Právě naopak. Jedinou možností je jed-
nota lidí, všech lidí na Zemi.

ÚKOLY PROJEKTU TVOŘIVÁ SPOLEČNOST:

1. Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti 
na celé planetě mírovou cestou. 

2. Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít ve spo-
lečnosti tvořivého formátu a jak si sami tento formát 
představují. 

3. Poskytnout platformu pro globální otevřenou disku-
zi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sférách života 
člověka. 

4. Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a vytvořit 
podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě spo-
lečnosti nezávisle na sociálním statusu, náboženském vy-
znání a národnosti.

SPOLEČNĚ MŮŽEME!

4. Stačí už jen kliknout na PŘIDAT SE


