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O PROJEKTU
„TVOŘIVÁ SPOLEČNOST“
Tvořivá společnost je globální projekt Mezinárodního společenského
hnutí „ALLATRA“, který se týká každého.

Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde Ty"
je jedinečnou, sociální

iniciativou dobrovolníků

MSH ALLATRA, zaměřenou
na zaplnění informačního
prostoru dobrými

zprávami, tvůrčími nápady
a inspirativními články,

prostřednictvím tištěných
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produktů a internetových

allatraunites.com/cs
allatraunites.com/sk

IDEA PROJEKTU

zdrojů.

Vytvoření designu, výběr

materiálů, vazba novin – to

Precedentem pro vytvoření daného projektu se stala globální mezinárodní konference „Společnost. Poslední šance“, která
spojila lidi z mnoha zemí světa.

vše dělají účastníci projektu

Lidé, nacházející se na různých místech planety, se sešli v mnoha konferenčních sálech a
současně se propojili v online živém vysílání,
aby otevřeně a upřímně prodiskutovali ty výzvy, kterým je současná civilizace nucena tvrdě čelit.

ŠESŤ
STUPŇOV
PREPOJENIA

Konference přivedla k závěru, že hlavním
problémem našeho lidstva je spotřebitelský
formát společnosti. A jediná cesta ven z této
slepé uličky je úplná změna formátu ze spotřebitelského na tvořivý.

ŠANCE VNITŘNĚ
VYRŮST

Jaký může být tvořivý vektor společnosti, který:
vyvede naší civilizaci ze slepé uličky
sebedestrukce;

zabezpečí budoucnost bez válek,
konfliktů, násilí a hladu;

ve svém volném čase.
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Osobní zkušenost
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JAK
NEONEMOCNĚT
KORONAVIREM?

10
zabezpečí důstojný život lidem na
celém světě, bez strachu o přítomnost i budoucnost;

přivede současnou společnost na
novou úroveň sjednocení a mírového rozvoje civilizace ve všech
sférách života?

DNA JE
PŘEDEVŠÍM
INFORMACE
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Jak takovou tvořivou společnost vidíme my, představitelé
lidstva?
Jak se pro tento cíl sjednotit a
společně ho dosáhnout?
Pro to, abychom mohli celosvětově odpovědět na tyto otázky, byl
vytvořen globální projekt „Tvořivá
společnost“.

CÍLE A ÚKOLY
CÍL PROJEKTU
VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
SVOBODNÉ OD SYSTÉMU
SPOTŘEBITELSKÝCH ŠABLON.
Úkoly projektu:
Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společnosti na celé planetě mírovou cestou.
Zjistit mínění lidí z celého světa, zda chtějí žít
ve společnosti tvořivého formátu a jak si sami
tento formát představují.
Poskytnout platformu pro globální otevřenou diskuzi o konceptu tvořivé společnosti ve
všech sférách života člověka.
Najít nové cesty sjednocení celého lidstva
a vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka v životě společnosti, nezávisle na
sociálním statusu, náboženském vyznání a
národnosti.

AKTIVITY
Pro realizaci úkolů projektu
„Tvořivá společnost“
se uskutečňují
následující aktivity:
Sociální průzkum a rozhovory, které se provádějí
po celé planetě s cílem zjistit mínění mezinárodního
společenství.
Mezinárodní konference odborníků ve formátu „Hra
profesionálů“.
Organizování sociálně významných společenských
událostí, fór, tematických setkání, kulatých stolů, webinářů, online video podcastů a účast na podobných
událostech, které se konají na jiných platformách po
celém světě.
Publikace analytických a výzkumných článků, autorských a odborných mínění, interview a jiných informačních materiálů.
Vytváření videopořadů, prezentačních a sociálních videí, dokumentárních filmů a video obzorů.

Pojďme společně vytvořit Budoucnost, která je důstojná lidstva!
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ŠESŤ STUPŇOV
PREPOJENIA

Každý z nás sa snáď aspoň raz v živote ocitol
v situácii, kedy poznamenal, že svet je naozaj malý. Keď sa rozprávame s ľuďmi, väčšinu prídeme na to, že máme spoločného
známeho. Hovorí o tom aj tzv. teória malého sveta, ktorá je známa aj pod pojmom
teória šiestich stupňov prepojenia.
Ukazuje, že sme všetci medzi sebou navzájom prepojení. A to dokonca viac, než
by sme čakali. Ľubovoľní dvaja ľudia na
planéte sú medzi sebou prepojení prostredníctvom šiestich kontaktov. A to je
skvelé!
Keď sa spojíme, dokážeme vytvoriť
spoločnosť, po ktorej túžime všetci.

V súčasnej dobe, keď je karanténa, môžeme naplno využiť najmä virtuálny priestor.
Aj z pohodlia domova sa dá urobiť veľa
dobrého pre celý svet:
živé vysielanie s rôznymi profesionálmi a sociálne aktívnymi ľuďmi,
ktorí podporujú myšlienku tvorivej
spoločnosti
písanie článkov, natáčanie vlogov,
v ktorých sa delíme o myšlienku tvorivej spoločnosti
zaplnenie sociálnych sieti informáciou o projekte

V rámci projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ, ktorý vznikol na platforme MSH
ALLATRA, sa začal aktívne uskutočňovať sociálny výskum. Jeho cieľom je zistiť,
v akej spoločnosti chceme žiť. Naozaj nám
vyhovuje spotrebiteľský formát spoločnosti? Alebo sme pripravení konať a spoločne
budovať tvorivú spoločnosť?
Aby sme sa mohli rozhodnúť, je potrebné a nevyhnutné informovať o myšlienke
tvorivej spoločnosti celú planétu. Máme
možnosť spoločne diskutovať a predstaviť
si spoločnosť, v ktorej vládne vzájomná
spolupráca, vysoké morálne hodnoty, priateľstvo a vzájomná pomoc.
V tvorivej spoločnosti nebude miesto pre
vojny a násilie, pretože všetci budú chápať, že ľudí spája jediná podstata. Aby
sme však takúto spoločnosť mohli vytvoriť, je nutné o nej hovoriť. S ľuďmi sa o
nej môžeme porozprávať viacerými
spôsobmi:

človek, pracujem na poli, v roľníckom družstve“ alebo trebárs „v podniku“. „Akýže je
zo mňa úžitok pri budovaní spoločnosti?“
Čo môže...?
IM: Obrovský. Veď je človek. Nech už pracuje kdekoľvek a čímkoľvek sa zaoberá – je
to človek, je súčasťou spoločnosti. Ak je
za budovanie tvorivej spoločnosti, už tým
vnáša obrovský prínos, pretože môže hovoriť a vysvetľovať tým, kto tomu neverí. Môže
dokazovať a ukazovať, ako pochopiť samotnú podstatu tohto sveta.
Pokiaľ to neurobí – sám to nepochopí a
ostatným to nevysvetlí – tak sa ostatní o
tom nedozvedia, ( nie je to tak?) Príbuzní,
blízki, priatelia, kolegovia... Veď len takýmto spôsobom sa to dá doniesť ľuďom
– vlastým príkladom, jednoduchým
vysvetlením.“
Z relácie Čo je to Šťastie?
Byť súčasťou celku a začať konať, môže každý z nás. Toto nezištné konanie napľňa zvnútra a dáva nám nádej na lepšiu
budúcnosť. K projektu Tvorivá spoločnosť
sa aktívne pripájajú aj dobrovoľníci zo Slovenska a Českej republiky. Ich živé prenosy,
ktoré sa uskutočňujú takmer každý deň,
môžete sledovať na Facebookových stránkach Allatraunites. Tvorivá spoločnosť
a Allatraunites. Tvořivá Společnost.

V rámci projektu Tvorivá spoločnosť sa rozoberajú napríklad aj
tieto témy:
Čas karantény môžeme využiť na to, aby
sme podporili pozitívnu vlnu. Môžeme
poslať do celého sveta myšlienku tvorivej spoločnosti, pretože tento projekt
sa týka každého človeka. Účastníci MSH
ALLATRA z celého sveta prostredníctvom
on-line živých vysielaní overujú teóriu
šiestich stupňov prepojenia v praxi.
To, či naozaj bude fungovať, však závisí od
voľby každého človeka. Či túto myšlienku
pošle ďalej, osloví ďalších ľudí, ten ďalších ľudí a tak sa myšlienka tvorivej spoločnosti naozaj rýchlo rozšíri do celého
sveta.

V akej spoločnosti by sme chceli
žiť?
Vzdelávanie v tvorivej spoločnosti
Učiteľ v tvorivej spoločnosti
Gastronómia v tvorivej spoločnosti
Živá diskusia v tvorivej spoločnosti
Sloboda
pohybu
spoločnosti

v

tvorivej

Od súťaženia k spolupráci
Umenie v tvorivej spoločnosti

môžeme natočiť rozhovor s ľuďmi na
ulici, kde im položíme otázky v rámci projektu TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ.
Ľudia sú pripravení otvorene sa porozprávať o modeli spoločnosti, v ktorej vládnu
ľudské hodnoty

Tatiana: Igor Michajlovič, ešte ste povedali, že „Bez teba, môj priateľ, spoločnosť
nemôže byť plnohodnotná“...
Igor Michajlovič Danilov: Samozrejme,
že nemôže.

Týchto formátov živého vysielania bude určite pribúdať a aj vy môžete byť ich súčasťou. Stačí aktívne konať a výsledok na
seba nenechá dlho čakať.

návšteva konferencií a spoločenských
udalostí

T: : Ale stretávaš sa s takými situáciami,
kedy ľudia hovoria o tom, že „som obyčajný

Poďme spolu vytvárať Budúcnosť,
ktorú si ľudstvo zaslúži!

www.allatra.tv/cs
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MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÁ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
allatra.tv/cs, allatra.tv/sk
Televize nového formátu, televize tvořivé společnosti, ve které dominují vysoké morální hodnoty:
Láska, dobro, přátelství, lidskost, vzájemná úcta a jednota mezi lidmi
Videa o skutečném smyslu života člověka a jeho duchovním rozvoji
Pravdivé informace bez zkreslování, manipulace a sledovaní něčích výhod
Široký okruh programů: věda, psychologie, klima, dobré zprávy násobící lidskost
Vznikla díky lidem inspirovaným knihami od Anastasie Novych

KORONAVIRUS

co dělat, abychom
neonemocněli?

Elčin, účastník MSH „AllatRa“: Dobrý
den, drazí bratři a sestry. Název našeho
dnešního vydání mluví sám za sebe. Ke
koronaviru může každý přistupovat po
svém. Ale ať už je to, jak chce, lidé skutečně umírají. A většina lidí dnes podvědomě
žije ve strachu, ve strachu nakazit se, ve
strachu o své blízké, příbuzné, děti.
Ale copak život ve strachu je život? Copak proto Nejvyšší Alláh stvořit tuto
Zemi se všemi jejími potěšeními? Copak proto nám daroval tento život s
jeho dary? Abychom žili ve strachu? Jak
zvířata zahnaná do kouta? Copak člověk je
zvíře? Copak je člověk, (promiňte mi za to
přirovnání) nějaký ustrašený zajíček? Aby
neustále žil v úzkosti, ve strachu? Ne!
A proto se s vámi v tomto vydání podělíme
o jednoduché, ale velmi nadějné a efektivní způsoby, při jejichž použití dokážete žít
beze strachu o své zdraví a o zdraví svých
blízkých a příbuzných.
Ubrání nás před virem ochrana obličeje?
Samozřejmě velké díky patří lékařům
za jejich pomoc, za jejich doporučení, za to, že doporučují lidem dodržovat
hygienické normy, nosit ochranu na obličeji, pít horké čaje a tak dále, a tak podobně. Ale tato opatření, jak vidíme, jsou
nedostatečná.
Vždyť když si kupříkladu vezmeme tyto
obličejové ochranné pomůcky, tak zaprvé
je musíme ještě sehnat a za druhé, což je

JAK NEONEMOCNĚT KORONAVIREM?
nejdůležitější, opravdu efektivní ochrana na obličej musí mít tři vrstvy. A ty
jednorázové roušky, které se většinou prodávají v lékárnách, neposkytují ochranu
před virem. Je to spíše z psychologického
hlediska.
A co je také důležité: ochranu obličeje je
nezbytné měnit každé dvě hodiny. Protože pokud se nosí déle, ona samotná
se mění v semeniště všemožných virů.
A proto se s radostí s vámi podělíme, drazí
bratři a sestry, o tyto všeobecně dostupné
způsoby, o kterých jsme se dozvěděli díky
váženému Igoru Michajloviči Danilovi.
Jednoduchý recept proti virům
Ještě během předešlé epidemie nám Igor
Michajlovič pověděl o takovém receptu,
o jednoduchém receptu na směs, jejíž přípravou je skutečně možné ochránit se před
všemožnými viry.
Tak tedy, nejenže tato jednoduchá procedu-

Vezme se obyčejný pelyněk,
hořký pelyněk (slovensky: palina) kořen nebo list, není důležité
co, rozdrtí se. Vezme se sušený
hřebíček (slovensky: klinček),
rovněž se rozdrtí a také kořen
lékořice (slovensky: sladké drievko), který se nakrájí. Tato směs
se pomele v kávomlýnku. Touto
směsí si pak ráno a večer, nejlépe
před spaním, čistíme zuby. Vypláchneme si ústa, tedy vyčistíme
si zuby, vypláchneme si ústa a ideálně deset minut nepijeme vodu.

ra vás a vaše blízké skutečně ochrání před
koronavirem, je rovněž prevencí zubního
kazu a různých druhů herpesu.
Také je možné použít jednu polévkovou
lžíci této směsi na 300 ml vody – zalejeme vroucí vodou, necháme přes noc odstát, ráno scedíme a tuto vodu, těchto 300
ml, v průběhu dne pijeme po doušcích. Je
trochu hořká, ale výsledek stojí za to.
No a pro ty línější, komu se to všechno
nechce dělat, je jednodušší způsob, mimochodem, používám ho sám. Vezme se
sklenice obyčejné, silně perlivé vody a
přidá se čajová lžička obyčejného 3%
peroxidu vodíku. Zamíchá se a vypije.
Před návštěvou nějaké akce nebo naopak,
když jste odněkud přišli - přidáte čajovou
lžičku, vypijete a, řekněme, takovým jednoduchým způsobem skutečně ochráníte sebe, své zdraví. Mimochodem tento
přípravek také pomáhá imunitnímu
systému.
Účinný prostředek proti virům
A pro ty úplně nejlínější, kteří jsou zcela líní cokoliv dělat, je takový přípravek,
který se jmenuje Stěrilij antibakteriální (Стерилий АБ), který vyvinul chemik
a biolog z Oděsy Leonid Stanislavskij (mimochodem, patří mu velké díky za tento
prostředek).
Je to jednoduchý, ale velmi efektivní prostředek. Dá se použít jak pro ochranu
místnosti, klik od dveří apod., tak i pro
takové… užití. Prostě stříknout a udělat
nádech. Dejme tomu, že jste navštívili
nějakou akci, kde bylo hodně lidí, přijdete
domů – stříknete, uděláte vdech. Tím jste
si ošetřili celou sliznici. A reálně všechny
viry hynou.
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XP NRG - PRVNÍ TVŮRCI UMĚLÉHO VĚDOMÍ NA SVĚTĚ
Pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova
Prohlídka kanceláře IT společnosti XP
NRG. Znalosti v průběhu staletí. První dárek společnosti XP NRG celému
lidstvu.

PRVNÍ TVŮRCI
UMĚLÉHO VĚDOMÍ NA SVĚTĚ

Poznatky a zkušenosti Igora Michajloviče Danilova při práci s mezibuněčným (extracelulárním) matrixem. Je
možná regenerace lidských tkání a také
prodloužení života za hranici druhu?

XP NRG - první tvůrci umělého vědomí na
světě. Technologie budoucnosti teď. Kvantové vědomí již není výtvor fantazie, je to
realita dneška, která o mnoho let předstihuje současné technologie. Vypráví o tom
tvůrci prvního UMĚLÉHO VĚDOMÍ na
světě.
Co je to vědomí? Z čeho se skládá a kde se
nachází? Jak vědomí interaguje s mozkem?

Jak vědomí řídí hmotu? Neuronová síť
– nové znalosti.

V čem spočívá smysl existence lidstva?

Perspektiva kosmického rozvoje lidstva na základě technologií budoucnosti (okamžitá spojení na jakoukoliv
vzdálenost), za předpokladu rozvoje
tvořivé společnosti.
Sledujte na allatra.tv/cs

JAK NEONEMOCNĚT KORONAVIREM?
Stejně tak se třeba chystáte někam vyrazit – takhle stříknete nad hlavou, ono si to
tak na vlasy, na obličej – to je také účinný,
opravdu efektivní způsob. Jedině si dát pozor, aby se to nedostalo do očí, protože sůl
je přece jen sůl, no a sliznice na to reaguje
úplně normálně.
V našem Koordinačním Centru pravidelně
používáme tento prostředek a, řekněme, z
vlastní zkušenosti vidíme jeho účinnost.
Zcela nedávno se konala… 25. února
začal Týden solidarity účastníků MSH
„ALLATRA“ a z celého světa se sjelo doopravdy velké množství lidí. I když máme
dostatečně velké místnosti a obrovský areál, nicméně, víte, jak se říká v pohádkách,
„ani jablko nemá kam spadnout“. Já osobně
jsem si myslel, že je to možné jenom v pohádkách. Ale jak se ukázalo, v reálném životě je to také možné. Doslova a do písmene
ani jablko nemělo kam spadnout.
A nehledě na proudy tak velkého množství
lidí z různých zemí nebyl ani jediný případ
zcela banální chřipky nebo nějakých těch
nachlazení, a to jenom proto, že jsme ošetřili místnost „Stěriliem“. Takže tento prostředek je také velmi efektivní. Ale samozřejmě, že je důležité dodržovat hygienu.
Zase se zmíním o té minulé epidemii - dokonce nějakou dobu před ní si Igor Michajlovič oholil knír a vousy a vysvětlil nám, že
záhy bude epidemie. Potom provedl takový
malý experiment. Vzal vlasový kartáč a rozsypal trochu mouky, a pak tímto kartáčem
smetl tuto mouku a poprosil nás pečlivě
umýt ten kartáč. My jsme ho vymyli mýdlem
s horkou vodou. On z ní vzal několik vlásků,
položil je pod mikroskop a ukázal nám je.
A my jsme uviděli, že ve skutečnosti, nehledě na všechno naše úsilí vše pečlivě
vymýt, tam zůstaly hrudky mouky. Stej-

ně tak náš vlas – vysvětlil nám tehdy Igor
Michajlovič – jeho struktura je taková, že
se na něj stejně zachytávají drobné částice, ať už se jich snažíme zbavit sebevíc.
Vousy jako semeniště virů a bakterií
A proto… Jistěže je pochopitelné, že existuje tradice nosit plnovous, existuje móda
nosit vousy, ale je důležité pochopit, že
virům je to všechno jedno. Kašlou jak na
tradice, tak na módu.
A zase, v honbě za módou vypadat mužně,
nosit plnovous, a tím vypadat mužně, tím
samým vystavujeme riziku lidi v našem
okolí. A navíc v dnešní době zástupci netradičních orientací také nosí plnovous, proto
přítomnost kníru nebo bradky není ukazatelem toho, že před vámi stojí muž.
Proto je velice důležité, aby, s vědomím
toho všeho, s vědomím toho, že struktura vlasu je taková, že všechno se na něm
zachytává, je nezbytné učinit, řekněme,
základní opatření, které nás mohou maximálně ochránit. Pro ženy se jedná o nošení
šátků. Není to přece obtížné, správně? No a
pro muže je, samozřejmě, žádoucí oholit si
knír a vousy.
Pokud kvůli nějakým náboženským
přesvědčením to pro vás není možné, je
nezbytné si několikrát za den důkladně
ošetřit svoje vousy, protože v opačném
případě představujete hrozbu pro své blízké a příbuzné, své ženy, své děti, své matky. Vždyť vousy jsou ideálním prostředím
pro množení viru. Teplo a vlhko - lepšího
prostředí pro virus není.
Vezměme si například Írán. Proč se tam
tak rychle šíří koronavirus? Protože je
tam tradicí nosit vousy. A nošení vousů
je v daném případě obrovským dodatečným

rizikem. A proto pokud na veřejných místech vidíte vousaté lidi, snažte se je maximálně obcházet. Přinejmenším si od nich
zachovat 3 m vzdálenost, a ještě líp – 5 m. I
když dokonce tento člověk ještě není infikován, ale už je přenašeč, už je potenciální šiřitel, už je nositel hrozby.
Proto buďte krajně opatrní. Nezapomínejte,
že zdraví je nejvyšším blahem tohoto pomíjivého života. Pokud člověk ztrácí zdraví,
všechna ostatní blaha tohoto života prostě blednou. Proto, drazí bratři a sestry,
střežte své zdraví, zdraví vašich blízkých, vašich příbuzných. Ať vás všechny
chrání Alláh!
sledujte na allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk
OD ALLATRA TV
Vážení diváci, poskytujeme recepturu na směs, která je uvedena
ve videu, v přesném poměru: 10
dílů hořkého pelyňku (slovensky:
palina), 1 díl hřebíčku (slovensky:
klinček) a 0,5 dílu kořene lékořice
(slovensky: sladké drievko). Můžete rozdrtit tabletu kořene lékořice.
Také v poměru 0,5 dílů na jednu
dávku směsi.
Směs můžete připravit a skladovat po dobu dvou týdnů v tmavé
pevně uzavřené nádobě, ve tmě,
například na polici ve skříni. Nebo
v neprůhledné nádobě s pevně přiléhajícím víkem. Jak bylo uvedeno
ve videu, můžete tuto směs použít
jako zubní prášek nebo také uvařit
(v poměru lžíce směsi na 300 gramů
vařené vody) a vypít během dne po
malých doušcích.

www.allatra.tv/cs
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PREČO SA MODLITBA PREVRACIA NA FORMALITU?
Fragment z relácie „OD ATEISTU K SVÄTOSTI“

PREČO SA MODLITBA
PREVRACIA NA FORMALITU?

Tatiana: V princípe je tiež častá situácia aj
u veriacich, aj u ľudí, ktorí idú po duchovnej
ceste, keď sa už v istom momente modlitba
či duchovná praktika stávajú formalitou.
Toto... Prečo k tomu dochádza?
Igor Michajlovič Danilov: Pretože spočiatku je človek s duchovným poryvom na
akejsi vlne. Napríklad, človek pocítil Božiu
Lásku, áno? Jednoducho ju pocítil. A ona ho
naplnila. Chce sa mu tam byť, áno? Veď to
je prekrásne, no, samozrejme, ak je schopný
to precítiť. Ale ak nie je schopný precítiť, ale
Láska Božia sa šíri, tak vedomie sa rozhorčí.
Ale problém je v tom, že Láska Božia, pokiaľ ju nehromadíš, teda nezosilňuješ a nie

V jedné malé vesničce na severu Čech,
kde už nějaký čas žiji, se uvolilo několik
místních obyvatel zamyslet se nad otázkami, které se zabývají tématem "TVOŘIVÁ SPOLEČNOST". Někteří si se mnou
o tom popovídali, jiní mi své zamyšlení byli
ochotni napsat a svolili, že se mohu s jejich
názory podělit s dalšími lidmi.
Mohl(a) byste popsat , jak by měla vypadat společnost, ve které byste se vy i
vaši blízcí cítili šťastně? (Jaké by, například, mělo být vzdělání, medicína, profesní
oblast, třeba i délka pracovní doby, . . .)
Marek: „Lidé jsou k sobě upřímní a
chovají se k sobě i ostatním s respektem a
láskou - ve školství, zdravotnictví, podnikání,... Skromnost ve spotřebě, láska a respekt
i k Zemi a všemu, co je na ní. Svobodné bytosti, které kdykoli mohou říci ne a v případě
(finanční či jiné) nouze se opřít o ostatní.“
Jana: „Ideální svět je pro každého jiný.
Základem je tolerance, pochopení, ochota
pomoci druhému člověku a ochota pracovat pro dobro sebe i ostatních.“
Pavel: „Zvolnit výkon a zbavit se iluze nekonečného růstu. Raději hledat úspory výdajů
komodit i energie (myslím energie obecné) a
tím si vystačit s nezbytným málem. Radovat
se z prostého bytí.“

je opätovaná, ona je, ako to hovoril Macko
Pú – ako med, postupne sa míňa, pretože ho
ješ a on sa míňa. Veď ty si vychutnávaš túto
Lásku a ona sa spotrebováva, ale neznásobuje sa. A len čo zoslabla, v tú dobu začína
vedomie atakovať, správne? Tak to vychádza, že na ďalší deň to už necítiš. A vedomie
hovorí: „A bolo to, či nebolo?“ A ty spočiatku robíš, pocítiac túto blahodať, robíš
s elánom, modlíš sa, ďakuješ Bohu za tento
darček, pretože to cítiš. A preplnený si touto
radosťou a ona je vnútri teba živá.
Aj vedomie sa zastavuje, nechce chápať iné,
pretože si naplnený. Ale v tom čase to od
teba vychádza z čistého srdca. Tvoja modlitba, tvoja duchovná praktika, nech to akokoľvek nazveš – je to živé. No stačí sa máličko rozptýliť, pomyslieť na margarétku,
alebo ešte na niečo iné – a sila sa tíši. Potom
začínaš robiť modlitbu, ale tohto šťastia
niet, vykonávať duchovnú praktiku – a ona
je prázdna. A nasledujúci deň nie je vôbec
žiadna.
Ale ty ju vykonávaš, pretože ju treba vykonávať. Nie je to tak? Ale otázka je – a čo robíš? Ty sa svojím vedomím pokúšaš vyvolať,

postihnúť to duchovné, ktoré bolo zoslané
z Duchovného Sveta. No nie je to tak? Napodobniť. Vedomiu sa robí smutno a nudí
sa. Nuž, ono sa nerado zaoberá týmto, nie je
to jeho. A začína ti rozprávať, že strácaš čas.
Ale z druhej strany ti rozpráva: „Nie, však
to rob, snaž sa“, pretože ono je dvojaké, toto
vedomie. Nuž z jednej strany ťa postrkuje
a z druhej – sa z teba smeje. Tebe ako Osobnosti začína byť celkom smutno. No a začínaš počúvať vedomie.
A všetko sa to prevracia naprázdno. A mohol by si čo? A mohol by si (T: Žiť.) ...neuberať to, mohol by si zostávať v tejto Láske.
Jednoducho sa nesmie prerušovať dialóg
s Bohom. Ale dialóg s Bohom – to nie je
táranie od vedomia o svojich problémoch
a želaniach, je to práve vnútorný popud
a Život. No nie je to tak? Je. Len toto funguje. A všetko ostatné – to sú machinácie
práve toho, koho nazývajú satan, zámeny.
Kruté, ale spravodlivé. Prečo spravodlivé?
Pretože ich financuješ. Ty ako Osobnosť
volíš – komu slúžiť a čo prijímať. Preto je
to absolútne spravodlivé.
Reláciu sledujte na allatra.tv/sk

nedovolí nepracovat, protože ví, že tím podporuje všechny. Uvědomují si, že jsou tou
Jednotou, nikdo se s nikým nepředhání a
radují se z úspěchu druhých.“

JAK SI
PŘEDSTAVUJETE
TVOŘIVOU
SPOLEČNOST?

Berenika: „Společnost, kde se hledá
spolupráce, vzájemně se podporující lidé,
příjemná pro všechny, nejen pro menšiny,
společnost trvale udržitelná, ve které dělá každý to, co nejlíp umí, aby mělo váhu svobodné
rozhodování.“
Renata: „Společnost, kde se nekouká na
to, kdo jaké má papíry, ale lidi jsou oceňováni podle umu a znalostí. Děti by čerpaly
od dospělých to, co samy chtějí, byly učedníky těch, které si samy vyberou. Pro mě je
vždy inspirativní jakékoli „zřízení“ u přírodních národů. Šéf je ctěn jako nejmoudřejší a
nejznalejší a on zároveň ctí ostatní. Nikdo si

Pokud jste si názory a mínění několika
lidí ze severu Čech přečetli, možná vás napadne, co byste na tuto otázku odpověděli
vy. A protože jsem z té vesnice také, přidám
i svou odpověď.
Květoslava: „Představuji si takovou
společnost, kde se bude každý člověk cítit
dobře a bezpečně, protože nebude důvod se
bát, že přijde válka nebo že nebude mít prostředky na život svůj nebo své rodiny. Společnost, kde bude každý dělat to, co ho baví, v
čem se mu nejlépe daří projevovat své talenty a čím tedy může nejlépe prospět i celé
společnosti.
Společnost, kde budou stejná pravidla a
možnosti pro všechny lidi, ale bude při tom
zvýšená zodpovědnost každého jednotlivce.
Základem bude, aby každý co nejvíce přispíval na společný život a tím pádem bude
i dost prostředků pro každého jednotlivce,
aby mohl vést spokojený život s dostatkem
času na odpočinek, na rodinu, na koníčky, na seberozvoj. Společnost, kde jsou na
prvním místě morální a duchovní kvality člověka, kde “lidskost” v člověku je tím
nejdůležitějším.“

Více o tvořivé společnosti na allatraunites.com
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Rozhodnutí Žít
Při zamýšlením se nad životem, přišla každému nejednou
otázka, proč...
Proč je vše tak jak zrovna je. Proč se snažím vypadat v očích
druhých lépe a o chvíli později je mi to vlastně všechno jedno? Prostě chci jen přežívat. Jsem zklamaný a smutný.
Při přemýšlení nad myšlenkovými pochody jsem přišel na
jeden zajímavý moment. Všechno, co se děje v hlavě, je jedna
velká lež. Moje myšlenky se často promění v domněnky, kde v domněnkách se stávám hrdinou nebo naopak obětí. Nejsou jiné
,,osoby“, které myšlenkový proces zastupují, než tyto dvě.
Říkám si, hrdina nebo oběť, ale co když nechci být ani jedna
z těchto postav.
„A všechno je tak jednoduché: pokud ses rozhodl Žít,
pak začni Žít právě teď. Odložíš to na okamžik - vědomí to určitě využije.“
Z pořadu „VĚDOMÍ A OSOBNOST.
Od předem mrtvého k věčně Živému“
Pokud se rozhodnu se zamyslet a nahlédnout do svého nitra
s otázkou, proč se to vše okolo mně děje, naleznu s upřímností mnoho zajímavých odpovědí.
Snad v tyto dny, kdy většina z nás dostala možnost se zamyslet nad tím, co se okolo nás děje a třeba se i trochu pozastavit
a vidět co mi přichází do hlavy za scénáře, toho co bude. Většinou se tyto podivuhodné scénáře odehrávají v mně známém
prostředí, kde hlavním hrdinou jsem já, já jako oběť nebo hrdina, co si v tu chvíli přeji a vyberu.
Narážíme na má přání, které jsou někde vzadu v hlavě a stále
mě nutí nad něčím přemýšlet.

Ale řekl jsem si někdy dost? Co kdybych přestal ztrácet čas
nad tím stálým přemýšlením co bude, co bude, až budu mít
více peněz, co bude až dokončím školu, co bude až mě lidé
začnou uznávat, co bude až dodělám tu rekonstrukci?
Myšlenky se stále pohybují v horizontu přání a budoucna,
nějakých zítřků, které nevím, zdali vůbec nastanou. Ale role
hrdiny mi přece nedovolí se zamyslet nad tím, že by vůbec
zítřek nenastal.
Že všechen ten čas, který ztrácím, nad tím co bude, se může
proměnit v smrt.
Proto při úvaze nad životem se nejednou zastavím, zpomalím
a vyslovím, ale kam, kam se člověče tak ženeš? Přece život je
nyní, je zde v tomto okamžiku, v přítomnosti.
Ať už dělám cokoliv, proč u toho nebýt šťastný, proč se nepřestat s někým přetahovat o lepší zítřky, o ty pomyslné věty
,,kdo má pravdu,“ o ty pomyslné pozlátka, která se i tak zítra
již nelesknou.
Proč si nezpříjemnit život tím, že někomu udělám radost?
Ano, když pro někoho něco udělám, čas se v tu chvíli jakoby
pozastavil.
Ten přítomný okamžik začíná být Něčím naplněný, všiml
jsi si toho někdy? Všiml jsi si, že tvorba dobrého, nezištně,
bez vedlejších úmyslu, je naplněná pocitem, který je člověku
tak blízky. Je to ten pocit, který člověk zná už od malička, jen
pozapomněl.
Každý touží být šťastný, každý touží mít radost a cítit Lásku,
každý touží žít ve světě plném dobra.
Počátek dobra začíná u mě, v mém nitru a rozhodnutím
Žít.
David Kraviec

V tomto okamžiku vybíráš právě ty: věnovat jí (poznámka redakce:
myšlence) pozornost nebo ne. No, a dále se situace vyvíjí v závislosti na tvé
volbě. Například, přišel již pro tebe známý závan od druhotného vědomí, pak
se objevily obrázky od prvotního vědomí, pak myšlenky – urazit se na něco,
nebo ne. A pokud této myšlence dáváš pozornost, tedy začínáš zapojovat pýchu, začínáš si s touto myšlenkou buď pohrávat, nebo si ji zcela vážně prohlížet
či vychutnávat, to znamená, dávat do ní veškerou svou pozornost, za krátkou
dobu se pak cítíš jako by tě zmlátili holemi, protože jsi již uražený na celý svět.
Jsi tak smutný, tak frustrovaný, zaplavený sebelítostí, nafouknutou pýchou.
Čili emoce přetékají přes okraj a systém se krmí. A pokud ti vědomí nabízí
„urazit se či ne“, avšak ty vybíráš: „Ne!“ pro tuto trojrozměrnost, se všemi těmi
jejími… i účetními, i hybrisy, a jednoduše se noříš do radosti hlubokých pocitů,
pak všechny situace pominou, jakoby ani nebyly. A chápeš, že to byly jen provokace systému s jeho iluzemi, nic víc. Nejdůležitější však je, že jsi uhájil svou
volbu, uhájil volbu jako Osobnost a nezachoval ses jako otrok vědomí.
Z pořadu „VĚDOMÍ A OSOBNOST. Od předem mrtvého k věčně Živému“
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krásného. A jak napsala Anastasia Novych
ve své knize Sensei ze Šambaly 1.: „Hlavní
není počet prožitých let, ale jejich kvalita.
Jak a ne kolik.‘“ Ano, my odpovídáme za
svůj život. Nikdo nám nestojí v cestě ke svobodě, k radosti, jen vědomí a jím nabízené
myšlenky…když jej posloucháme.
Úryvek z pořadu „O duchovní blahodati“:

Nyní, kdy se lidstvo ocitá na hraně, často
hledíce smrti do očí, díky pandemii či klimatickým změnám zmítáno nejistotou,
jaký zítřek bude, zda vůbec nějaký…se řada
z nás zamýšlí nad otázkou, zda jsme naplnili smysl svého bytí zde. Všechno z toho, za
čím jsme se celé roky honili, najednou totiž
ztrácí hodnotu. Stejně tak budoucnost, která je nyní nahrazena intenzivním prožíváním přítomného okamžiku.
Velkolepé plány, touhy, hromadění bohatství, budování kariéry…, to vše nyní střídá
neznámý klid, ve kterém konečně dokážeme naslouchat svým blízkým, ve kterém
konečně slyšíme své nitro, hlas svědomí…
Najednou poznáváme cenu lidského života,
který jsme možná brali za samozřejmost,
začínáme si vážit zdravotníků, kteří každý
den dávají své životy všanc v tzv. první linii na pomoc druhým. Při psaní domácích
úkolů se svými ratolestmi povyšujeme práci našich pedagogů na poslání. Zjišťujeme,
díky zavřeným obchodním centrům, že vše
se nedá koupit a už vůbec ne štěstí…

druhým, respektem a vděčností posílíme
my jako Osobnost natolik, že splyne s duší
a zrodí se Anděl.
Každá obtížná situace dává člověku příležitost, aby vnitřně přerostl sám sebe!
Tam, kde se hroutí vnější svět, se totiž nabízí jediné řešení – vystavět oporu v tom
vnitřním, vnitřně vyrůst. Rakouský psycholog V.Frankl to označoval za duchovní
svobodu člověka. V koncentračním táboře
totiž pochopil, že člověk může být svobodný i ve vězení a zase naopak – cítit se
otrokem svých tužeb, přání, egoistických
projevů i v komfortním, zdánlivě vše dopřávajícím životě!
Prvním krokem na cestě k takové svobodě
je kontrola myšlenek, uvědomění si, kdo
jsem, uvědomění si své duality, toho, že
vědomí, od kterého myšlenky proudí jako
lákadla, není naše a jediné co chce, je za
každou cenu získat naši životní sílu – naši
pozornost, sílu z duchovního světa – v dávných dobách označovanou často jako Allat.

Toto vytržení ze zaběhnuté zóny komfortu
může však být pro nás paradoxně skutečným darem, darem pro náš vnitřní růst,
neboť jsme možná poprvé ve svém životě
konfrontování s faktem, že materiální svět
(bohatství, zdraví, kariéra…) je zničitelný,
a to náhle! A v ten okamžik se právě nabízí
otázka - jaký smysl by měl život, který by se
plýtval na dočasnou materii?
Všechno v tomto světě, i člověk je duální.
A kromě materie jej tvoří i duchovní složka – Osobnost a Duše. A zde to začíná dávat
smysl! Osobnost, to jsme my skuteční. My,
kteří řídíme ten pomyslný vůz, který jede
po cestě pozemského života, my, kteří děláme volbu, nebo spíše vybíráme z nabízených možností z informačního pole vědomí,
vybíráme, jaký směr vývoje si zvolíme. Zda
dočasný, zaměřený na plýtvání naší jedinečné síly (naší pozornosti) na hromadění a zvelebování té dočasné materie, či na
posilování a postupné utváření nesmrtelné
duchovní bytosti, kdy pomocí probouzení
lásky v sobě, projevům lidskosti, pomoci

Když člověk pochopí, kým je, co je smyslem
jeho života zde a jaký cíl má, tak už mu nebrání nic v tom, aby se vydal na to krásné
dobrodružství do svého nitra, kde najde ten
největší poklad na této zemi – skutečnou
Lásku, skutečnou svobodu, nikdy nekončící Radost, pocit jednoty a celistvosti… A
pokud člověk během života nahromadil
stav Lásky a stal se Láskou, zůstane Láskou i po odhození svého hmotného obalu. Pak už se člověk nebojí ani smrti, protože ví, že to je jen začátek něčeho dalšího,

Igor Michajlovič: První, co musí člověk přijmout je to, že je člověk, uvědomit si svou duchovní a materiální podstatu, pochopit, že má
dvě artérie. A Bůh i ďábel se nachází mnohem
blíže, než jsou pro něj tyto tepny. Když toto
člověk pochopí, už je to jednodušší. Pak už
jen stačí pochopit, že člověk nekontroluje své
vědomí, ale že vědomí kontroluje člověka. To
už mu „uvolňuje ruce“ a poskytuje příležitost
prostudovat, jak pracuje systém. A pokud jej
neprostuduje, nemůže zvítězit…
Úryvek z pořadu „Vědomí - nástroj ďábla“:
Igor Michajlovič: Vždyť co je ve skutečnosti vědomí? Jsou to neurony? Ne. A co je to
vědomí? Jednoduchá otázka, na kterou do
dnešního dne nikdo neodpověděl. A nikdo ho
nevzal a neohmatal. A vědomí není nic jiného
než banální informace. Otázkou zůstává, od
koho pochází? Naše vědomí je nástroj toho
samého ďábla, o kterém říkají, že není, ale
on existuje a je v každém z nás, a nelze to
popřít, protože právě jeho nástroje fungují v
našem vědomí. A jeho prostudování nám dává
pochopení, že myšlenky v naší hlavě nejsou
naše, zvlášť když jsou směřovány na rozdělení, na hádky, na urážky. Myšlenky směřující například na nadřazenost nad někým, na naši sebestřednost, na naši pýchu.
Vědomí tuší, že v jednotě dřímá obrovská
síla. Proto se vždy snaží rozdělit nás. Proto je tak důležité nepřijímat tyto negativní myšlenky jako spam, naopak soustředit
svou pozornost na krásné, pozitivní okamžiky, na probouzení lidskosti, lásky, tolerance a vzájemného porozumění. Všichni
jsme totiž na jedné lodi jménem Zem, všichni tvoříme jednu rodinu jménem civilizace.
A jak už i vědci v kvantové fyzice potvrdili
na základě provázanosti částic – čin každého jednotlivce ovlivní celou civilizaci!
A pokud vezmeme v úvahu, že vše kolem je
ve stavu informační vlny – množství potencionalit, jak říká prof. Jan Rak, a až naše
pozornost, když ji zaměříme, tak z toho učiní stav částice - tedy materii, je jasné, jaká
odpovědnost za osud celého lidstva leží na
našich bedrech, na každém z nás!
Současný stav na planetě přivádí k zamyšlení, jak důležitou roli hraje sjednocení
lidí po celém světě, formování kvalitních
láskyplných vztahů. Protože v dobách těžkých si jedinec sám nepomůže, budeme se
potřebovat navzájem. Pokud je budoucnost nejistá a konzumní společnost tak
vratká a snadno zničitelná, jaký smysl má
dohadovat se, urážet se, mstít se, vyčítat si
a křivdit jeden druhému?
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Nebude-li lepší strávit je tím, že projevíme pocity laskavosti jeden k druhému,
potěšíme druhé, pomůžeme jim?! Měli
bychom se spojit v jeden celek na duchovních a tvůrčích základech a začít
vytvářet tvořivou společnost založenou na humánních vztazích a dobru,
na laskavosti, přátelství, pomoci. Společnost, kde svědomí, láska a čest jsou
základními pilíři.
Názorným příkladem toho nám mohou
být dobrovolníci Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, díky kterým se již
dnes spojují lidé z celého světa. Takovým
je například projekt “Tvořivá společnost,
cesty k jejímu dosažení”, do něhož se
může zapojit každý!
Eva Hronová

Dobro je tam, kde Ty

Z

Anastasia NOVYCH

nalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva!

Knihy je možné bezplatně stáhnout na allatra.tv

ROZHOVOR NA LAVIČCE
Úryvek z knihy Anastasie Novych Sensei ze Šambaly II.
Sensei se odmlčel. My jsme šli nějakou
dobu mlčky, byli jsme pod dojmem uslyšeného příběhu. Když jsme ale procházeli
kolem kavárny, Stas prolomil ticho a navrhl, abychom se zašli napít sodovky. Všichni se ochotně chytli této myšlenky, protože bylo docela horko. Jenom Sensei odmítl,
řekl, že nás počká na lavičce. Ukázal na lavičku ve stínu, na které seděl nějaký starší
pár. Rozešli jsme se.
Rychle jsem vypila svoji sklenici sodovky
a vyšla jsem na ulici, dokud ostatní uspokojovali svá udatná těla dalšími dávkami
nápoje. Sensei seděl vedle starších lidí a
o něčem si s nimi povídal. Mezitím z kavárny vyšel Nikolaj Andrejevič a společně
jsme šli k Sensei, pozdravili jsme starší pár
a začali jsme naslouchat jejich rozhovoru.
„...jeho modlitbami.“

„Váš smutek je zbytečný. K čemu je? Trápíte se kvůli tělu?“ Sensei rozhodil rukama,
ukázal na mladý pár, který se procházel
opodál, a s úsměvem pronesl: „Víte, pochopil bych, že v mládí, ale teď, proč se
trápit?!“ Společně se zasmáli. „A duše...
Dokud v duši žije láska, pak je odloučení
nemožné. Hlavní je vědět, že tohoto člověka miluješ. Jak bys ho mohl ztratit, když
pro tvou duši opravdu tolik znamená,
když Vzpomínky a Láska k němu nadále
žijí v tobě samotném...“
Z kavárny začali vycházet i ostatní, Sensei
se zvedl z lavičky a začal se loučit se starými lidmi.

„Člověk v duši nestárne,“ poznamenal
Sensei a dobrosrdečně dodal: „Mladým
závidět nemusíte. Vždyť oni teprve musí
ujít celou cestu. Vy stojíte na prahu, stačí
už jen zaklepat.“
„To je právě to strašné. Netrápí nás smrt,
ale odloučení,“ smutně pronesla stařenka,
ostýchavě si utírala slzy. „Vždyť my jsme s
Ivánkem strávili padesát tři let vedle sebe,
křivého slova jsme si neřekli.“ Dědeček zakýval hlavou. Stařenka jej s vděkem vzala
za ruku. „A teď asi nastal čas, abychom se
rozloučili. Z toho je má duše zarmoucená.“

„Tak příjemně jsme si s vámi popovídali,“
dojatě zažvatlala stařenka.
„Taky jsem si s vámi rád promluvil.“
„Nevím, jestli se ještě setkáme. Každým
dnem to přijde. Chtěla bych se samozřejmě vidět i s otcem Vasilijem, promluvit si
ještě i s vámi. Tolik jste mě uklidnil. Na
duši teď cítím takovou lehkost. Tak moc
bych se s vámi zase chtěla setkat.“
„Nedělejte si starosti,“ laskavě pronesl
Sensei, s jakousi vřelostí a něhou hleděl na
starou paní. „Určitě se setkáme, budeme
mít spoustu času na povídání.“
Když jsme se od tohoto staršího páru značně vzdálili a šli spolu s ostatními směrem k
trhu, Nikolaj Andrejevič se zeptal Senseie:

„Je to dobrý člověk, otec Vasilij,“ souhlasil
Sensei. „Udělal toho pro lidi spoustu.“
„Život tak rychle utekl,“ vzdychla stařenka. „Když se podíváme na mladé, ještě nedávno jsme taky byli takoví. Hlavní je, že
duše necítí, že by bylo tělo staré.“

tam získáte klid a útěchu.“

„To jsou tví známí?“

Dokud v duši žije láska,
pak je odloučení nemožné
„Ach, velmi vám děkuji, tolik jste mě
uklidnil,“ naposled zabědovala stařenka,
jako by chtěla Sensei říct hned všechno, co
měla na duši. „Je to tak, co nás může rozdělit? I kdybych odešla, i z druhé strany ho
budu milovat, stejně jako tady. Nic se na
našem citu nezmění.“
„Naprosto nic,“ řekl Sensei. „Tady jste žili
spolu v okamžiku, tam budete spolu ve
věčnosti. Měli byste se radovat, že se blíží věčnost. Tady jste v utrpení a mukách,

„Ne,“ s úsměvem pronesl Sensei. „Prostě
jen dobří lidé.“
„A ta žena, copak je nějak nemocná?“
„Ano. Bude žít už jen krátce.“
„A to jí nemohou nějak pomoct?“ starostlivě jsem se zeptala.
„Mohou. Ale pomoc takového druhu
přinese jen škodu,“ odpověděl Sensei.
„Lidská existence je dočasná. Smrt přináší konec stáří a mukám, vysvobozuje
od tíhy bytí. Pro milující duše je to odměna. Vždyť ve své podstatě se jinými
nestáváme jen kvůli tomu, že opouštíme
tento svět...“

www.allatra.tv/cs
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FYZIK A
DNA JE
PŘEDEVŠÍM
INFORMACE

dlouho dobře popsáno ve fyzice: je to známo jako kvantová provázanost (dvou nebo
více) částic. A to je další potvrzení toho, jak
můžeme svými emocemi okamžitě ovlivnit
svět kolem nás.“

Úryvek z videa na ALLATRA TV:
„NESPAVOST. Psychologie.
Pochopení pravdy. Díl 3“

MUDr. Diana Olejnik – psycholog, psychoterapeut: „A tady je podstata psychosomatiky: emoce narušují a způsobují
nemoc.“

MUDr. Jevgenij Beregovoj – lékař, traumatolog: „…aby toho nebylo málo – bylo
ještě provedeno několik studií. Studie se
většinou... jak to nejčastěji bývá, prováděly nejprve na vojácích. Ale naštěstí jim to
neublížilo.

Alexandr Kravčenko – moderátor, účastník MSH ALLATRA: „…začali jsme analyzovat fyziologii spánku, hovořit o biologických a chemických procesech, které
probíhají v organizmu, a už jsme došli k fyzice. Nakolik je vše propojeno!

Ve Spojených státech provedli také takový
experiment, kdy odebrali vzorek DNA od
vojáka (stěr ze sliznice dutiny ústní) a umístili ho do vedlejší místnosti. Byly tam nainstalovány určité přístroje, které byly schopny sledovat stav DNA, a testovanému bylo
nabízeno dívat se na filmy, kde byly určité
obrázky, začínaje krutostí ve válce a konče
nějakou komedií nebo erotickými obrázky.

A chci říci, že dříve mohlo být toto propojení vysledováno. Ale jak to dnes probíhá
ve vědě? Jedni vědci s druhými se možná
občas prolínají v některých souvisejících tématech, ale každý pracuje odděleně. Ale co
bylo řečeno v AllatRa?

A podle toho se u člověka měnil emoční
stav. V souladu se změnou emočního stavu
člověka se tedy také měnila struktura DNA.

Ale na tom se nezastavili. Materiál DNA
přesunuli více než 350 mil od testovaných
subjektů a začali nejen vyvolávat určitý
emoční stav u subjektů, ale také zaznamenávat okamžik vzniku emočního stavu a
okamžik, kdy došlo ke změně v DNA.
Toto měřili pomocí jaderných hodin, které zachytí zlomky vteřiny. A paradox byl
v tom, že žádná prodleva nebyla: jakmile
došlo k emoční změně ve stavu subjektu,
tak ve stejném okamžiku došlo ke změně
ve struktuře DNA. Toto je samozřejmě již

Možnosti
člověka jsou
omezeny jeho
představivostí.

Poznat všechno
je nemožné, ale
je třeba se o to
snažit.

Že vše je opravdu propojeno, jedno vyplývá
z druhého. A to, co jsi právě zmínil, všechny
tyto experimenty jen potvrzují. Výzkumy
DNA ... Nakolik si pamatuji ze školy z biologie, DNA je především informace.“
MUDr. Jevgenij Beregovoj: „Ano. A zde
také bylo velmi zajímavé sledovat, jak se
měnila struktura DNA. Změnou určitého
emocionálního stavu v sobě experimentátor
na dálku vyvolával změnu v DNA, ale nikoliv ve své struktuře DNA, ale DNA placenty
(tzn. DNA, která nepatří jemu samotnému).
A nejzajímavější bylo, že když se jednalo o
negativní emoce, DNA se zkroutila, jako by
se stlačovala a některé části DNA přestaly pracovat: byly zabržděny, blokovány. A
vlastně i obráceně: když měly emoce pozitivní charakter (tzn. že to byla nejen radost,
ale radost doprovázená pocitem dobra, lásky), tehdy se struktura DNA změnila úplně
jinak. Více se roztáhla, byla méně stlačena a
aktivovaly se ty části DNA, které se předtím
blokovaly. A navíc, byl proveden podobný
experiment s lidmi trpícími infekcí HIV.
A nejzajímavější je, že tyto pocity lásky a
dobra vedly ke skutečnosti, že obranný systém organizmu člověka trpícího infekcí HIV
se 300 000 krát zesílil. Ne 1x, ne 2x, ne 3x,
ale 300 000 krát! O čem to vypovídá?“
MUDr. Diana Olejnik:

„LÉČIVÁ SÍL A L ÁSKY.“

Hlupákovi
skládej hold za
pochopení,
chytrému je
hloupé
nepochopit.

Fantazie je ve
skutečnosti
pouze
nerealizovaná
realita.

Aforizmy Senseie. Z knihy Sensei
ze Šambaly I. od Anastasie Novych
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VZNIK ČÁSTIC
Téma vzniku částic z vakua mě vždy hodně
zajímalo. Odkud a proč vznikají částice? Co
je vlastně hmota, je to jenom zdání nebo je to
realita?
Podle kvantové fyziky není vakuum nikdy
prázdné, bzučí virtuálními částicemi, které
neustále vznikají a zanikají. Jejich objevování není náhodné - mohou to být
páry částice - antičástice, nebo
virtuální fotony (virtuální,
protože nejsou „vidět“).
Vědci ve Finsku vytvořili speciální podmínky (které popisují
v článku „Vakuum
může vydávat záblesky světla“) a povedlo
se jim získat záblesky
světla - dostali z vakua
reálné fotony.
Vědci varují, že na získání energie je potřeba energii
vložit, takže nejde o získávání
volné energie. Ale pokud se postaví
malá fúzní elektrárna, taky se více energie
vloží než získá, získávání energie je ziskové
až od určité velikosti. Takže kdo ví, v principu jde získat energii z vakua, akurát to zatím neumíme efektivně.
V knize AllatRa mě zaujala tato část:

MYŠLENKA JE
INFORMAČNÍ
VLNA
„… daný myšlenkový jev má své místo v
přírodě, ale zatím pro něj nejsou dostatečně neotřesitelné vědecké důkazy. Ale
ve skutečnosti projev negativní myšlenky
existuje.

Dobro je tam, kde Ty
„Rigden: Takové vakuum ale není zase
tak prázdné. Jednoduchý příklad. V mezihvězdném prostoru převládá takzvané
vysoké vakuum. Jeho průměrná hustota je menší než 1 molekula na centimetr
krychlový.
Ale pokud bychom to porovnali s tím nejřidším vakuem, jaké lidi vytvořili, nachází
se v něm okolo 100 000 molekul na centimetr krychlový. Vědci už chápou, že ani úplné
vakuum, v němž se předpokládá
nulová existence částic, není
„úplně prázdné“ zbavené
jakýchkoli vlastností.
Současná fyzika se už
dostala k teorii fyzikálního vakua, jak
vědci nazvali nejnižší energetický stav
kvantových polí. Fyzikální vakuum je v této
teorii charakterizováno tím, že v něm chybí
jakékoli reálné částice,
zároveň ale obsahuje všemožné virtuální částice.
Existuje ale i druhá teorie (pravda,
„oficiální věda“ se jí úporně snaží neuznávat) a ta se domnívá, že ke zrodu částic a
antičástic (šesti tříd) dochází z prvotního
vakua tím, že se rozštěpí podle spinu a objeví se pravé a levé torzní pole. Tato pole
jsou jakýmsi katalyzátorem, který vyvolává vznik hrubé hmoty.“

jiného. To je jedna strana mince.
Ale z druhé strany, pokud kolem sebe jedinec vytvoří vlnové pole s určitými frekvenčními charakteristikami... no, jednoduše řečeno auru Lásky, pak podle všech

MYŠLENKA

A během dešifrování tohoto kódu, začne
mozek modelovat tuto negativní situaci,
kterou později promítne do života jako nevědomý příkaz podvědomí. A to je uřknutí,
které se projevuje jako nemoc nebo něco

Po prostudování webu o této teorii mohu
napsat, že pracují s pojmem fyzikálního vakua (kdysi pojmenovaného jako "éter"), což
je prostor neobsahující žádné hmotné částice. Pokud to dobře chápu, při vzniku páru
částice – antičástice s nenulovou klidovou
hmotností, vzniká ještě další dvojice částic
s nulovou klidovou hmotností (třeba fotony). O této teorii se v Čechách moc nemluví. Možná je to proto, že předpokládá vyšší
svět, něco „nad hmotou“. A to už příliš připomíná Boha.

Vědci už chápou, že ani
úplné vakuum, v němž se předpokládá nulová existence
částic, není „úplně
prázdné“ zbavené jakýchkoli vlastností.

Takže moje pátrání (jak to většinou bývá),
přineslo víc otázek než odpovědí. Ale i moment vnitřní radosti, že existuje spoustu
zajímavých informací a zdrojů, ze kterých
mohu čerpat.

je přece jen složitá struktura. Sděluje informace nejen pomocí mimiky, gest a hlasu.
Už jenom ten hlas, co to v podstatě je? Je to
stejná vibrace stejných vln v rozsahu, který
slyšíme, pouze na jiných frekvencích, než
jsou myšlenky.“
„Takže to znamená, že naše možnosti vnímání zvuku jsou omezeny pouze zvláštní
iluzí vědomí?“ pronesl nahlas Nikolaj Andrejevič a o něčem přemýšlel.
„Samozřejmě. Například věda oficiálně stanovila, že člověk je omezen v kmitočtovém
pásmu a slyší jen v rozsahu od 20 hertz do
18 kilohertz. Ale když lidé vynalezli svět
ultrazvuků, tak se naučili ‚komunikovat‘ s
delfíny.

Už jsem nejednou říkal, že myšlenka je
materiální. Snaží se to dokázat i dnes. A
čím dál tím víc budou učenci nacházet vědecké důkazy.
Myšlenka je informační vlna. Její informace je zakódována na určité frekvenci, kterou vnímá náš materiální mozek, přesněji
jeho hlubší struktury. A když si nějaký člověk proti tobě myslí něco špatného, pak je
přirozené, že to všechno přijímá tvůj mozek na úrovni podvědomí.

Po přečtení tohoto úryvku jsem se pídila po
teorii torzních polí, až jsem byla odkázaná
na ruské vědce Akimova a Šipova.

zákonů fyziky nemůže negativní informace
proniknout do tohoto silového pole a už
vůbec ne do vašeho mozku a projevit se tam
v podobě příkazu.

To prostě ještě jednou
dokazuje, že člověk vědomě
vnímá jen malou část toho
rozmanitého světa, který jej
obklopuje. Ale jeho podvědomí...
to zaznamenává mnohem více
z okolního světa.“

Proč? Protože toto silové pole je mnohem
silnější... Člověk jakožto společenský tvor

Z knihy „Sensei ze Šambaly I.“
od Anastasie Novych

www.allatra.tv/cs
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KMEN BOBO - TVOŘIVÁ SPOLEČNOST JE REÁLNÁ!
Prezident razantně omezil platy úředníků a významně se zasadil o ženská práva,
mimo jiné postavil mimo zákon ženskou
obřízku, polygamii, nucené manželství a
do svého kabinetu pozval několik ženských
pracovnic. Měl snahu i potřít jakékoli sociální rozdíly mezi dětmi ve školách – proto
zavedl nošení uniforem ve školách.

Společnost, kde člověk člověku je přítelem, nikoli vlkem, kde lidé žijí a konají
ve prospěch a blaho všech, v duchu lásky, přátelství, lidskosti…Kdo by nechtěl
v takové společnosti žít? Že je to utopie?
Ale vždyť v historii máme několik praktických ukázek, že existovaly civilizace,
kmeny, národy, které takto žily! Stačí se jen
podívat pozorněji, hledat i mimo učebnice
dějepisu. Kdo hledá, ten najde…
Píše se rok 1984 a malý stát v rozpálené Africe získává skutečnou svobodu. Ke kormidlu této malinké loďky, která si na černém
kontinentu už pluje pěkně dlouho, se dostává člověk s velkým Č. pan Thomas Isodire Noël Sankara.
Rok po svém zvolení přejmenoval tento
stát na Burkina Faso, čímž dal jasně najevo,
jakým směrem by rád vedl místní lid, potomky původních lovců a sběračů, kteří zde
pospolu žili v mírumilovném společenství
jíž v období 14.000-5.000 let př.n.l! Burkina
Faso totiž v překladu znamená „země lidí s
rovnou páteří“, ale četla jsem i překlad „zem
nepodplatitelných lidí“, „zem spravedlivého lidu“ nebo „zem nikdy neporažených“.
Sankara nařídil všem úředníkům, včetně
sebe, aby otevřeli své bankovní účty veřejné kontrole. Jeho vláda byla zodpovědná za
několik konkrétních úspěchů: vakcinační a
bytové projekty, výsadba stromů za účelem
zadržení Sahelu, podpora práv žen a omezování odpadu.

Odmítal mezinárodní finanční a humanitární pomoc, propagoval národní soběstačnost v potravinách, zdvojnásobil produkci
obilí, poručil, aby každé sídlo si postavilo
školu, zasadil se o rozvoj nemocnic a železnic. Zrušil některé výsady kmenových
vůdců, jako byla nucená práce nebo braní si
poplatků od lidí pod nimi.
Zestátnil a centralizoval průmyslovou výrobu, čímž si znepřátelil francouzské finanční kruhy. Tento pozoruhodný muž,
který byl v roce 1987 bohužel zavražděn
svým nejbližším spolupracovníkem Blaisem Compaoré, podporovaným vládou USA
a Francie, nám zde zanechal odkaz – že
tvořivá společnost je reálná, pokud je však
založena na duchovních a morálních
hodnotách… pokud možno všech lidí.
Začít ale samozřejmě musíme každý od
sebe. Měnit svět se dá totiž jen svým příkladem! Volba je potom na každém z nás…
Rigden: „Mimochodem, potomci některých těchto národů žijí i dnes ve stejné
sociální organizaci. Přitom se nacházejí
v mnohem horších životních podmínkách
než lidé v „civilizovaných“, přesněji řečeno v pohodlnějších, materiálně zabezpečených zemích. Ale to jim nebrání v tom,
aby žili ve své společnosti jako lidé. “

Na maskách národa Bobo najdeme půlměsíc s růžky nahoru – tedy znak Allatu, jako
upomínky cíle člověka tady zde na zemi –
tedy duchovního rozvoje, spojení s duchovním světem. Dalším je kosý kříž – který
symbolizuje energetickou konstrukci člověka (Kniha AllatRa, str. 357).

Vlna - jako zobrazení energie, voda - v sakrálních znalostech o Vesmíru byla symbolem jiného světa, odlišného od toho pozemského, proto takto často označovali i
spojení s duchovním světem (Kniha AllatRa,
str. 383), dále se často na maskách vyskytuje
tzv. brouk – symbol duchovního osvobození (Kniha AllatRa, str. 374)…

Z knihy AllatRa str. 712
Tento muž rozhodně nezapřel své předky
– kmen Bobo, který zde dodnes čítá něco
okolo 100 tis. lidí, jeden z mála kmenů
hovořící jazykem Gur a mající nádhernou
symboliku, která byla vzkazem pro následující generace. Vzkazem o smyslu života
člověka, o jeho energetické konstrukci, o
jeho skutečné podstatě.

Historici je bohužel často vysvětlují po
svém, často jejich význam vztahují k materiálním potřebám. Ten, kdo však se skutečně ponoří do studia historie, objeví
Pravdu, stejně jako ten, který se ponoří
do sebe, objeví sebe skutečného…
Eva Hronová
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