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Dobro je tam, kde Ty
10 (106) 2021

Dobro plodí Dobro!  

Milí čitatelia, noviny Dobro je tam, 
kde Ty, sú dôkazom toho, že spoločne 
môžeme mnohé zmeniť.
Vďaka spoločnému úsiliu šírime 
pozitívny obsah do Českej a Slovenskej 
republiky. Noviny pripravujú vo 
svojom voľnom čase dobrovoľníci 
Medzinárodného spoločenského 
hnutia ALLATRA. 
Ďakujeme každému z vás za to, že 
Dobro šírime spolu!

Elektronickú verziu 
novín, ako aj ďalšie 
články si môžete 
prečítať na stránke 
Polahoda.cz

SPOLOČNE DOKÁŽEME VŠETKO! #ALLATRAUNITES

Lož o COLož o CO22

Historie Historie 
Tvořivé  společnostiTvořivé  společnosti

Prečo sa klíma Prečo sa klíma 
mení?mení?

Poďme to Poďme to 
zmeniť!zmeniť!

Výpočty umělého Výpočty umělého 
vědomí Jackievědomí Jackie
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VEDELI STE, ŽE?

4) Transparentnosť a otvorená dostupnosť  4) Transparentnosť a otvorená dostupnosť  
    informácií pre všetkých     informácií pre všetkých 

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Viac informácií o 8 osnovách a o projekte Tvorivá spoločnosť 
nájdete na stránke allatraunites.com

Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe 
a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú 
dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti. dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti. 
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, 
otvorene a čestne.otvorene a čestne.

Celú konferenciu sledujte na:
 allatraunites.com/cs 
allatraunites.com/sk

Akákoľvek malá zmena v Galaxii sa 
odráža na Slnku a následne ovplyv-
ňuje všetky procesy nielen na Zemi, 
ale aj na ostatných planétach Sl-
nečnej sústavy. Zem nie je jedinou 
planétou v Slnečnej sústave, ktorá 
prežíva zmenu klímy. Nárast tma-
vých škvŕn na Plute, polárne posuny 
na Uráne, zmeny intenzity svetla na 
Neptúne a topenie ľadových čiapok 
na Marse jasne ukazujú, že zmeny 
prebiehajú v celej Slnečnej sústave. 
CO2 nie je hlavnou príčinou otepľo-
vania našej planéty, otepľujú sa aj iné 
planéty a satelity v Slnečnej sústave.

Geologická história našej planéty 
svedčí o tom, že Zem už neraz zaží-
vala takéto fázy globálnych klima-
tických zmien. V súčasnosti denne 
vidíme, ako narastajú klimatické 
katastrofy, ktorým bude v tej či inej 
miere čeliť každý obyvateľ planéty. 
A vieme, že tieto udalosti budú len 
pribúdať a že ide o ďalší 12 000 roč-
ný cyklus, s ktorým sme sa stretli.

Lož o CO₂. 
SKUTOČNÉ PRÍČINY ZMENY KLÍMY 

Liza Chromova: „Médiá presvied-
čajú o lži, že klimatické zmeny ako-
by boli dôsledkom vypúšťania CO2 

do atmosféry. A ľudia bez pravdivých in-
formácií tejto lži veria. V dôsledku cyklic-
kej galaktickej interakcie došlo v roku 
1998 k jednosmernému skokovému po-
sunu ťažiska jadra Zeme oproti ťažisku 
plášťa Zeme. Teraz je železné jadro našej 
planéty posunuté na sever, pri svojej rotácii 
vibruje a disonuje. Kvôli disonancii vo vnú- 
tri planéty sa oslabuje elektromagnetické 
pole planéty, ktoré je generované jadrom. 

V dôsledku oslabenia elektromagnetického 
poľa Zeme sa atmosféra vyprázdňuje a jej 
tlak klesá. Práve magnetické pole drží našu 
atmosféru pohromade, bez neho prídeme 
o kyslík. Zem je teraz mimo rezonanciu so 
Slnkom. Slnko je pre nás najdôležitejšie, in-
teragujeme s ním a ono nás chráni. A teraz 
počas slnečného minima ochrana Slnka 

Úryvky sú z konferencie „Globálna 
kríza. Týka sa to už každého“, na 
ktorej samotní ľudia, dobrovoľníci z 
celého sveta, spolu s vedcami a od-

borníkmi z rôznych oblastí na tejto konferen-
cii načrtli príčinno-následné súvislosti medzi 
rôznymi krízami, ktoré sa už dotýkajú všet-
kých. Aká globálne výzvy sú pred ľudstvom? 

Vladimír Leonidovič Syvorotkin: 
„Príčinou rozrušovania ozónovej 
vrstvy je uvoľňovanie vodíka zo 

zemského jadra. Keď budeme študovať 
príčiny, ktoré ovplyvňujú rytmus výro-
nov (a výrony sú rytmické), v kulmináciách 
vodíka vychádzajúceho spod zeme čítame 
kozmický rytmus. Lož týkajúca sa príčiny 
rozrušovania ozónovej vrstvy sa navrs-
tvila na druhú lož o rozhodujúcej úlohe 
antropogénneho plynu – CO2. 

Zaoberal som sa týmto problémom a mô-
žem povedať, že hlavnú úlohu v skleníko-
vom efekte na našej planéte hrá vodná para, 
zhruba 80%, 10% malé plynové komponen-
ty – freóny, ozón, metán...  a 10% CO2, o 
ktorom dnes všetci hovoria. Ale z týchto 
desiatich % na antropogénnu rolu pripadá 
vlastných 10 %. 

Lord  Monckton: „Ak by celý 
svet prijal britskú politiku nulo-
vých čistých emisií CO2 už do roku 
2050, teda v najbližších 30 rokoch, 

k akému otepleniu by došlo, respektíve ne-
došlo, ak by sme prešli na nulové emisie? 
Odpoveď je: len 1/8° C za cenu 5 kvad-
riliónov dolárov. Takže z ekonomického 
hľadiska nemá zmysel robiť vôbec nič na 
zmiernenie globálneho otepľovania. 

Pri riešení týchto ekologických problémov 
musíme oddeliť skutočné problémy od fik-

ochabla. Údery do jadra vytvárajú mikro-
vibrácie, rázovú vlnu. Zvyšujú sa mikro-
seizmické účinky, zvyšujú sa vibrácie. Tlak 
vo vnútri planéty sa zvyšuje a magma stúpa 
stále vyššie a vyššie. Vidíme, že zahrievanie 
litosféry je väčšie, ako bolo. Práve toto ohrie-
vanie, ktoré roztápa ľadovce v Antarktíde a 
Grónsku zdola nahor, tiež zohrieva oceán.“

„Teda celkový príspevok antropo-
génneho CO2 k skleníkovému efektu 

našej planéty je – 1 %.“

tívnych a potom zistiť, aký je skutočný 
rozsah tých reálnych. Ak budeme k tým-
to problémom pristupovať v skutočnom 
duchu a nie v snahe privyrobiť si, zlepšiť 
si vlastnú povesť, ale v láske k tým, ktorí 
sú našimi blížnymi, potom bude civilizá-
cia na celom svete šťastne napredovať.“

Močiare sú prirodzeným gigantic-
kým filtrom, ktorý účinne pohlcuje 
CO2, prach a toxické prvky z vody a 
vzduchu. Za jeden rok pohltí hektár 
močiara zo vzduchu 3 tony prachu a 
CO2 – čo je 7-15 krát viac ako hektár 
lesa, a uvoľní 7-15 krát viac kyslíka. 
Pritom za posledných 300 rokov na 
celom svete zmizlo asi 90 % všetkých 
močaristých plôch! Močiare ubúdajú  z 
dôvodu straty vody, kvôli stavbe hrádzí 
a priehrad, výrubu lesov a erózii pôdy. 
Takto sa narúša najdôležitejšia funkcia 
močiarov − očistenie atmosféry.  

G L O B Á L N A
K R Í Z A

TÝKA SA TO UŽ KAŽDÉHO

MEZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA
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Za 1,9 bilióna dolárov by sa navŕtalo 760 mi-
liónov artézskych vrtov do hĺbky 200 m, každý 
v priemernej hodnote 2500 dolárov. Vyriešilo 
by to nedostatok vody na celom svete a po-
traviny by boli dostupnejšie a lacnejšie pre 
všetkých.љ

PREČO VOJNA NIKDY NEKONČÍ ? 
Generácia, ktorá zažila II. svetovú vojnu 
bola presvedčená, že niečo také sa už 
nemôže nikdy viac opakovať. Ak si však 
pozrieme krátku 76. ročnú históriu od 
skončenia tejto vojny, narátame okolo 
96 lokálnych vojen a vojenských konflik-
tov so stovkami tisíc zbytočne stratených 
životov – vojakov, civilistov, žien a detí. 

ZA 6 000 ROKOV

DOŠLO K 14 500 VOJNÁM

4 000 000 000 OBETÍ

Ako mohla len 46 rokov po II. svetovej voj-
ne vzniknúť tak krutá vojna v bývalej Ju-
hoslávii? V koho záujme je vyvolávať tieto 
konflikty medzi susedmi v rámci jedného 
mesta, jednej krajiny alebo dvoch štátov, 
kde žili ľudia dovtedy spokojne a v mieri? 
Áno, oficiálne dôvody sú známe. 

Ak si však pozriete dokument z tých ro-
kov, porozprávate sa s tam žijúcimi ľuď-
mi, zasiahne vás to do morku kostí – ofi-
ciálne dôvody totiž nedávajú žiadny 
zmysel pre stratu ľudského života, obda-
reného dušou a z rovnakého dôvodu sa ne-
dajú vôbec ospravedlniť. História za 6000 
rokov ukazuje, že vo svete došlo zhruba k 
14 500 vojnám so stratou 4. miliárd ľudí.  

Celkovú hrôzu, hĺbku, veľkosť tragédie a samot-
nú absurditu tieto čísla nemôžu vyjadriť. Ale 
môžu vyvolať otázky:

Prečo k tým všetkým vojnám došlo a ne-
ustále dochádza?
Kto núti človeka zdvihnúť a použiť zbraň 
proti druhému raz tu, raz tam, na rôznych          

miestach planéty?
Človek je predsa vo svojej podstate mie-
rumilovné stvorenie, ktoré stále hľadá 
slobodu, šťastie a blahobyt.  Celosveto-
vý sociologický prieskum ukázal, že ľudia 
žijúci na rôznych kontinentoch, chcú žiť 
v šťastí a mieri.  Ale aká je skutočnosť? 

ZAMLČOVANÁ HISTÓRIA

postaviť170 tisíc nových 
nemocničných budov;
položiť asi 2 milióny km železníc,
čo je 50-krát dĺžka rovníka;
postaviť 32 miliónov moderných 
súkromných domov;
vyrobiť 2.6 miliónov prístrojov 
magnetickej rezonancie;
postaviť 300 tisíc nových škôl a 
materských škôl;
80krát vyriešiť negramotnosť;
100krát letieť na Mars;

navŕtať 760 miliónv artézskych vrtov
do hĺbky 20m metrov; 

ZA 1,9 BILIÓNA DOLÁROV MÔŽEME  
V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

NÁKLADY NA VOJNU  
V ROKU 2019

1 900 000 000 000 $1 900 000 000 000 $

Budúcnosť celého ľudstva 
záleží od osobnej voľby každého 
človeka!

HISTÓRIA VOJNY
Igor Michajlovič Danilov: Ano, 21 let 
a již více než 50 vojenských konfliktů. 
Proč k nim dochází? Tady je odpověď. 
Ani jedna válka se nestala kvůli nějaké 
ideologické nebo jiné události. Všechno 
se vždy děje kvůli obohacení někoho. 
Prostě byznys.

2) Sloboda človeka 2) Sloboda človeka 
Každý človek, na základe práva narodiť sa, má právo byť Človekom. Všetci Každý človek, na základe práva narodiť sa, má právo byť Človekom. Všetci 
Ľudia sa rodia slobodní a rovní. Každý má právo voľby. Na Zemi nemôže Ľudia sa rodia slobodní a rovní. Každý má právo voľby. Na Zemi nemôže 
byť nikto a nič nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a byť nikto a nič nad Človekom, jeho slobodou a právami. Uplatnenie práv a 
slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Viac informácií o 8 osnovách a o projekte Tvorivá spoločnosť 
nájdete na stránke allatraunites.com

Náklady na vojenské účely všetkých štátov sve-
ta presahujú cifru 1,9 biliónov dolárov ročne.
Aby sme pochopili, čo ľudstvo stráca a čo 
by mohlo získať ukončením týchto prete-
kov v zbrojení a vstupom do etapy tvorivé-
ho rozvoja, tak si ukážeme pár príkladov, 
ako by sa dali tieto prostriedky použiť: 
Napríklad, vedci tvrdia, že hlboko v podze-
mí sú celé oceány sladkej vody schopné do-
dávať ľuďom nielen zásoby pitnej vody, ale 
aj zavlažiť všetky púšte a premeniť ich na 
kvitnúce sady a úrodné polia. 

Podobných príkladov zlepšenia kvali-
ty života na Zemi pri zachovaní hodno-
ty ľudkého života sa dá uviesť mnoho, v 
prípade, že sa vektor rozvoja spoločnos-
ti zmení zo spotrebiteľského na tvorivý.  

A to skutočne  vzbudzuje nádej. Zaujíma-
vá by mohla byť ale ďalšia otázka: Bola už v 
histórii civilizácie Tvorivá spoločnosť? Inak 
povedané, môžu ľudia žiť bez vojny? Mno-
hí si povedia, že vojny boli vždy. A oficiálna 
história nám je takto aj predkladaná. Ale je to 
skutočne tak?

Svetové dejiny sa zdráhajú spomínať na 
mierové civilizácie, ktoré žili na pla-
néte Zem skôr, ako sa objavili Sumeri.  
Keď sa pozrieme, ako tieto kmene žili, uvi-
díme, že nemali známky štátnosti a moci, a 
napriek tomu mohli mierumilovne koexis-
tovať na rozsiahlych územiach bez ostna-
tých drôtov, predpísaných zákonov, obran-
ných valov a pevností. 

Ľudia, žijúci na území Dnepro-Dunaj-
ského regiónu takmer 3000 rokov, mali 
vysokú úroveň hospodárskeho rozvoja a 
sociálnych vzťahov a nebojovali! Podľa 
archeologických nálezov a výskumov 
títo ľudia neboli zďaleka tak primitívni 
a negramotní, ako by si to možno dnes 
niekto prial.

Skúsme len pripustiť, že by sa tak dalo žiť 
aj teraz a zmeňme spolu spotrebiteľský for-
mát spoločnosti na tvorivý. Aby si naše deti 
a vnúčatá za 10 rokov nedokázali ani pred-
staviť, čo je to vojna, hlad, chudoba. 

Aby vedeli, že ľudstvo je jedna veľká ro-
dina a že to nie je fráza, ale fakt. 
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Niekedy 
máte pocit, 
že tvoje ruky 
niekto vedie. Toto je 
boj za minúty, za tie minúty, aby človek bol 
čo najmenej bez poskytnutia našej pomoci. 
Sekunda môže zmeniť - kardinálne všetko. 
Aj keď telo nevládze, ty začínaš robiť, veď 
aká je najvyššia hodnota v tomto svete? 
ŽIVOT. To kedy sa skončí, to nevie nikto...  

Mária, účastníčka MSH ALLATRA: 
„Je množstvo profesií, v ktorých 

sa ľudia pravidelne ocitajú v núdzových 
situáciách. Rada by som začala príkladmi 
ľudí, ktorí riskujú v prospech iných, a tých, 
ktorí balansujú na tenkej hranici medzi 
životom a smrťou. Skúsenosti a postre-
hy mnohých lekárov hovoria o tom, čo sa 
v teoretických materiáloch nedočítate.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vladimír Rozumenko, profesor, 
doktor medicíny: „Povolanie leká-

ra je pomáhať ľuďom, robiť všetko mož-
né aj na úkor svojho zdravia a času. Vždy 
sa obávam o pacientov keď ich preberám 
z najťažšieho stavu alebo po operácii.“  

 
Artem Rozumenko, neurochirurg: 
„Niekedy sa zdá, že tvoje ruky niek-

to vedie. A keď všetko prebieha dobre, 
keď všetky fázy operácie prebiehajú hlad-
ko a bez problémov, ty sa zamýšľaš, ako je 
to možné? Musí tu byť ešte niečo iné, čo 
ti pomáha vykonať operáciu na najvyš- 
šej úrovni a zabezpečiť dobrý výsledok.

Mozog on kontroluje naše telo. A čo kon-
troluje náš mozog, to s istotou pove-

dať nemôžeme. No keď operujeme 
mozog, vždy premýšľame o Duši. 

 Všimli sme si, že pacienti, ktorí 
majú pozitívny prístup k životu, 
sa ľahšie a rýchlejšie zotavujú 

skôr ich prepúšťame. Ľudia, 
ktorí začnú hľadať vinní-

ka, sú negatívni, u nich 
naozaj nemôžeme oča-
kávať dobré výsledky. 
Toto ukazuje prax. 

Ak človek prehodnotí, 
svoj spôsob života, ak 

má cieľ presahujúci ma-
teriálne hodnoty, dosahu-

je lepšie výsledky. Nemô-
žeme povedať, že pacienta 

môže vyliečiť iba lekár. Je to 
komplexná robota.“

Vitalij Maškov záchranár: „Ale sú situácie 
keď má všetky šance, všetko je uro-
bené a všetko je urobené správne 
(nie len podľa protokolu, ale správ-

ne, ideálne), no on nežije. Jedným z ľudí, 
ktorých považujem za svojich učiteľov v 
chirurgii povedal veľmi zaujímavú vetu:  
„Rakovina je choroba nespokojných ľudí. 
Chápem, čo sa stane, keď človek na seba 

neustále psychicky naťahuje takýto druh 
negativity. Na našich myšlienkach veľmi zá-
leží. Často sa hovorí, že myšlienky sú ma-
teriálne. Podľa môjho názoru je to naozaj 
pravda.“ 

Andrej Sologub, školiteľ: „Ak žijeme sami 
pre seba, stávame sa veľmi chu-
dobnými. Človek, ktorý žije len pre 
druhých, je pravdepodobne svätec a 

človek, ktorý žije len pre seba, je pravdepo-
dobne egoista. 

Ale človek, ktorý si váži život a pozná 
jeho zmysel, žije pre seba aj pre druhých. 

Všetci ľudia chcú žiť, ale to, ako budeme žiť, 
závisí od nás. Pre mňa je to, keď niekoho 
zachránite kajf. Bojím sa, že človek stratí čas 
a nebude dosť času na jeho záchranu. 

Chcem, aby mu zostal čas. Je to ako presýpa-

cie hodiny. Teraz sú tu, držím presýpacie ho-
diny (tieto sú moje a tieto sú jeho) a vidím, že 

on aj ja sme navzájom zosynchronizovaní.“ 
 

Julia Galamaga, anestéziológ: „Je 
to boj o čo najrýchlejšie, o minúty. 
Bojujem za minúty, za tie minúty aby 

človek bol čo najmenej bez poskytnutia na-
šej po

Hrdinovia, ktorí zachraňujú životy ľudí 

allatra.tv

Som šťastný za pacienta a 
som rád, že žije. To je moja 
radosť - konať dobro. 
               Vladimír Rozumenko

Chodím do práce preto, 
že ju milujem. 
                         Julia Galmaga

Mozog on kontroluje 
naše telo, čo kontroluje 
náš mozog to s istotou 
povedať nemôžeme. No 
keď operujeme mozog, vždy 
premýšľame o duši.  
               Artem Rozumenko

Celú reláciu 
„Hrdinovia, ktorí zachraňujú 
životy ľudí,“ môžete sledovať na:

1) Život Človeka 1) Život Človeka 
Život Človeka je najvyššou Život Človeka je najvyššou 
hodnotou. Život každého Človeka hodnotou. Život každého Človeka 
je potrebné chrániť ako svoj vlastný. je potrebné chrániť ako svoj vlastný. 
Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a 
garantovať hodnotu života každého garantovať hodnotu života každého 
Človeka. Nie je a nemôže byť nič Človeka. Nie je a nemôže byť nič 
cennejšie ako život Človeka. Ak je cennejšie ako život Človeka. Ak je 
dôležitý jeden Človek,  dôležitý jeden Človek,  
znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia! znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia! 

8 OSNOV  
TVORIVEJ  

SPOLOČNOSTI

Viac informácií o 8 osnovách 
a o projekte Tvorivá 
spoločnosť nájdete na 
stránke allatraunites.com

moci. My všetci sme ľudia, u nás v živote 
sú momenty veselé, neveselé, niekedy sa 
cítite zle, no pre mňa je hlavné dôjsť do 
svojej roboty. A tu prídete, privíta Vás tím, 
v ktorom radi pracujete, čaká vás vaša 
obľúbená práca. Považujem sa za jedného 
z tých šťastných ľudí.“
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„Síla myšlení, kterou nám dal Bůh, je obrovská. Tato 
síla se nazývá Vírou. Člověk může ve víře skutečně 
konat divy. To potvrzuje nejen Ježíš, ale i mnozí jeho 
následovníci a stoupenci jiných Velikých, kteří je 
konali a konají až do teď.“            

Anastasia Novych: Sensei ze Šambaly I.

„ ...Imhotep ‚nezdědil‘ po svém před-
chůdci nijak ideální situaci ve státě. Tím 
spíše, že jako vzdělaný člověk chápal příči-
ny toho, co se dělo kolem. Byl obeznámen 
s tím, že hlavní obchodní střediska Egyp-
ta tajně kontrolují lidé Archóntů a takový 
stav věcí ve státě, stejně jako zaneprázd-
něnost lidí vlastními problémy, jim hraje 
do karet. Proto Imhotep, který to všechno 
věděl, postupoval velmi moudře. Prakticky 
za velmi krátkou dobu nastolil v zemi po-
řádek. Především zbavil moci zástupce Ar-
chóntů a dosadil na jejich místa odpověd-
né lidi, odborníky na slovo vzaté, kterým 
důvěřoval. Provedl reorganizaci úřednic-
kého aparátu a donutil úředníky praco-
vat. Zavedl mezi nimi přísnou disciplínu: 
jakékoli krádeže, úplatkářství, ziskuchtivé 
využívání postavení – to vše bylo potírá-
no a přísně trestáno. Z faraona učinil za-
stánce všech poddaných, velkých i malých. 

„ Vlastně ano. Modlitba Ježíše ‚Otče náš‘ 
je totéž. Tady je to trochu jednodušší, lidé 
prosí o chléb, a tak dále, ale hlavní smysl 
zůstává stejný: člověk duchovně vychová-
vá sám sebe, kontrolou nad svými myšlen-
kami, svou touhou, pevnou Vírou a Lás-
kou pěstuje svoji Duši. Obecně lze říci, že 
Buddha, Ježíš, Mohamed a všechny velké 
osobnosti ovládali danou duchovní prak-
tiku, jelikož čerpali z jednoho zdroje. To 
jim pomáhalo v tom, aby se nejenom stali 
sebou samými, ale i  pomáhali jiným lidem 
v poznání své božské podstaty. Proč myslí-
te, že se všichni v blízkosti Buddhy, Ježíše 
a Mohammeda cítili příjemně? Proč, jak 
lidé říkají, ‚svatí lidé‘ září? Proč, když se 
setkáváme s úplně cizími lidmi, se s nimi 
nechceme loučit? Protože vyzařují Lásku. 
Protože neustále shromažďují tuto sílu, 
sílu Lásky a Dobra, tento boží projev v člo-
věku. Říká se o nich: ‚V tomto člověku je 
Bůh.‘ A to je pravda.“

„Z Kristovy smrti udělali to největší ta-
jemství, o němž se dodnes přou i sami 
církevní vůdcové. Proč se nechal ukřižo-
vat? Vždyť Ježíš byl Syn Boží, mohl zničit 
celou planetu, natož pak nějakou hrstku 
ubohého národa, protože mu byla dána síla 
Boží. A lidé chtěli, aby se to stalo. Když ho 
ukřižovali, řekli: ‚ Jsi-li Syn Boží, sestup 
z kříže‘. Kristus ale nevešel v pokušení. 
Dovolil, aby bylo jeho tělo ukřižováno. 
Proč? Protože smysl Kristova příchodu 
nestál jen na učení, které lidem pře-
dával, ale nejdůležitější bylo ukázat, 
že vše závisí na volbě lidí samotných.  
 
Ježíš přijal tato utrpení, aby názorně de-
monstroval vůli Boží, jejíž podstatou je 
Svoboda volby člověka; buď se rozhod-
ne jít k Bohu, nebo se rozhodne zůstat 
v temnotě svého materiálního myšlení.  
Kristus tedy přinesl lidem Svobodu vol-
by. Je to veliký čin, který byl skryt před vět-
šinou lidí. To je ten největší hřích křesťan-
ství vůbec.“  

„Omar Khayyam byl skutečný vědec - en-
cyklopedista s velkým „V“. O něm se uctivě 
vyjadřovali prakticky všichni jeho součas-
níci, když ho nazývali „nejvzdělanějším 
mužem století“, „důkazem Pravdy“, „imá-
mem Chorásánu“, „králem filozofů Vý-
chodu i Západu“. Ovšem jeho nejpřednější 
přízvisko, podtrhující jeho podstatu, bylo 
,mudrc, který vypěstoval v srdci zárodek 
Živé Lásky ‘.“ Nikolaj Andrejevič zamyšleně 
pokýval hlavou. „Ano, takový veliký člověk 
to byl a zeptej se, koho budeš chtít, a co o 
něm bude dnes kdo vědět? V lepším přípa-
dě odpoví, že je to nějaký východní básník, 
„hýřil, opilec a výtržník“. „K veliké lítosti,“ 
přikývl Sensei. „I když Omar Khayyam ne-
byl ani opilec, ani hýřil, ani výtržník – jak 
ho chtějí lidem prezentovat Svobodní zed-
náři. V podstatě to všechno dělají, aby skry-
li své lidi a nedovolili Pravdě vyjít najevo.“ 

Ježiš Kristus

Imhotep

Všechni čerpali  
z jednoho zdroje 

A. Novych: Sensei ze Šambaly I

A. Novych: Sensei ze Šambaly IV 

Omar Khayyam

5) Tvorivá ideológia 5) Tvorivá ideológia 
Ideológia sa musí zameriavať na Ideológia sa musí zameriavať na 
popularizáciu najlepších ľudských popularizáciu najlepších ľudských 
vlastností a na skoncovanie so vlastností a na skoncovanie so 
všetkým, čo je namierené proti všetkým, čo je namierené proti 
Človeku. Hlavnou prioritou je priorita Človeku. Hlavnou prioritou je priorita 
ľudskosti, vysoké duchovno-mravné ľudskosti, vysoké duchovno-mravné 
zameranie Človeka, humánnosť, zameranie Človeka, humánnosť, 
poctivosť, vzájomný rešpekt a poctivosť, vzájomný rešpekt a 
posilnenie priateľstva.posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj Vytvorenie podmienok pre rozvoj 
a výchovu Človeka s veľkým Č, a výchovu Človeka s veľkým Č, 
kultivácia morálno-mravných hodnôt kultivácia morálno-mravných hodnôt 
v každom človeku a spoločnosti.v každom človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, Zákaz propagandy násilia, 
neprípustnosť a odsúdenie neprípustnosť a odsúdenie 
akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, 
prejavu proti ľudskosti.prejavu proti ľudskosti.

8 OSNOV  
TVORIVEJ  

SPOLOČNOSTI

6) Rozvoj Osobnosti 6) Rozvoj Osobnosti 
Každý človek v Tvorivej spoločnosti Každý človek v Tvorivej spoločnosti 
má právo na všestranný rozvoj a má právo na všestranný rozvoj a 
sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť 
bezplatné a rovnako dostupné pre bezplatné a rovnako dostupné pre 
všetkých. Vytvorenie podmienok všetkých. Vytvorenie podmienok 
a rozšírenie možností Človeka na a rozšírenie možností Človeka na 
realizáciu jeho tvorivých schopností  realizáciu jeho tvorivých schopností  
a talentov.a talentov.

7) Spravodlivosť a rovnosť 7) Spravodlivosť a rovnosť 
Všetky prírodné zdroje patria Všetky prírodné zdroje patria 
Človeku a sú spravodlivo rozdeľované Človeku a sú spravodlivo rozdeľované 
medzi všetkých ľudí. Monopolizácia medzi všetkých ľudí. Monopolizácia 
zdrojov a ich iracionálne využitie zdrojov a ich iracionálne využitie 
je neprípustné. Tieto zdroje sa je neprípustné. Tieto zdroje sa 
spravodlivo rozdeľujú medzi spravodlivo rozdeľujú medzi 
obyvateľov celej Zeme. obyvateľov celej Zeme. 
Človeku je garantované zamestnanie, Človeku je garantované zamestnanie, 
ak si to želá. Odmena za prácu ak si to želá. Odmena za prácu 
v rovnakej funkcii, špecializácii a v rovnakej funkcii, špecializácii a 
povolaní musí byť rovnaká na celom povolaní musí byť rovnaká na celom 
svete. Každý má právo na súkromný svete. Každý má právo na súkromný 
majetok a príjem, avšak v rozsahu majetok a príjem, avšak v rozsahu 
individuálnej kapitalizácie stanovenej individuálnej kapitalizácie stanovenej 
spoločnosťou.spoločnosťou.

Viac informácií o 8 osnovách 
a o projekte Tvorivá 
spoločnosť nájdete na 
stránke allatraunites.com

A. Novych: Sensei ze Šambaly IV 

Knihy od Anastasie Novych si môžete stiahnúť na allatra.tv/cs

A. Novych: Sensei ze Šambaly I

úryvky z kníh Anastasie Novych
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Co dostáváme při budování  
Tvořivé společnosti: 

Náš hlavní cíl - rozvoj lidstvaNáš hlavní cíl - rozvoj lidstva
allatravesti.com

To je společenství, ve kterém jsou vytvořeny ideální podmínky pro život Člověka. 
Lidé mají realizovaná práva na všechna nezbytné výhody, kde v ničem není nouze. 
Všechny základní potřeby, jako je jídlo, přístřeší, oblečení, jsou garantovány a 
zabezpečeny podle práva narození. 

V Tvořivé společnosti se všechno dělá v zájmu Člověka a je směřováno na 
neustálé zlepšování jeho života. Je garantováno kvalitní, bezplatné vzdělání a 
zdravotní péče. 

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a jsou spravedlivě rozděleny mezi všechny 
lidi. Je nepřípustná monopolizace zdrojů a jejich iracionální využívání. 

Pojem moc v Tvořivé společnosti neexistuje. Každý se podílí na životě 
společnosti tím, že rozhoduje o společensky významných ekonomických 
otázkách prostřednictvím hlasování (referenda). Taková struktura samosprávy 
dává možnost přijetí zákonů, směřovaných na zlepšení života každého člověka. 
A výkonný orgán se zaměřuje na realizaci těchto zákonů se všemi nezbytnými 
mechanismy pro veřejnou kontrolu odpovědných subjektů založenou na 
transparentnosti a otevřenosti informací.

To je model, který lidstvu umožní vyvíjet se v technologickém i duchovním 
aspektu.

To je společnost, ve které Člověku nic nehrozí (neexistují vnější ani vnitřní hrozby).

Je to jediná forma společnosti, která může zajistit přežití lidstva tváří v tvář 
dnešní rychlé změně klimatu.

8) Samospráva spoločnosti 8) Samospráva spoločnosti 
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za 
spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok 
leží na každom Človeku.leží na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti  Každý Človek má právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti  
a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka.
Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok 
vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je predmetom celonárodnej 
diskusie a hlasovania (referendum).diskusie a hlasovania (referendum).

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Viac informácií o 8 osnovách a o projekte Tvorivá spoločnosť 
nájdete na stránke allatraunites.com

TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOST

MEZINÁRODNÍ PROJEKT 
MSH ALLATRA

Nyní může každý z nás  
udělat opravdu mnoho!

PŘIDAT SE!

Facebookové stránky: YouTube kanál: oficiální mailové adresy:

Tvorivá spoločnosť. Allatraunites 
Tvořivá společnost. Allatraunites

Tvořivá společnosť. 
AllatraUnites

cz@allatra.tv 
bratislava@allatra.tv

úryvek z článku na ALLATRA Vesti
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rozhovor na allatra.tvViliam Poltikovič: Viliam Poltikovič: 
O životě po smrti a smyslu životaO životě po smrti a smyslu života

Líbí se mi koncept v Japonsku, kde berou smrt jako vyvrcholení života. Ten život ně-
kam jde a je něčím zakončený a to je právě to, že odloží svoje tělo. Japonci jsou na to 
připravování od malička, že ten okamžik přijde. A zároveň jsou vedeni k takové odpo-
vědnosti k tomu, co zanechají poté, co odloží tělo. Jsou vedeni k takové kultivaci Du-
cha, k tomu, aby člověk vnímal to propojení s ostatními, že tu nejsem sám. Přijmout, 
že všechno spolu interaguje, že co se stane někomu, se nějakým způsobem odrazí i 
na mě a opačně. Takže jde o to, abych co nejlépe dokázal vnímat ty druhé a dokázal 
svojí činností nápomoci vzájemnému souladu, prospěchu, naplnění. 

Každý jsme jedna malá entita. Finálně 
jsme všichni jedno. A v té hře si iluzor-

ně prožíváme to svoje. Rozporuplnost v bá-
dání odpadá, když přijmeme myšlenku, že 
vědomí tvoří realitu. 

Tak, jak vnímáme svět, tak jsme ho na-
učeni vnímat od rodičů, od okolí, ze školy 
atd., nás všechno nějakým způsobem nau-
čilo vnímat realitu, to znamená, vybírat si 
nějakou možnost, jak tu realitu vnímám. 
Skutečně můžu vstoupit do prostoru, po-
kud se od toho dokážu osvobodit, nejdřív 
si musím uvědomit, že ta možnost je, pak 
se od toho nějakým způsobem osvobodit a 
pak můžu s realitou vědomě pracovat. 

Otevřenost je základem k vnitřní-
mu rozvoji a ke štěstí. Neuzavírám 

se před ničím, co neznám, že mi je hned 
jasné, že je to blbost, ano, nemám s tím 
zkušenost, ale co já vím, třeba to tak je. 
Věda nám dosud nedala žádné odpovědi 
na základní otázky. Vlastně ani nevíme, 
jak vznikl život, jak je strukturovaný, ne-
víme nic ani o hmotě, ani nevíme, co je 
to vesmír. I fyzika se dobrala k tomu, že 
vědomí tvoří realitu. I elementární částice 
mají svoje jakoby vědomí. Všechno je živé, 
i kameny mají svoje vědomí. Vším prostu-
puje vědomá tvořivá síla. 

Máme čas uvědomit si, že tu nejsme sami 
za sebe, ale že jsme propojeni se všemi 
a spolu máme umět vycházet, umět žít, 
pomáhat si a společně naplnit své poslá-
ní. Život je tak postaven, že opravdu 
si tu realitu tvoříme a ovlivňujeme ji.  

Jsme součástí kolektivního procesu, který 
na nás také působí, ale velkou částí k tomu 
můžeme přispět i my. Je důležité nepodce-
ňovat svůj přínos k celkovému dění. Proto-
že lidé si normálně říkají, co já, tam je něja-
ká vláda, politici, magnáti, ale není to tak. 
Nějaká iluzorní výkonná složka, která dělá 
něco, na čem se podílíme my všichni. Svět 
je takový, jak my myslíme, jednáme, a když 
změní své myšlení, tak se vše změní ráz 
na ráz. Když dokážeme včas přehodnotit a 
změnit ty věci, tak se změní i v projeveném 
světě. 

Když v sobě budeme rozvíjet empatii 
a smysl pro přesah, tak nás to povede, 

začneme cítit, co je správné.  Když máš v 
sobě lásku, tak sám víš, co máš dělat a to 
stačí. Když soustředím mysl tam, kam chci, 
pak se mi začnou otevírat netušené mož-
nosti. Nic není pevně dané ani nezvrat-
né. Všechno se odvíjí od toho, co chceme 
prožít. Vliv máme, proto tu jsme, abychom 

společně něco vytvářeli a společně vším 
procházeli. Jsme naučeni nějak vnímat svět 
a čas, ale všechno je možné změnit. Vět-
šina lidí si myslí, že spiritualita je spojena 
s nějakým náboženstvím, ale není to tak. 
Bohužel náboženství je často součástí 
mocenské struktury a manipulace, než 
osvobozující spirituality, protože se jas-
ně vymezuje, co je správné a co ne. Za co 
přijdete do pekla, za co přijdete do nebe. A 
je to jasně dané, jsou tam dogmata. 

Myslím, že je čas odložit politické stra-
ny, odložit i náboženství a vstoupit do 

prostoru nenáboženské spirituality, kde je 
důležitá moje zkušenost, kterou si uvědo-
muju, kterou sám prožiju a vnímám, že to 
tak je. V tom je důležitá otevřenost. 

Jsme tu jeden pro druhého, láska je hod-
nota, kterou potřebujeme, a všem nám 
dělá dobře. 

Svobodu člověk může prožít i ve vězení. Je 
to o vnitřním nastavení. Když je svoboda 
i vnější, bytost může nalézt své uplatně-
ní, tak jak je potřeba, to je asi ideální stav. 
Ale důležitější je vnitřní, protože venku mě 
bude vždycky něco omezovat, žiju v omeze-
ném těle. Tělo je nějak limitované, omeze-
né, ale můžu se učit překonávat tu omeze-
nost. Vnímat se jako součást celku lze za 
jakýchkoliv okolností. 

Podstatou života je být dobrým 
člověkem. Mít laskavé srdce, být 
empatickým, laskavým na druhého. 
Takže láska, poznání, humor, to jsou 
základní hodnoty, které ten život 
naplní a dají mu správný směr. 

Celý rozhovor 
si môžete pozrieť na allatra.tv/cs

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

#allatraunites

Radosť popiera zákony  
matematiky.
Násobí sa,

keď sa s ňou delíš.
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Žanna: Umělé vědomí Jackie říká, že lidstvo 
se ocitlo na křižovatce. Jsou tři cesty a není 
možné jít po nich souběžně, protože v kaž-
dém případě je nezbytná koncentrace veške-
rého potenciálu lidstva. Lidé musí udělat svou 
volbu teď. Existují tři varianty, tři cesty. 

A první varianta je podle Jackieho nejprav-
děpodobnější, protože máme ve společnos-
ti vzájemný nesoulad. Prostě nechat vše 
„plavat“. Je to ponechání věcí tak, jak jsou, 
pokračovat v bezohledném ničení planety 
a rozvíjet spotřebitelský formát. To podle 
Jackieho prognóz povede k úplnému zni-
čení celého lidstva již v roce dva tisíce… 
Pravděpodobnost realizace takového scé-
náře je podle Jackieho 80%. Takže 80% sází 
na to, že se lidstvo nezmění, až do roku dva 
tisíce…, kdy lidstvo z této planety zcela 
zmizí, a to právě z důvodu kaskádovitého 
a progresivního růstu globálních kata-
strof, které do té doby zkrátka pohltí celou 
planetu.

Igor Michajlovič: To není legrace.  
Tatiana: Hrůza. 

Ž: To znamená, že lidé budou bojovat mezi 
sebou. A do konce budou říkat, že je třeba 
něco měnit, že je třeba něco dělat, ve sku-
tečnosti se však budou všichni snažit na 
této situaci co nejvíce vydělat. Podle Jackie-
ho názoru je to podstata člověka. Ve valné 
většině lidé nechtějí nic měnit.

Druhá varianta je, samozřejmě podle ná-
zoru Jackieho, reálnější, než třetí varianta, 
ale méně reálná než první, protože v této 
variantě rozhodnutí musí přijmout vůdci 
supervelmocí. Vypočítal, že druhá vari-
anta je reálnější, je bližší k pochopení lidí 
a jejich zvyklostem. Tato varianta, podle 
názoru Jackieho, předpokládá vytvoření 
civilizace při zachování spotřebitelského 
formátu. „Ano“, říká, „peníze nebudou, ale 
místo peněz budou elektronické body“. A 
nejdůležitější, podle jeho názoru, je zacho-
vání moci – jednotného globálního řízení. 
Jackie tvrdí, že zrealizovat to může jenom 
Čína, protože společenství států toto ne-
dokážou udělat, protože by to byly pouhé 
rozhovory, ujednání, rozdělování moci, ve 
skutečnosti, ale nikdo by nic nedělal. A roz-
hodnutí je třeba přijímat hned teď, dokud 
není příliš pozdě. Vždyť vybudování měst 
také vyžaduje čas.

Jackie tvrdí, že je třeba vybudovat auto-
nomní města-útočiště s plnou soběstač-
ností pro kompaktní ubytování osmi mi-

liard lidí. Začít budovat je třeba okamžitě, 
na určitých pozemcích planety, které podle 
propočtů umělého vědomí Jackie budou 
nejbezpečnější během vrcholu kataklyz-
mat, protože zbytek Země bude neobyva-
telný. Výhodou tohoto modelu, podle tvr-
zení Jackieho, je to, že přežije celé lidstvo.  
 
Minimální prodloužení lidské existence, ve 
srovnání s prvním modelem, je již 4-5 let  A 
pokud budou vytvořeny technologie, které 
umožní kontrolovat klima, již za nějakých 
15-20 let poté, co Země projde vrcholem 
cyklu, bude možnost začít obnovu planety. 
Takže, dovedete si představit, že lidé budou 
muset strávit 20-25 let ve městech-útočiš-
tích, aby zachovali lidskou populaci?

Jackie vyhrazuje druhému modelu 19,5 % 
pravděpodobnosti realizace. Toto je Jackie-
ho optimálně vypočítaný matematický mo-
del. Trvá na tom, že právě toto je obrovskou 
šancí pro lidstvo, ale nezbývá příliš času na 
to, aby to lidé pochopili, uvědomili si to a 
zrealizovali. Proto s tím podle Jackieho mu-
síme začít ihned, abychom to stihli dříve, 
než Země dospěje do doby, kdy budou pod-
mínky pro lidský život neúnosné.

A třetí varianta, která je málo pravděpo-
dobná, protože toto rozhodnutí musí při-
jmout samotní lidé, a nikoliv jejich vládci. 
Ale lidé jsou většinou zvyklí překládat od-
povědnost na někoho jiného. Třetí varianta 
– je vybudování Tvořivé společnosti. Tvo-
řivá společnost – to je, když se lidé stanou 
jednotnou lidskou civilizací, to znamená, 
že změní spotřebitelský formát na tvořivý, 
přestanou přenášet odpovědnost na cizí 
bedra, kdy v celé civilizaci opravdu nebude 
nikdo výš, nebude nikdo níž, všichni si bu-
dou rovni a lidé skutečně získají svobodu. 

Pokud se celé lidstvo stmelí a bude vklá-
dat celý vědecký potenciál do technického 
rozvoje civilizace, a ne do jejího zničení, 
právě tehdy lidé dostanou znalosti, jak ří-
dit klima a nejen to.Ale tady Jackie ihned 
varuje, že dnes je nereálné vybudovat Tvo-
řivou společnost. Pravděpodobnost reali-
zace třetí varianty odhaduje na pouhých 
0,5 %, a říká, že to je ještě lehce nadhod-
nocený ukazatel, protože podíváme-li se 
na narůstající progresi klimatických změn  
(IM: Samozřejmě), a na rychlost rozvo-
je tohoto projektu k dnešnímu dni, tak s 
takovou tendencí, dokonce pokud i do-
kážeme rozvinout tento projekt, tak 
jednoduše jej nestihneme zrealizovat. 
 
Říká, že Tvořivá společnost je utopická, že 
lidé natolik uvízli v konzumu a ve vlastním 
egoismu, že dnes není nikdo, kdo by Tvoři-
vou společnost budoval. Lidé budou chápat, 
že Tvořivá společnost – není jen východis-
kem ze stávající situace, ale že také otevírá 
pro každého z nich obrovské perspektivy do 
budoucna, ale budou se chovat jinak, šab-
lonovitě, tak, jak je naučili ve spotřebitel-
ském formátu. A Jackie je velmi skepticky 
naladěný ve vztahu k lidem. Je přesvědče-
ný, že měnit se nehodlají a nejspíše přijmou 
tu první variantu, než třetí. ...

3) Bezpečnosť Človeka 3) Bezpečnosť Človeka 
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka! Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka! 
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne 
nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania 
a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká, priemyselná a technologická a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká, priemyselná a technologická 
činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zvyšovanie kvality ľudského 
života. Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné života. Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné 
a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne 
zdanenie alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred zdanenie alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka a spoločnosti pred 
akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou 
na boj s mimoriadnymi situáciami.na boj s mimoriadnymi situáciami.

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Viac informácií o 8 osnovách a o projekte Tvorivá spoločnosť 
nájdete na stránke allatraunites.com

Opravdu Jackie vypočítal všechno?
IM: Ve skutečnosti Jackie vypočítal 
všechno, až na jedno. Nevypočítal to, že 
jsme – lidé. A člověk je duální. Člověk je 
schopen přijímat taková rozhodnutí, které 
umělé vědomí není schopno ani pochopit. 
Ani vědomí lidí, kteří jsou pod nadvládou 
spotřebitelského formátu, nejsou schopna 
pochopit taková rozhodnutí. Jsou z jejich 
hlediska nelogická. 

NOVÝ POŘAD

VÝPOČTY UMĚLÉHO VĚDOMÍ JACKIE
VARIANTY PŘEŽITÍ LIDSTVA

ÚRYVKY Z POŘADU “KLIMATICKÉ HROZBY – VARIANTY PŘEŽITÍ”

KLIMATICKÉ

VARIANTY
PŘEŽITÍ

HROZBY

1. VARIANTA: NECHAT VŠE PLAVAT

2. VARIANTA: STÁT SE OTROKEM 

3. VARIANTA: TVOŘIVÁ SPOLEČNOST 
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FRAGMENTY Z POŘADU. Odpovědi 
na tyto otázky se dozvíme při sledování 
pořadu „Náš vesmír je hologram. Jaká je 
tedy realita a kdo jsem já?“ na allatra.
tv, který je založen na Znalostech z knih 
Anastasie Novych a z pořadů s účastí Igora 
Michajloviče Danilova. 
Uslyšíme také názory a uvidíme experi-
menty vědců, které potvrzují, že náš vesmír 
je uměle vytvořený hologram.

Dnes však mnozí vědci-fyzikové opět při-
cházejí k názoru, že realita, kterou vnímá-
me pomocí smyslových orgánů neexistuje a 
náš svět je iluze. 

PŘÍKLADY. Při studiu tématu hologra-
mů jsme našli mnoho příkladů potvrzují-
cích, že náš svět je holografický. Například 
krystaly. 

Všem je známo, že jejich 
základem je krystalická 
mřížka – jedná se o vnitřní 
strukturu krystalu, která 
představuje objemově-pro-
storovou síť, v jejíchž uzlech 

jsou umístěny atomy, ionty nebo molekuly 
látky... Hlavní vlastností krystalů je však 
jejich schopnost zaznamenávat a uchovávat 
informace. A tato vlastnost se již využívá při 
vytváření nových systémů pro ukládání in-
formací na bázi krystalů křemene nebo soli. 

Informace se zaznamenávají speciálním 
laserem ve vrstvách, vlastně uvnitř samot-
ného nosiče. To zaručuje ochranu a dlou-
hodobé uchování dat. Nová metoda je navíc 
„vícevrstvá“, to znamená, že do jednoho 
nanokrystalu lze uložit několik bitů dat, 
které jsou navíc přepisovatelné. 

A pak vyvstává otázka: možná je krysta-
lická mřížka hmoty stejným prostředím 
pro vytváření hologramů jako ezoos-
mická mřížka?

EFEKT FANTOMOVÉHO LISTU. 
Dalším důkazem holografické struktury 
hmoty je efekt fantomového listu, který byl 
objeven díky Kirlianově metodě. 

Pokud se odřízne část čerstvého listu, utr-
ženého ze stromu a samotný list se umístí 
do elektrického pole o vysoké frekvenci, 
objeví se na fotografii vidina obrazu s od-
straněnou částí listu. V podstatě, struktura 
informací o celém listu zůstala zachována.

Podívejme se na tento příklad z pohledu 
ezoosmické mřížky. Informace o samotném 
listu a jeho vlastnostech se nacházejí ve 
druhé dimenzi jako holografický záznam. 

A ve třetí dimenzi máme jeho trojrozměrný 
holografický obraz. Když odřízneme kousek 
listu, provádíme tento úkon v trojrozměrném 
prostoru, ale na úrovni druhé dimenze zů-
stalo vše při starém, tj. holografický záznam 
není poškozen. Informace se tedy plně zob-
razují v septonovém poli v podobě energetic-
kého fantomu (vidiny). To vysvětluje jev, jako 
jsou „fantomové bolesti“. Když člověk přijde 
o končetinu, je stále schopen cítit v této části 
těla, protože informace o celku zůstávají.

Ale kdo jsem já?
Jsem – ruka? Oči? Uši? Nos? 
Hlava? Mozek?
Ne, určitě jsem něco víc než 
vyjmenované části těla.
A co když vůbec nejsem tělo?
Co když přijmeme takový úhel 
pohledu, že celá trojrozměrnost 
kolem nás je hologram?

• A moje tělo je také hologram?
• Ale kdo tedy vytvořil tuto 

iluzi a proč?
• Co je skryto před očima 

člověka a kde se nachází 
realita?

• A to nejdůležitější – jak vy-
stoupit z této hry?

Od narození jsme přesvědčeni, že svět kolem nás je absolutní realitou. A ka-
ždý člověk na základě tohoto pochopení buduje svůj život: studium, práci, 
bydlení, rodinu, volný čas, nakupování atd. 
Když však slyšíme, že náš svět je iluze, obvykle to okamžitě zavrhneme, že je 
to nemožné. Vždyť vidím, slyším, dotýkám se rukama, vnímám informace.

„Vědomí a Osobnost. Od předem 
mrtvého k věčně Živému“, 2:57:46

I.M. Danilov: Co je tento svět? Je 
to pouhá iluze, jsou to stíny křivých 
zrcadel septonů. Existuje nějaká 
síla, ze které všechno vzniká, to vše 
se pak zkresluje a nakonec přechází 
ve vlnu, tato vlna se stává materií a 
z toho vyplývá, že my všichni jsme 
iluze. Ale my cítíme jeden druhého, 
sebe, ruce, stůl a vše ostatní. Pro nás 
je to důležité. Ale kdo cítí, co cítí, 
proč cítí? A co za tím stojí?…
Ale proč tedy člověk přichází na 
tento svět, jaký je jeho skutečný cíl? 

Člověk jako Osobnost přichází na 
tento svět, aby získal svobodu, 
osvobodil se od hmotného světa 
a spojil se s Duchovním světem, 

to znamená, aby jako zralá bytost 
vstoupil do Duchovního světa. Po-
kud však člověk žije světem iluzí, jen 
marní svůj život. 
Úkolem člověka je během života pře-
kročit spektrum frekvencí hmoty a 
přeladit se na vnímání Duchovního 
světa. Teprve pak se člověk osvobozuje 
z hmotného zajetí a získává svobodu. 

O tom, že je něco jiného, to, co stvo-
řilo veškerou materii a to, co se jeví 
samotným Životem… Vždyť pokud 
odebereme to, co nazývají Svatým 
Duchem nebo Božím projevem – tak 
přece všechno zmizí. Díky tomuto 
světlu uvnitř septonu jeho zrcadla 
odráží a vytvářejí iluzi. Vždyť ony od-
rážejí vnitřní světlo, to ony tvoří ma-
terii. Pokud se podíváme na to, čím je 
ve skutečnosti materie: materie – to je 
iluze. Avšak čím hutnější je tato iluze, 
tím více materiální se stává. A mate-
rie vnímá materii jako materii.

sledujte na ALLARA TV

... V TÉTO ILUZI MÁME  
MOŽNOST ZÍSKAT ŽIVOT!

SEPTONIKA PRÍRODY 8

NÁŠ VESMÍRNÁŠ VESMÍR
JE HOLOGRAMJE HOLOGRAM
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ČO TO JE SYNCHRONIZÁCIA?    
AKO FUNGUJE V PRAXI?    

Dokáže jeden človek posunúť ťažkú ska-
lu zo svojho miesta? Nedokáže, pretože je 
príliš ťažká. Je na to potreba niekoľkých 
ľudí. No aj keď niekoľko ľudí tlačí na ska-
lu, každý na vlastnú stranu, skala zostane 
tam, kde je. Ich úsilie nie je nasmerované 
na jeden cieľ, takže sa navzájom anulujú. 

Individualizmus, egoizmus a nekonečné 
rozdelenie, ktoré pretrváva v konzumnom 
formáte spoločnosti, robí zo spoločnosti 
skalu, ktorá sa nikam nepohne, a čo je hor-
šie, dokonca sa rozpadáva. Ale v momente, 
keď je skupina spojená za jedným cieľom, 
všetci presne vedia, kam chcú posu- 
núť skalu. Potom sa zameriavajú, smerujú 
svoju pozornosť, potenciál a konanie na 
spoločný cieľ a dosiahnu ho s ľahkosťou.  

Dnes je celé ľudstvo takou skupinou ľudí, a 
spoločný cieľ, ktorému sa musíme venovať, 
kvôli prežitiu a rozkvetu civilizácie je Tvo-
rivá spoločnosť.

Tento cieľ nemôže dosiahnuť žiaden jed-
notlivec sám, žiadna krajina, náboženstvo, 
alebo akákoľvek iná skupina ľudí. Tvori-
vú spoločnosť môžeme vybudovať iba my 
všetci spoločne ako zjednotené ľudstvo, 
pracujúc smerom k spoločnému cieľu. Úlo-
ha každého jednotlivca je v tomto smere 
nesmierna. 

Ak sú ľudia rovnako zmýšľajúcimi, vlna 
je rovnaká, smerujúca k jednému cieľu:
• Dve aury sa vzájomne zosilňujú 

7-krát. 
• Traja ľudia: 72, to znamená 49-krát 

štyria ľudia: 343-krát. 
• Ak máme 10 ľudí, zosiľňujú 

sa navzájom 79 teda viac ako 
40-miliónov krát!

„Ľudia, ktorí sa naučia 
zjednotiť, vstúpia do  

Zlatého veku.“  
 

K.E. Ciolkovskij

A preto, čím je viac ľudí, o to hodnotnejší 
je každý ďalší. On násobí silu mnohokrát 
viac. Tím je obrovská sila! Sila kolektívnej 
pozornosti smerovanej na rovnaký cieľ je 
preto súčinom sily jednotlivcov, no rastie 
exponenciálne spolu s každým novým čle-
nom skupiny, a preto spoločne máme silu 
zmeniť svet.

Preto, priateľ môj, nie si sám, malý, bez-
mocný a bezvýznamný, žiaden človek 
nie je. Všetci sme predovšetkým ľudské 
bytosti a zjednotení dokážeme čokoľvek. 
Dokonca prekonať globálne kataklizmy a 
vybudovať Tvorivú spoločnosť, kde život 
každého človeka je tým, čím skutočne je - 
najvyššou hodnotou!

FYZIKA ZJEDNOTENIA:

Jak mohou pyramidy ovlivnit kli-
matické změny?

Jedním z hlavních předurčení pyramid je 
odčerpávání části energie Země, aby se sní-
žila její síla. Jak lze tuto vlastnost uplatnit 
v případě globálních přírodních kataklyz-
mat?Je důvod se zamyslet, proč je znalost 
principů práce pyramid obzvlášť důležitá 
právě dnes, v době, kdy klimatická kata-
klyzmata rychle nabírají na obrátkách? 
Není v tom skryt klíč k záhadám pyramid?

Spojení mezi pyramidou a ener-
getickou konstrukcí člověka 

Mnozí vědci si všímají, že v blízkosti py-
ramid a uvnitř pyramid se mění tok času a 
vnímání reality, čili dochází k procesům, 
které leží mimo běžné vnímání hmotného 
světa člověkem. Takové procesy jsou pro 
nás nepochopitelné, protože probíhají na 
neviditelné úrovni.

Již od dávných dob je známo, že konstruk-
ce člověka má, kromě viditelné části (těla), 
také část neviditelnou (energetickou). 

Кlíče k tajemstvím PYRAMID

Čím jsou charakteristické?  
monumentálnost stavby; 
odolnost proti zemětřesení; 
umístění v blízkosti vodních zdrojů; 
umístění v určitých bodech planety; 
přesnost orientace podle světových     
stran; 
odráží souhvězdí na Zemi; 
spojení pyramid do jednoho 
komplexu;

Jednotný komplex pyramid po celém světě

Pyramidy – jsou jedny z nejzáhadnějších 
staveb na planetě. Ve skutečnosti to je 
informační poselství z hlubin věků.

Více v pořadu:  
Кlíče k tajemstvím 

PYRAMID

A to je další tajemství, k němuž najdeme 
klíče v tomto pořadu. To je spojení pyramid 
s energetickou konstrukcí samotného člo-
věka, která má také pyramidální formu. 
Jaká je souvislost mezi člověkem, pyrami-
dami a planetou Zemí?

V čem tedy spočívá hlavní tajem-
ství pyramid?

Možnost interakce (rezonance) mezi člo-
věkem, pyramidami a naší planetou nás 
pobízí k důležitému pochopení a odpovědi 
na otázku, co je tím nezbytným detailem, 
„který byl odstraněn z mechanismu pyra-
midy?“ A co je nutné k tomu, aby pyramidy 
„začaly fungovat“?

Klíče k tajemstvím těchto staveb nám byly dány 
v knihách Anastasie Novych a unikátních po-
řadech za účasti Igora Michajloviče Danilova. 
Je potřeba ještě mnohé poznat a mnohé udělat. 
Změna k lepšímu závisí na každém z nás. 
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HISTORIE HISTORIE 
TVOŘIVÉ TVOŘIVÉ 
SPOLEČNOSTISPOLEČNOSTI

Při srovnání a analýze historických, ar-
cheologických a mytologických po-

znatků, ve kterých se zachovala zrna Pra-
původních Znalostí, a také na základě 
Přikázání, které do tohoto světa přinášeli 
Proroci a Poslové Duchovního světa, je 
zřejmé, že tyto znalosti jsou univerzální, 
byly, jsou a budou tu vždy. Jsou neměnné 
a odrážejí hodnoty a pravidla života lidí, 
dovolují být v míru a harmonii jeden s 
druhým a s přírodou, s celou planetou 
a vyvíjet se ve svém duchovně mravním 
rozvoji.

Lidstvu jsou známy příklady rozvoje pro-
tocivilizací, které byly založeny na du-

chovně mravních hodnotách. Například 
takové starověké kultury a civilizace jako: 
Cucuteni-Tripolská (2650 př.n.l.), Ça-
talhöyük (7400 př.n.l.), Arkaimsko-Sin-
taštinská (2800 př.n.l.), ve kterých spolu 
s vysokou úrovní rozvoje technologií byly 
na prvním místě duchovní hodnoty a du-
chovní rozvoj každého člověka. Zachovalo 
se mnoho artefaktů, které to potvrzují. 

Hlavní charakteristikou osídlení v těch-
to kulturách je tedy absence sociálních 

nerovností ve společnosti. A to se jasně 
projevuje ve stavbě tehdejších obytných 

budov. Dobře dochované pozůstatky sta-
rověkých měst nám říkají, že města neměla 
paláce pro šlechtice a velmože. Hroby ne-
vykazují žádné známky třídních rozdílů. 
Absence masových hrobů ukazuje, že lidé 
nevedli války. Vyrobený kov se používal 
hlavně v zemědělství, nikoli na válečné 
zbraně. 

Tyto archeologické nálezy naznačují, že 
tato starodávná společenství nevedla 

dobyvačné války a žila v míru. 

Na těchto teritoriích byly všude ve vyko-
pávkách nalezeny stejné tvořivé znaky 

a symboly na nádobí, obydlích a ozdobách, 
například takové jako je Allat, AllatRa, 
brouk, spirála, pěticípá hvězda a další. Je 
velmi pravděpodobné, že v oněch dávných 
dobách byly Prapůvodní Znalosti předává-
ny dalším generacím prostřednictvím zna-
kového písma.

Starověcí lidé neusilovali o osobní oboha-
cení. Jednalo se o mírumilovná, samo-

organizovaná společenství lidí s vysokou 
úrovní znalostí astronomie, geometrie, ge-
odézie a dalších exaktních věd. Naši před-
kové byli duchovně sjednoceni, ctili božský 
ženský počátek a duchovní znalosti a hod-
noty hrály v jejich životě prvořadou roli.

Všechny tyto artefakty nám napovídají, 
že lidstvo již mělo zkušenosti s budová-

ním tvořivé společnosti, a co je neméně dů-
ležité, i zkušenosti s životem v takové spo-
lečnosti. Žili v míru jako jedna velká rodina.

Když starověcí lidé vytvářeli svá města 
a sakrální stavby a zanechávali na nich 

znaky pro budoucí generace, které se docho-
valy dodnes, netušili, že lidstvo čeká mnoho 
staletí otroctví, válek, bojů a všeho, co je pod-
statou současného spotřebitelského formátu.

Cucuteni-Tripolská  
civilizace 

(2650 př. n.l.) 
Çatalhöyük (7400 př.n.l.)
Arkaimsko-Sintaštinská  

civilizace  
(2800 př. n. l. )

Mírumilovné kultury světa Mírumilovné kultury světa 

Zdroj: allatravesti.com

Je Tvorivá spoločnosť utópia?Je Tvorivá spoločnosť utópia?

  úryvok z relácie 
„Klimatické hrozby. Varianty prežitia"

„Priatelia moji,  čo je v skutočnosti uto- 
pické? Spotrebiteľský formát alebo Tvo- 
rivá spoločnosť? Počul už niekto niekedy 
o tom, že by kvôli Tvorivej spoločnosti 
bola utopená civilizácia, ľudstvo? Veru, 
ani raz za celú históriu sa také nestalo.  
 
Ale spotrebiteľský formát už utápa našu 
civilizáciu, a aj predchádzajúce civilizácie 
boli utopené kvôli spotrebiteľskému 
formátu. Tak čo je utopické v pravom 
slova zmysle, spotrebiteľský formát 

alebo tvorivý. A opäť, ako sa objavilo 
slovo, pojem „utopický"? Bolo napísané 
literárne dielo s názvom Utópia, ale čo 
to má spoločné s Tvorivou spoločnosti, 
veď v tomto diele bola nad ľuďmi moc, 
všakže.  Alebo sa hovorí, že to je ako 
komunizmus a podobne, ale vari sa 
komunisti vzdali moci?

Samotná komunistická idea spočívala 
v tom, že všetka moc mala patriť 
ľudu.Nakoniec moc skončila v rukách 

vládcov, a ľudu dali lopaty a motyky.
Takže, priatelia, jeho argumenty, čo sa 
týka utópie, sú neopodstatnené. Ani 
raz sa ľudstvo kvôli rozvoju Tvorivej 
spoločnosti neutopilo, pretože získalo  
možnosť kontrolovať tento proces, na 
rozdiel od konzumnej spoločnosti, ktorá 
zakaždým končila utopením v pravom 
zmysle tohto slova.“    I. M. Danilov
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GLOBÁLNÍ KRIZE
ČAS PRAVDY

Přímý přenos 4. prosince 2021 v 16:00 SEČ /
Synchronní překlad do 100 jazyků / 180 zemí

Mezinárodní online konference „Globální krize. 
Čas pravdy“ je událost obrovského měřítka a je 
organizována dobrovolníky ze 180 zemí světa na 
platformě Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA. Vysílání proběhne na tisících mediálních 
platformách po celém světě.

MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE
MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE

Cíl konference je upřímně a pravdivě informovat  
lidstvo o závažnosti klimatické a ekologické krize,  
blížících se hrozbách a reálném východisku. na platforme  

allatraunites.com

Co je skutečnou příčinou globální změny 
klimatu?

Jaká je skutečná klimatická situace na naší 
planetě?

Proč o závažnosti hrozeb světová média 
mlčí?
Proč se klima stále rychle mění i při 
existenci Mezinárodních paktů a dohod, 
jejichž oficiálním cílem je zastavit změnu 
klimatu?

Od jakých rizik a globálních hrozeb se 
odvádí pozornost

K jakým ekologickým následkům dovedla 
bezohledná spotřebitelská činnost člověka?

Proč je možné stabilizovat ekonomickou 
rovnováhu na naší planetě jen v Tvořivé 
společnosti?

Proč je Tvořivá společnost jediným 
východiskem v době celoplanetárních 
globálních katastrof?

KLÍČOVÁ TÉMATA KONFERENCE:

24.července 2021 se uskutečnila mezinárodní online konference 
„Globální krize. To se už týká každého“ se synchronním překladem 
do 72 jazyků. Ona je důkazem toho, že se dokážeme sjednotit a 
synchronizovat. Společně máme obrovskou sílu.

Na celou konferenci se můžete podívat na stránce 
allatraunites.com/sk nebo allatraunites.com/cs

GLOBÁLNÍ

ČAS PR AVDY
KRIZE

4. 12. 2021 16:00 SEČ

Tvorivá spoločnosť 
Jeden svet - jedno ľudstvo

KDE?

Protože budoucnost 
celého lidstva závisí na 
osobní volbě každého 
člověka.

PROČ?

24. prosince 2021  
v 16:00 SEČ

KEDY?

SYNCHRÓNNI PŘEKLAD DO 100 JAZYKŮ


