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ZDRAVÍ

VE SPOJENÍ 
S PŘÍRODOU

ALLAT
Allat se projevuje jako nespočetný a 

mnohostranný. Ve vědeckém pojetí je 
Allat celistvá jednotka času, která má 
veliký význam pro veškerou materii. A 
pokud vezmeme aktuální označení po-
zemského času, Allat činí 12 minut, 
nebo přesněji 11 minut 56,74 vteřin. 
Když vědci objeví tuto nejvýznamnější 
fundamentální částečku, abych tak řekl, 
základní stavební kámen vesmíru, bude 
to nejen velká revoluce ve vědě, ale i 
ohromný evoluční skok. Pak vědci po-
chopí, co se skrývá za tajemstvím času...

pokračování na str. 4

Som ako slepý, 
ktorý dostal mož-
nosť znovu vidieť

Každý z nás má za sebou nejakú ces-
tu životom. So svojimi skúsenosťami, 
prežívaniami...so svojou minulosťou. 
Napriek tomu, že nás v ňom postretne 
aj veľa pekného, vo svojom hlbokom 
vnútri prežívame tmu, nepochopenie a 
beznádej bytia. Bez Prapôvodných Zna-
lostí nevidíme Podstatu ...

 pokračování na str. 6

Inkulturace 
Když jsem začala studovat tuto otáz-

ku, uviděla jsem Znalosti z knihy "Allatra" 
zcela novým způsobem, pochopila jsem, 
že zpočátku, v raném křesťanství, praktic-
ky nebyly žádné obrazy, byly tam pouze 
znaky a symboly. A právě proto v obno-
veném náboženství, které přinesl prorok 
Mohamed, se jasně mluvilo o tom, že „ne-
vytvářejte žádné obrazy“, a proto odstou-
pili od obrazů. Proč jsou u nich zakázány 
ikony, je zakázáno zobrazovat samotné-
ho Mohameda a všechny ostatní? Aby 
vědomí nevytvářelo obraz. Je třeba se 
naučit pocitovému vnímání.  

pokračování na str. 5

Křižovatka
Dodnes není lidem ani zdaleka od-

halena celá pravdivá historie posled-
ních peripetií slovanských národů. Na 
křižovatce tisíciletí se začínají dít po-
divuhodné události, které vplétají do 
jednoho klubka jak osudy obyčejných 
lidí, tak úředníků, kteří zaujímají vysoké 
politické funkce. Málokdo se dovtípí, 
že se v centru této neviditelné spleti 
osudů pod rouškou obyčejného člově-
ka skrývá legendární Osobnost, jejíž 
činy a myšlenky mění nejen vnitřní svět 
lidí, kteří se s ní setkali, ale také průběh 
dějin obecně.

pokračování na str. 3

Neplodnost  
se dá léčit

Intenzivní nárůst případů neplodnosti 
můžeme pozorovat v celém civilizova-
ném světě. V současnosti se s tímto pro-
blémem potýká v podstatě každý pátý 
partnerský pár. Přibližně 15 % všech pří-
padů neplodnosti je diagnostikováno 
jako „neplodnost neobjasněného půvo-
du“. Jde tedy o stav, jehož příčinu se ani 
pomocí všemožných diagnostických vy-
šetřovacích metod reprodukční soustavy 
nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato pato-
logie nemusí nutně být gynekologického 
původu. 

pokračování na str. 2

Vážení a milí čtenáři!
Rok plný převratných událostí a změn se pomalu chýlí ke 

konci. Jako lidstvo se nacházíme v době „Na Křižovatce“ a 
každý den je možné, s odkrytým srdcem, spatřit, jak svou vol-
bou ovlivňujeme globální průběh situací. Klimatické změny 
nabírají na intenzitě, a jaký bude výsledek všeho dění, záleží 
čistě na nás. Vždyť každý z nás si přeje žít v harmonickém 
světe, kde na prvním místě je Láska a Svědomí. A již dnes zá-
leží na každém z nás, jaký svět tady bude zítra. 

Pro dary, které nám v poslední době daroval Duchovní 
svět, slova díků nestačí. Znalosti již byly dány a Pravda byla 
odkryta. Každý z nás drží v ruce klíč k odhalení Nekonečné 
Radosti, klíč k získání skutečné Svobody.  Jak tento klíč pou-
žijeme, záleží na každém nás!

Láska je všude kolem a my jsme jako její jiskřičky. Ten, 
kdo světlo přijme, stává se jeho nositelem! Všichni máme po-
tenciál stát se Světlem a přinést do světa to nejlepší z nás. Sta-
čí se nadechnout, uvolnit a nechat proud Dobra téct skrze nás. 
Pak nejen, že uvidíme, jací dobří lidé nás obklopují a kolik 
krásného se už odehrává, ale sami, ze svých nejlepších pohnu-
tek, zatoužíme přiložit ruku k dílu a začneme konat. Vždyť v 
Jednotě spočívá reálná síla! A cestu zdolá pouze ten, kdo jen 
nesedí a nečeká, nýbrž koná. 

Rigden Djappo řekl: „Zaslouží si respekt ten, kdo žije 
a koná pro blaho své duše a duchovní budoucnost celého 
lidstva.“

Milí přátelé, přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, naplněné Láskou a harmonií a nechť do nového roku vstoupíme všichni v 
Jednotě, s otevřeným srdcem a upřímnou Radostí. Z hloubi duše přejeme všem našim čtenářům, jejich příbuzným, přátelům i známým, 
aby pocítili svou vnitřní sílu a odhalili v sobě ten nejkrásnější poklad – Lásku. Neboť kdo přijal světlo, stává se jeho nositelem.  

" Každý, kdo slyší je Přizvaný a společně jsme síla, která je schopná změnit celý svět"   Rigden Djappo

Pohodové vánoční svátky Vám přeje redakce novin Polahoda

V roce 2014 ve volném přístupu byl 
publikován vědecký dokument mezinárod-
ní skupiny vědců ALLATRA SCIENCE – 
„PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“. V 
něm dostupnou formou pro širokou veřej-
nost byla podána unikátní informace o pů-
vodu a uspořádání světa na mikro a makro 
úrovni. Dokument obsahuje informace o 
původu, složení elementárních částic, o zá-
kladech, z kterých se skládá hmota. Ukáza-
ná důležitost, rozsáhlost a včasnost nejno-
vějších znalostí v oblasti základní a 
aplikované fyziky. Podány odpovědi na 
základní dříve neřešené otázky současné 
fyziky. A podány příslušné vysvětlení.

Intenzivní rozvoj PRAPŮVODNÍ FY-
ZIKY ALLATRA začal v roce 1996 a první 
seznámení s těmito znalostmi poskytlo po-
chopení jejich důležitosti pro celé lidstvo. 
Avšak není tajemstvím, že zároveň s tím 
jsou tyto znalosti velmi nebezpečné.  Jeli-
kož ve spotřebitelské společnosti veškeré 
pokročilé technologie zdaleka ne vždy mo-
hou být použité pro mírové účely. A proto 
tato informace nebyla široce propagována. 
Ovšem vědecká práce, založená na těchto 
znalostech, neustala. S časem se ukázalo, 
že je potřeba vytvořit takové podmínky, při 
nichž by bylo možné sjednocení předních 
vědců z celého světa. Přičemž nejenom z 
oblasti fyziky, ale i z příbuzných vědec-
kých oborů. 

Textová verze a video verze zprávy 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA na 
https://allatra-science.org/

Člověk  narušuje  veškeré  zákony 
fyziky.  Nadsmyslový  experiment  py-
ramida (video na kanálu ALLATRA TV, 
allatra-science.org, https://www.youtube.
com/watch?v=fWEBx0lSi5I)

I.M. Danilov: Vcelku program sám o 
sobě je velmi zajímavý, zaměřený na stu-
dování našeho vědomí, reakce našeho or-
ganizmu a podobně, na analogické věci. 
To, že ona (pyramida) musí být, dokonce i 
v takové konstrukci, o mnoho silnější než 
zrcadla Kozyreva, je stoprocentně jisté. 
Abyste chápali -  je zde 11 torů ve dvou 
režimech, no, a dali tam pro nás ohromné 
napětí - v rozběhu 72 voltů. To je nástroj 
pro výzkum. Jestlipak ono má vliv? Ano, 
má.  Jestlipak to funguje? Funguje. Pracuje 
dokonce bez všech těchto elektronických 
přístrojů. I když ve skutečnosti elektronika 
zde není tak složitá, jako samotná kon-
strukce.

 Tento proces je těsně spojen s tou hy-
potézou, o níž jsi mluvil ve videu o fyzice, 
ano? To je ezoosmická mřížka, pohyb, to 
hromadění…

Narušuje zákony fyziky? Ano 
narušuje. Ale ne ty zákony fyziky, které ve 
skutečnosti existují.

Proto cíl musí být u vás - ne v hledání 
nějaké pozemské moci, ale ve výzkumu 
práce lidského vědomí, tedy - jak to 
ovlivňuje psychiku, jaké změny probíhají. 
A ještě, co se týká práce operátora v 
přenosu znaků, tj. telepatické možnosti.

V čem tkví smysl  tohoto  projektu: 
možnost dokázat pomocí banálních jedno-
duchých experimentů, přičemž s důkazy 
toho, že existuje vědomí a kde se nachází.

Jsou reálné subjektivní věci, které 
skutečně fungují.  Naše vědomí, ono se 
zklidňuje a Osobnost dostává určitý stupeň 
svobody, a proto došlo k takovému efektu 
(při zapnutém) toru, o němž mluvil Kon-
stantin. Čili takovýto efekt. Proč k tomu 
došlo? Protože jsme zapnuli právě 5. a 6. 
torus, a znovu opakuji, je to dolní část vr-
cholu a vrchní část samotné pyramidy a 
právě mezi nimi se nachází to, co se nazývá 
prvotní vědomí. Proto vzniká pocit lehkos-
ti, svobody, jako při kvalitní duchovní 
praktice.

Tento aparát ve skutečnosti dává pocho-
pení k čemu byly potřebné pyramidy.

Moderátor: Unikátní experimenty, 
které se provádí za využití aparátu Pyrami-
da, se aktivně uskutečňují již teď. Podrobně 
o tom povypráví oficiální koordinátor pro-
jektu a účastník mezinárodního 
společenského hnutí ALLATRA, Zachar 
Kravčenko.

Z. Kravčenko: Tento stroj je zajímavý 
tím, že dovoluje studovat specifiku sep-
tonového pole. Samotná geometrie aparátu 
je unikátní, jelikož prakticky přesně opak-
uje energetickou konstrukci člověka, což 
vyvolává určitá vybuzení v septonových 
polích atd., při procházení přes ezoosmick-
ou mřížku. Poskytuje takzvanou fantomo-
vou tažnost. Tento experiment s názvem 
Pyramida umožňuje dosáhnout experimen-
tálních potvrzení teoretických základů, 
které byly uvedeny ve Zprávě 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA, a 
také ukázány ve filmu – video verzi dané 
zprávy. Cílem daného projektu je stu-
dování práce vědomí a reakcí organizmu 
při vzájemném působení s daným 
aparátem, a také energetické konstrukce 
člověka. Toto dovoluje nejenom teoreticky, 
ale i v praxi určit lokalizaci takového jevu, 
tedy struktury, jako je vědomí, prvotní a 
druhotné vědomí člověka.

Oficiální web projektu Pyramida: al-
latra-science.org/pyramida

Daný projekt je zcela dostupný pro 
všechny, kdo má zájem. A také budeme 
rádi ve spolupráci se všemi vědci a od-
borníky z různých oblastí vědy. Každý se 
může zaregistrovat na stránkách allatra-
science.org, vyplnit formulář a zúčastnit se 
mezinárodního vědeckého experimentu 
Pyramida.

Vědecko-experimentální projekt Py-
ramida vyvolává obrovský zájem široké 
veřejnosti a vědecké společnosti. A to je 
přirozené. Vždyť dané unikátní zařízení na 
světě nemá obdoby a dovoluje provádět 
nadpřirozené výzkumy vědomí mimo tělo.

pokračování na str. 5

Mimosmyslový experiment PYRAMIDA 
Člověk narušuje veškeré zákony fyziky

11. listopadu 2017 se v Koordinačním centru Mezinárodního společen-
ského hnutí ALLATRA konala prezentace nejnovějšího vědecko-experi-
mentálního zařízení Pyramida.

Během prezentace bylo úspěšně provedeno testování experimentálního 
zařízení nové generace, které nemá ve světě obdoby. Vědecko-experimentál-
ní zařízení Pyramida otevírá kolosální možnosti výzkumu fenoménu vědomí 
a Osobnosti jako pozorovatele mimo tělo, a také produkování potenciálu 
vyvolávajícího nadpřirozené schopnosti člověka.

Prezentaci uváděl Igor Michajlovič Danilov
Oficiální pošta projektu "PYRAMIDA": piramida@allatra-science.org
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Dlouhý, zdravý a šťastný život je výsledkem prospěšných činů, smysluplných projektů, které v nás samotných vzbuzují nadšení, a přitom jsou přínosem a požehnáním pro životy druhých. Hans Selye

ZDRAVÍ prosinec 2017 • Polahoda

Wellness začal být populární v 20. a 
21. století a jeho popularita stále stoupá. 
Znamená pro člověka rozhodně cestu ke 
zlepšení: pozornější vztah k lidskému tělu, 
zdravější životní styl, vyváženost mezi 
prací a odpočinkem, harmonie ve vztazích
a pozitivní přístup k životu, tzv. duševní 
wellness.

Duševní wellness má podle nejnověj-
ších vědeckých poznatků velmi silný vliv 
na lidský organismus. Dlouhodobý stres a 
napětí, tak typické pro manažery od vrcho-
lových přes střední, až po základní řídící 
pozice, devastují lidské schopnosti i zdra-
ví. Pokud člověk nedokáže odbourat 
množství negativních impulsů a podnětů, 
pokud se nedokáže na věci podívat z nad-
hledu, jeho zdravotní stav se dostává do 
přímého ohrožení. Pokud onemocní, dostá-
vá se do přímého ohrožení jeho kariéra, 
přísun financí, vztahy. I proto hodnota du-
ševního wellnessu stále roste.

Optimisté jsou silnější
K duševnímu wellnessu patří optimis-

tický přístup k realitě. Podle známého citá-

tu platí: “Smějte se a svět se bude smát s 
vámi, plačte a zůstanete sami”. Optimisté 
skutečně bývají méně často nemocní, mají 
silnější imunitní systém, mnohem méně 
podléhají depresím a po operacích se zota-
vují rychleji než ti, kteří všechno vidí čer-
né.

Optimističtí lidé mají podle výzkumů
vyšší hladinu T-lymfocytů a dalších buněk,
které se starají o ochranu imunitního systé-
mu a likvidaci virů, bakterií a dalších ne-
přátel lidského zdraví. A aby toho ještě 
nebylo dost, výzkumy prokázaly, že lidé s 
pozitivním pohledem na život mají při 
zdravotních potížích menší bolesti než je-
jich pesimistické protipóly.

Programování mozku

I vy jste si všimli, že optimistů je ko-
lem nás mnohem méně, než pesimistů? 
Dnes už je prokázáno, že vzácný povahový 
a charakterový rys - optimismus, dostane 
při narození do vínku pouze 25% lidí. 

Ostatní se k optimismu musí dopracovat 
vlastním úsilím. Pěstovat duševní wellness
optimismus se vyplatí. Člověk si musí vy-
pěstovat smysl pro naději. Náš mozek si 
vlastně “programujeme” my sami, nebo 
naše okolí. Pokud se naprogramujeme na 
neúspěch, neštěstí, tak se pak nemůžeme 
divit, proč se nám smůla lepí na paty. Po-
kud však budete do mozku posílat pozitiv-
ní zprávy, mozek se přeprogramuje a bude 
nás chránit. Dokonce i před nemocemi.

V dnešním uspěchaném světě se pesi-
mista může stresovat od rána do noci. Du-
ševní wellness pomáhá dívat se na problé-
my jako na něco přechodného. Pomáhá 
hledat cesty, jak je odstranit nebo zmírnit. 
Optimismus není jen víra, že se věci změní 
k lepšímu, je to víra, že se věci změní k 
lepšímu proto, že je dokážete změnit. Op-
timisté většinou žijí déle, stravují se racio-
nálněji, více sportují, méně nebo vůbec 
neriskují, proto mají pevnější zdraví, méně
úrazů a nehod. 

Problémy neodkládejte, ale řešte je.
Berte je jako dočasnou záležitost. Věřte si. 
Naučte se v práci vypnout a odpočívat. 
Naprogramujte se pozitivně. Udělejte si 
plán a jděte za svým snem. Věci posuzujte
s rozumem. A žijte s citem.

http://www.naseinfo.cz/zdravi/co-si-pred-
stavit-pod-pojmem-dusevni-wellness

DUŠEVNÍ WELLNESS
Co si představit pod tímto pojmem

Jóga může být filosofie, životní styl, 
cvičení pro pružnou a pevnou postavu, 
ale zároveň také skvělá kompenzace k ji-
nak dynamickým a energeticky náročným 
fyzickým aktivitám.

Většina sportů, přes veškeré své bene-
fity a výhody, zatěžuje tělo nevyváženě, a 
často jednostranně. V tu chvíli přichází na 
řadu jóga, která dokáže určité dysbalance 
a přetížení vyrovnat a zkorigovat. Posílí 
ty partie, které zůstávají při daném spor-
tu opomíjené, a naopak protáhne ty sva-
ly, které byly využity nadmíru nebo mají 
samy o sobě tendenci ke zkrácení. „U dy-
namických sportů se navíc vyplavuje kro-
mě endorfinu (a s ním i radosti) i adrena-
lin, a dá se říct, že tělo neustále pracuje na 
100 a více procent,“ říká osobní trenérka 
Nikola Bartáková. „U jógy je to klidná dři-
na, která zklidní nejenom tělo, ale i mysl. 
Což v dnešním uspěchaném světě potřebu-
je většina z nás.“

Běh
Je vaším cílem zlepšit výkonnostní 

čas? Připravujete se na závod, potřebujete 
si vyčistit hlavu, nebo si běháte jen tak pro 
radost? Ať je vaše vášeň pro běh podmí-
něna čímkoliv, je vhodné ji doplnit ještě 
kompenzačním pohybem. Běh je primárně 
aerobní, popř. anaerobní sport, který zapo-
juje celé tělo – což je jeho obrovské plus. 
Přesto je vhodné běh doplnit ještě dalším, 
v ideálním případě silově-protahovacím, 
cvičením, které posílí svalové partie, které 
to potřebují, a naopak protáhne přetížené 
partie. To vám pomůže zlepšit nejen čas, 
ale také pohybový rozsah a techniku.

V některých centrech se můžete setkat 
přímo s lekcemi tzv. „running jógy“, která 
je běžcům, ať již laickým, nebo profesio-
nálním, určena. Během ní se protahují části 
těla, která jsou pro běhání důležitá. Posilu-
je se hluboký stabilizační systém, záda, pá-
nev, protahují kotníky, přední strany stehen 
nebo hamstringy. Jednotlivými prvky jógy 
můžete předejít i zranění z přetrénování 
nebo nedostatečné přípravy.

Running jóga se doporučuje cvičit ale-
spoň dvakrát týdně, popř. si vybrat alespoň 
pár cviků, a ty provádět před a po běhu cca 
10 minut.

Golf
Jóga a golf, jde to vůbec dohromady? 

Na jednu stranu vysoce duchovní cvičení s 
minimálním aspektem na materiálno a na 
druhé straně moderní sport, který mnozí 
provozují spíše na efekt a jako projev pří-
slušnosti k určité sociální a ekonomické 
vrstvě. Přitom obojí má tolik společného. 
Golf i jóga vyžadují koncentraci, čistou 
mysl a také obratnost, mrštnost a vytrva-
lost. Jóga může být skvělým společníkem 
zarytého golfisty, a vůbec nezáleží na stavu 
jeho peněženky. Jóga vás naučí soustředě-
ní, tolik potřebnému při každé „jamce“. 
Naučí vás trpělivosti a plynulému pohybu.

Při golfu používáte především svaly 
horní části trupu, paží a ramen. Také však 
svaly břicha a zad. Bohužel však jedno-
stranně. O to více je třeba tento pohyb 
kompenzovat a vyrovnávat jinou aktivitou, 
která tyto dysbalance srovná. Jóga vám po-
může posílit hluboký stabilizační systém, 
který ochrání záda při rotacích v odpalech, 
protáhne svaly dolních končetin, které mo-
hou být po několikahodinové chůzi po hři-
šti unavené, a také vás naučí koncentraci 
na přítomný okamžik a pozitivní prožitek 
ze hry.

Cyklistika
Baví vás kolo? Jezdíte na něm na výle-

ty, nebo dokonce každý den do práce? Pak 
jste už možná zjistili, že cyklistika je sice 
úžasný způsob, jak zlepšit kondici (zvlášť 
pokud žijete v kraji se zvlněným terénem), 
ale zároveň i způsob, jak vytvarovat a posí-
lit nohy. Cyklistika velmi výrazně zapojuje 
svaly stehen, hýždí a lýtek, ale zároveň při 
správné technice i střed těla a paže. Pře-
tížená mohou být záda, kterým poloha v 
kulatém předklonu příliš neprospívá.

A proč cvičit jako doplněk k cyklistice 
jógu? Pokud máte zkrácené svaly, musíte 
vyvinout energii k rozhýbání ztuhlých sva-
lů a bude se vám šlapat ztěžka. Jóga vám 
umožní zachovat uvolněné svaly, pohybli-
vost kloubů končetin, kompenzuje ohnutí 
zad, a tím i přetížení z relativně strnulého 
posedu. To vše prospěje nejen vašemu tělu, 
ale také vašemu výkonu na dalším cyklo-
výletu.

https://www.jogadnes.cz/joga/joga-a-
dynamicke-sporty-3264/

Jóga a dynamické sporty

V současnosti se s tímto problémem 
potýká v podstatě každý pátý part-
nerský pár. Problematikou neplod-
nosti se zabývají mnohé vědecké 
instituty, jejichž pracovníci se snaží 
zvýšit efektivitu léčby neplodnos-
ti a najít nové progresivní přístupy 
k řešení tohoto problému. Přibližně 
15 % všech případů neplodnosti je 
diagnostikováno jako „neplodnost 
neobjasněného původu“. Jde tedy 
o stav, jehož příčinu se ani pomocí 
všemožných diagnostických vy-
šetřovacích metod reprodukční soustavy 
nepodařilo zjistit. Jinými slovy, tato pato-
logie nemusí nutně být gynekologického 
původu. 

Je samozřejmé, že problémem neplod-
nosti se mají zabývat odborníci působící 
v daném oboru. Domnívám se ale, že by 
jim mohla být nápomocná moje osobní 
zkušenost s aplikací vertebrorevitologie 
při léčbě osteochondrózy páteře. Rád bych 
totiž zdůraznil, že existuje očividná spoji-
tost mezi poruchami reprodukčních funkcí 
a vertebrogenními patologiemi. Ovšem 
speciální výzkum věnovaný otázce ženské 
neplodnosti jsem neprováděl. Nicméně bě-
hem své lékařské praxe jsem se mnohokrát 
setkal s tím, že pacientkám, kterým dříve 
diagnostikovali „neplodnost“, se po pro-
dělané léčbě osteochondrózy páteře meto-
dou vertebrorevitologie podařilo otěhotnět. 
A měl jsem i takové případy, kdy po pro-
dělané léčbě páteře metodou vertebrorevi-
tologie úspěšně otěhotněly, donosily a po-
rodily zdravé děti pacientky, které předtím 
několikrát neúspěšně podstoupily metodu 
umělého oplodnění. V podstatě na tom 
ale není nic překvapivého, protože inerva-
ce pohlavních orgánů je spojena s páteří. 
A v důsledku rozvoje degenerativně dystro-
fických procesů v páteři je tato inervace re-
lativně často narušena, což přirozeně vede 

k poruchám reprodukční funkce. Z toho 
tedy logicky vyplývá, že způsob rehabilita-
ce reprodukční soustavy je třeba posuzovat 
z pohledu komplexnosti celého organiz-
mu a brát v potaz změny, ke kterým došlo 
v jeho jednotlivých funkčních systémech.

Speciální výzkumy týkající se mužské 
neplodnosti jsme s kolegy prováděli do-
konce už před deseti lety. Byla vypraco-
vána inovátorská práce na téma „Metoda 
korekce sexuálních dysfunkcí u mužů 
trpících bederní osteochondrózou“. Spo-
lečně s mými spoluautory, významnými 
sexuology, jsme na dané téma provedli 
analýzu vertebrosexuálních korelací (lat. 
correlatio – vzájemný vztah, souvislost, 
vzájemná závislost) při onemocněních pá-
teře a vyhodnocovali jsme aplikaci metody 
vertebrorevitologie u nemocných s bederní 
osteochondrózou, u kterých se projevily 
protichůdné odchylky – od výrazně utlu-
meného libida až po neschopnost snést se-
xuální abstinenci (lat. abstinentia – půst). 
Během tohoto výzkumu byla metoda ver-
tebrorevitologie aplikována na 73 pacien-
tech a měla 100% kladný výsledek.

S použitím materiálu z knihy Osteochond-
róza pro profesionálního pacienta od aka-
demika, profesora Igora Danilova – autora 
metody vertebrorevitologie. 

Neplodnost se dá léčit
Rád bych řekl několik slov o složitém lékařském a sociálním problému, kterým 
je ženská a mužská neplodnost. Na základě mých pozorování mohou být jednou 
z jejích mnoha možných příčin patologické změny v oblasti páteře. Intenzivní ná-
růst případů neplodnosti můžeme pozorovat nejen u nás, ale v celém civilizovaném 
světě. Podle odhadů mnoha odborníků bude tato tendence bohužel jenom narůstat. 

Vánoční pokrmy před mnoha léty

Názory na množství a složení vánoč-
ních pokrmů se v křesťanském světě v prů-
běhu staletí různí. Jedni volají po střízli-
vosti a doporučují chudá postní jídla, na 
druhé straně pak druzí opěvují bohatě pro-
střený štědrovečerní stůl. Vzpomeňme na-
příklad benediktinského mnicha Jana z 
Holešova, současníka Václava IV., jež pra-
ví: „Věrní křesťané v předvečer Narození 
Páně postí se až do hvězdy. A potom, umír-
něně osvěžíce své tělo, maličko spí a vstá-
vajíce na jitřní bdí a chválí Pána Boha. 
Jsou však i tací, kteří se v tak slavnostní 
předvečer přežírají, druzí opíjejí a jiní ne-
jen do večerní hvězdy, ale i do jitřní hvězdy 
bdí, hrajíce v onen nejsvětější večer kost-
ky.“

Z pohanských dob v povědomí mnoha 
věřících přetrvávala vzpomínka na veselé a 
syté oslavy zimního slunovratu, kterými se 
jejich předkové těšili. Štědrovečerní veče-
ře mívala charakter dnešních novoročních 
oslav. Stolu vždy vévodilo maso v podobě 
pečeného selete, vařeného ovaru, jitrnic, 
jelit a vinných klobás. Jak je vidět, bezma-
sý pokrm nebyl zvyklostí, neboť dostatek 
masa symbolizoval bohatství a štěstí. Po-
stupem času pak církevní nařízení upravují 
pohanský štědrovečerní jídelníček věří-
cích, do kterého se vkrádá větší střídmost. 
Podle nepsaného zvyku prostírala se štěd-
rovečerní tabule devíti pokrmy, mezi kte-
rými nechyběly oplatky s medem, česne-
kem, ovocem či bylinkami. Polévka byla 
sytá, dochucená sušenými houbami. Ne-
chyběl ani kroupový kuba, kterého hospo-
dyně doplnila uzeným, případně hřiby a 
česnekem. Jako další chod se servírovala 
kaše, povětšinou z jáhel, mnohde také z 
prosa, krupice, hrachu. Stolu vévodila rov-
něž vánočka spletena z jednotlivých dílů 
symbolizujících pruty, kdy každý prut pa-
prsek slunce. Tím, že pruty splétáme, pou-
táme slunce, které se k nám vždycky vrátí.

Cukroví nebývalo zvykem, případně 
ano, ale pro chudší lid bylo finančně nedo-
stupné. Spíše než malé drobné pamlsky, 
stůl zdobí sušené ovoce. To si v sobě nese 
další symboliku, a to Pána Ježíše, jakožto 
ovoce vybrané a užitečné. Zajímavostí je 
také ryba, která se od 17. století podává jen 
v rybníkářských krajích, v povodích řek či 
bohatších oblastech. Pro zajímavost, nej-
starší zmínka o štědrovečerní krmi v podo-
bě kapra pochází z roku 1253, kdy vlám-
ský mnich Vilém z Rubruku na dvoře 
mongolského chána Möngkeho poprvé za-
kouší kapra. Doslova píše: „Nejprve se 
podávalo skopové a pak přišly na stůl veli-
ké ryby, jimž se říká kapr. Z těch jsem 
jedl…“

Český lid připravuje kapra až v 19. 
století, pouze však v měšťanském prostře-

dí. Venkované a nižší vrstvy si 
tento zvyk osvojují až po 
skončení I. světové války. Z 
počátku se podává na modro, 
kdy se vaří v octové omáčce 
společně s vínem a kořenovou 
zeleninou. Častější úpravou je 
však tzv. kapr na černo. V této 
receptuře se ryba kombinuje s 

povidly a perníkem. Dnes známý smažený 
kapr přichází na řadu s 50. lety 20. století. 

Kapr na černo
Kromě kapra se takto připravoval v 

Čechách lín, plotice, štika nebo sumec. 
Omáčka se vařila den předem, protože 
rozleželá byla chutnější.

Podle Dobromily Magdaleny Retti-
gové probíhala příprava takto: Do hrnce se 
nalil litr vody, přidaly se 4 lžíce jablečného 
či vinného octa, půlka cibule a půl lžíce ro-
zkrájené mrkve, celeru a kořenové petržele, 
jeden bobkový list, hřebíček, 3 zrnka nové-
ho koření a 4 zrnka černého pepře, lžička 
soli, 2 lžíce piva. Vše se nechalo vařit na 
mírném ohni. Když zelenina změkla, dal se 
do hrnce naporcovaný a osolený kapr, vše 
se pomalu vařilo ještě asi 15 minut. Po-
sléze se hotové maso vyjmulo a hospodyně 
dále pokračovala v dochucení omáčky. Do 
té se přidalo několik vlašských ořechů, tři 
tabulky perníku. Vše se vařilo, dokud 
omáčka nezhoustla. Poté se přidala špetka 
nastrouhané citrónové kůry, citrónová 
šťáva, dvě lžíce červeného vína a malinová 
zavařenina. Když měla omáčka tu správ-
nou barvu, hustotu, vůni a chuť, přecedila 
se, vložila se do ní zpět ryba, pár rozinek, 
pokrájených mandlí a mohlo se podávat.

Jahelník
Dalším z výtečných pokrmů, které patří 

na seznam nejstarších vánočních obřadních 
jídel, bude jahelník. Původně se na stolech 
objevoval jako jeden z magických pokrmů o 
slavnosti zimního slunovratu. 

Jáhly se nejprve spařily horkou vodou, 
aby se eliminovala případná hořkost. Poté 
se k nim přidaly sušené švestky, nastrou-
hané jablko, sádlo. Směs jáhel a ovoce se 
důkladně promíchala, dala se do sádlem 
vymaštěného pekáčku a pekla se v troubě 
či peci. Někdy, šetřilo-li se omastkem, se 
jáhly v pekáčku zalily mlékem.

Muzika
Muzika, tradiční vánoční pokrm, upadl 

dnes téměř v zapomnění. Ještě však na 
počátku 20. století nechyběla na tradičním 
štědrovečerním stole, kdy se podávala jako 
dezert. Připravovala se z kousků sušených 

švestek, jablek, hrušek nebo meruněk, 
které se rozvařily se skořicí, badyánem, 
hřebíčkem, vanilkou a kouskem citrónové 
kůry. Provařená směs se prolisovala přes 
kousek čistého plátýnka, přidala se lžíce 
švestkových povidel, rozinky, vlašské 
ořechy či mandle a nastrouhaný perník. 
Vše se povařilo na mírném ohni, dochutilo 
cukrem a troškou rumu. Muzika se podáv-
ala horká, na předem ohřátých, nejlépe 
dřevěných miskách.

Vánoční cukroví
Jak jsem psala již výše, vánoční cuk-

roví bylo spíše výjimkou, nicméně i k 
němu se váže velmi silný příběh. Původ 
každoročního pečení vánočního cukroví je 
třeba hledat v dávné předkřesťanské minu-
losti a oslavách zimního slunovratu. Ten 
byl považován za jednu z nejmocnějších 
nocí roku, kdy je třeba chránit rodinu i dům 
proti zlé temnotě. S tímto se pak pojí celá 
řada zvyků a obyčejů, kam spadají ochran-
né pokrmy, obřadní pečivo, které se 
zavěšovalo nad stání dobytka, na ovocné 

stromy a vchodové dveře do světnice. 
Rovněž se jím obdarovávali členové 
domácnosti i další chasa. Jak strach z ne-
známa pomalu mizel, toto pečivo se 
proměňuje ve vánoční cukroví. Vánoční 
cukroví minulého století se však značně 
lišilo od toho dnešního. Surovin bylo méně 
a rovněž nebyly tak nákladné. Cukroví 
bylo často složeno ze sušeného ovoce.

Nejoblíbenějším cukrovím 19. století 
byly karamely, které zdobily stromek i 
vánoční stůl. Na pánvi či kastrůlku se 
zkaramelizovalo 30 dkg cukru. Následně 
se k němu přidaly 2 dcl silné zrnkové kávy, 
mléko či smetana, tlučená vanilka a asi 9 
dkg másla. Na mírném ohni a za stálého 
míchání se hmota nechala zhoustnout. Poté 
se vylila na máslem vymaštěný plech a 
nožem se naznačily rýhy. Jakmile hmota 
zatuhla, směs se lámala na malé dílky a ty 
se následně balily do barevných papírků.

Všem  čtenářům  přeji  krásné 
Vánoce,  plné  kouzel,  lásky  a  něhy,  ra-
dosti  ze  vzájemné  blízkosti.  A  neza-
pomínejme,  vše,  co  je  důležité,  je  očím 
ukryto.

https://www.celostnimedicina.cz/
vanocni-pokrmy-pred-mnoha-lety.htm
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Způsob života je mnohem důležitější než množství prožitých let. Seneca

Šťastná rodina – šťastné děti

Když malý človíček přichází na tento 
svět, branou do vnějšího světa jsou pro něj 
rodiče. Prostřednictvím nich dítě poznává 
to, co je dobré a co je špatné, jak reago-
vat v určitých situacích, o co má v životě 
usilovat. Dítě svým rodičům důvěřuje, je 
upřímné, otevřené, čisté, neví o tom, že ně-
kdo může udělat chybu, klamat se nebo do-
konce lhát, pro něj jsou tyto pojmy cizí. Ve 
vztahu k životu je pasivní a vstřebává jako 
houba všechny zkušenosti svých rodičů – 
vkládá do jejich rukou svůj začínající život. 

V  současné době  se  hodně píše  a mluví  o  vzdělávacích programech  zamě-
řených na rozvoj dětí – objevují  se nové učební pomůcky, otevírá  se velké 
množství  center a uměleckých  škol. Tyto nástroje  jsou  jenom doplňkovým 
zdrojem toho hlavního – výchovy dítěte v rodině.

„Chování rodičů je pro děti nejsilněj-
ším vzorem.“   Sel Sevir

My sami svým každodenním chová-
ním představujeme pro své děti vzor, a to 
je dar, který si v sobě dítě ponese jako 
vklad do života.

●  „Když je dítě obklopené kritikou – 
učí se obviňovat;

●  Když  je  dítě  obklopené  výsmě-
chem – učí se nedůvěřovat;

●  Když  je  dítě  obklopené  nepřátel-
stvím – učí se bojovat;

●  Když je dítě obklopené hněvem – 
učí se působit bolest;

●  Když je dítě obklopené nepochope-
ním - učí se být hluché k ostatním;

●  Když je dítě obklopené lží – učí se 
lhát;

●  Když je dítě obklopené obviňová-
ním – učí se cítit se provinile;

...a pouze silné osobnosti se dokážou 
vyprostit z tohoto začarovaného kruhu 
a vypořádat se se vším, co v životě 
přichází.

● Když je dítě obklopené podporou 
– učí se chránit ostatní;

●  Když je dítě obklopené tolerancí – 
učí se být trpělivé;

●  Když je dítě chváleno – učí se být 
sebe vědomým;

●  Když  dítě  vyrůstá  v  poctivosti  – 
učí se být spravedlivé;

●  Když má dítě v rodině pocit bezpe-
čí – učí se důvěřovat;

●  Když  je  dítě  obklopené  láskou  – 
učí se milovat a dávat lásku;

●  Když má dítě svobodu volby – učí se 
být zodpovědné za svá rozhodnutí.

„Takové vychování je pevným zákla-
dem do života a je těžké ho zlomit ...“

K.Nikitin
Na závěr bychom chtěli popřát, aby-

chom my, dospělí, zůstávali ve svých du-
ších dětmi. Pomůže to lépe pochopit naše 
ratolesti, vychovat osobnost a opravdové-
ho Člověka. Na nás záleží, jaký bude osud 
malého človíčka, vstupujícího do života, 
a následně i osud celé generace.

Tatínku, kolik stojí 
hodina tvé práce?

Chtěla bych se s Vámi podělit o příběh, 
který mě velice zasáhl. Je krátký, ale velice 
poučný.

Je příjemný, hezký večer. Tatínek sedí 
u televize s novinami v ruce. Střídavě sle-
duje zprávy v televizi, pak se zase začte 
do novin. Maminka je zaneprázdněna dů-
ležitými pracemi v kuchyni. Sedmiletého 
Honzíčka si nikdo nevšímá. Ten si potichu 
hraje u velké bedny, plné krásných hraček. 
Už je unavený, dokonce i nové autíčko, 
které dostal včera, jej nebaví. Tiše přijde 
k tátovi a zeptá se: „Tatínku, kolik stojí 
jedna hodina tvé práce?“

Tatínek pyšně řekl slušnou částku a tá-
zavě se podíval na svého syna. Honzík vy-
táhl z kasičky peníze:

„Tady to máš tatínku. Skládal jsem to 
několik týdnů, šetřil jsem na zmrzlině 
a sladkostech. Zaplatím ti dneska za tuto 
hodinu, zůstaň, prosím, se mnou. Miluji tě 
tak moc, chtěl bych, abychom byli častěji 
spolu. Můžeš si noviny přečíst potom?“

Je škoda, že se v našem životě tak čas-
to stávají podobné příběhy. Až uplyne čas 
a naše děti jsou už dospělé, uvědomuje-
me si, jak málo času jsme s nimi trávili. 
Vždycky bylo něco důležitějšího, co jsme 
museli řešit: konference, jednání, přátelé, 
pořádek v domě, jídlo a to, jaké oblečení 
si zase pořídit. Ale být s dítětem, věnovat 
mu dost času – to byla ta poslední možnost.

Alena Dvořáková, Chomutov

Všechno na světě je v neustálém pohybu 
a ve vzájemném působení. Nic se neděje jen 
tak a nic není náhoda. Jak se říká, i lehké 
mávnutí motýlích křídel může spustit ře-
tězec událostí. Každý člověk od narození 
vyrůstá v určitých podmínkách a má různé 
možnosti ve volbě životní cesty. Vykročit 
může jen tou cestou, kterou si vybere sám. 
Každou minutu se rozhodujeme, a tím udá-
váme směr životním událostem. Kolotoč 
myšlenek se točí tak 
rychle, že si ani nestihne-
me uvědomit, jak důležité 
je pozitivně myslet a podle 
toho vybrat správnou možnost. 
Jinak nám bude život házet 
klacky pod nohy do té doby, 
něž konečně pochopíme, že 
všechno začíná v našich myšlen-
kách. 

Nejednou nás napadá 
otázka, jak můžeme změnit 
svůj život a jak jej prožít plno-
hodnotně.

Vnímáme různé emoce, a to 
jak dobré, tak i špatné. Neexistuje 
způsob jak zařídit, aby vždycky 
všechno probíhalo tak, jak chceme my. 
Když se dostáváme do nepříjemných situ-
ací, často neumíme udržet svoje zklamání 
nebo vztek a veškeré negativní pocity vy-
síláme do svého okolí. Neumíme zastavit 
proud negativních myšlenek a dovolíme 
jim, aby nám „přerostly“ přes hlavu. Kdy-
bychom se ale zkusili včas zastavit a roz-
hlédnout kolem, zjistili bychom, kolik 
dobra nás obklopuje. Později se ukáže, že 
ten náš problém ve skutečnosti není zase až 
tak hrozný a neřešitelný. Pravděpodobně 

DobroTY  - 
dobro   j e   tam,  kde   j s i  TY

to ani nebude problém, ale náš způsob vní-
mání událostí, náš postoj. Změnit náš vztah 
a vnímání můžeme v jakémkoli okamžiku – 
všechno je v naší moci, všechno je v našich 
myšlenkách. Člověk má vždycky právo 
udělat svoji vlastní volbu. Vše je mnohem 
jednodušší, než by se mohlo zdát na první 
pohled. V první řadě bychom měli pamato-

vat na to, kdo doopravdy 
jsme ... Jsme LIDÉ.

Žijeme ve světě, který ne-
ustále potřebuje dobré skutky. 

Dobré slovo, laskavost nebo 
malá pozornost mohou 

vyvolat takový řetězec dob-
rých činů, tolik vděčných 

úsměvů a radosti ostat-
ních. Pomáhat lidem kolem 
je tak snadné. Každý z nás 

může učinit tento svět lepším 
 a laskavějším!

Probuďme se, usmějme 
a radujme se z nového dne! 

Buďme v dobré náladě 
a všechny, které potkáme, 

nakazíme pozitivem a oni ho pak pošlou 
zase dál. Je to tak jednoduché a navíc to 
i funguje. Ve světě je všechno propojeno 
a všechno začíná právě u nás.

Každý má svůj zvláštní talent, který 
může rozvíjet. Každý člověk je svým způ-
sobem jedinečný a krásný, každý má nějaké 
schopnosti a může něco dokázat. Nezáleží 
na tom, jestli pracujeme nebo studujeme, 
jestli je nám 18 nebo 68 let, důležité je je-
nom to, že jsme lidé a touha konat dobro 
žije uvnitř nás. 

Každý může udělat něco pro dobro ostat-
ních, protože Dobro je tam, kde jsi TY.

SEDM OSNOV ALLATRA
1. HODNOTA ŽIVOTA
2. SVOBODA VOLBY
3. OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
4. DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ 
SEBEZDOKONALOVÁNÍ
5. JEDNOTA
6. TVOŘENÍ 
7. DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ

Dodnes není lidem ani zdaleka 
odhalena celá pravdivá historie po-
sledních peripetií slovanských náro-
dů. Na křižovatce tisíciletí se začí-
nají dít podivuhodné události, které 
vplétají do jednoho klubka jak osudy 
obyčejných lidí, tak úředníků, kteří 
zaujímají vysoké politické funkce. 
Málokdo se dovtípí, že se v centru 
této neviditelné spleti osudů pod 
rouškou obyčejného člověka skrývá 
legendární Osobnost, jejíž činy a 
myšlenky mění nejen vnitřní svět 
lidí, kteří se s ní setkali, ale také prů-
běh dějin obecně.

Kniha ke stažení zdarma na stránkách www.ibisbooks.cz.
Tištěna verze knihy bude k dostání koncem prosince 2017. Sledujte, prosím, 

novinky na stránkách nakladatelství IBIS. 

Systém rozděluje, sjednocují lidé!

Zaslouží si respekt ten,
kdo žije a koná pro blaho své duše 
a duchovní budoucnost celého lidstva.

Rigden Djapo

Díky znalostem, obsaženým v knize 
AllatRa roste vlna všeobecného duchovní-
ho osvícení a sjednocení. Na základě du-
chovních Znalostí, se lidé po celém světě 
spojují, odbourávají nastavené systémy Ži-
vočišného rozumu, konvence o rozdílech 
mezi lidmi podle mentality, národnosti a 
zájmů. Svědčí to o tom, že všichni  lidé 
jsou si ve své duchovní podstatě blízcí a 
jsou součástí jednoho celku. A skutečně 
na každém dnes záleží budoucnost celé-
ho lidstva a je velice důležité, aby člověk, 
který se duchovně probudil, pomohl pomo-
ci procitnout co nejvíce lidem kolem sebe. 
Vždyť mnoho lidí stále žije v iluzi nepře-
možitelnosti svého egocentrického světa a 
světa jako celku. Ale tato iluze bezpečnosti 
je moc křehká a podobá se tenkému ledu 
pod nohama lidstva, který může prasknout 
v každém okamžiku pod údery živlů a vě-
trů globálních změn a propadnout skrze 
mlhu do propasti.

Abychom si nevytvářeli iluze o bez-
pečnosti tohoto světa, cítím povinnost vám 
sdělit to, co do dnešního dne věděli jenom 
někteří z nás. Za poslední dny, zdůrazňuji 
dny a ne měsíce, tento křehkýsvět dvakrát 
visel na vlásku a byl jen krůček od totální-
ho zničení. Jednak to bylo především díky 
ambicím a sebevědomí některých agresiv-
ně naladěných lidí, kteří téměř zapříčinili, 
že celý svět byl téměř odsouzen k zániku. 
Jen díky vytrvalosti, osobní statečnosti a 
zdravému rozumu jiných lidí, vy dnes mů-
žete vidět nejen svůj vlastní odraz v zrca-
dle, ale radovat se z blízkosti svých dětí, 
rodiny a přátel. Na druhé straně svět přežil 
výhradně jen díky Tomu, Kdo je zatím pří-
tomen v lidském světě. To je dobrý důvod 

zamýšlet se nad křehkostí, podmíněností 
tohoto hmotného světa a dočasné existence 
člověka v něm. To je příležitost uvědomit 
si a učinit rozhodující výběr tady a teď, 
vyznat se ve svých myšlenkách, emocích 
a činech, a pochopit to, že nemusí být „zít-
ra”, ale jen tento okamžik na okraji propas-
ti, ve kterém vybíráme mezi totální smrtí 
nebo věčným životem.

Svůj osobní Armagedon člověk může 
vyhrát pouze tehdy, když skutečně zvolí 
duchovní svět, a bude v něm žit. Pak na-
stavený systém bude bezmocný, protože 
člověk přestane podporovat vnucené šab-
lony, nepustí do svého vědomí negativní 
vlivy vůle Živočišného rozumu, přestanou 
ho ovlivňovat myšlenky živočišné podsta-
ty se svými smrtelnými iluzemi, které se 
vštěpují lidem v dnešní společnosti. Pro 
jednotlivce je obtížné prolomit systém Ži-
vočišného rozumu ve společnosti, protože 
jeho existence se drží na volbě duchovně 
spících lidí. Ale je to možné udělat za před-
pokladu spojení všech lidí.

Díky Bohu, v tomto materiálním světě 
existuje mnoho lidí, kteří mají hlubokou 
víru v dobro a spravedlnost, schopných 
upřímně a nesobecky se přátelit, mají sta-
tečnost a odvahu brát na sebe zodpověd-
nost za důležitá rozhodování. 

Dobrých a laskavých lidí je na světě 
hodně, ale nevědí o sobě. Je důležité po-
skytnout jim Znalosti a sjednotit na du-
chovním základu – je to prvořadý úkol 
pro všechny lidí dobré vůle.

Pro duchovní sílu neexistují žádné pře-
kážky! Pro přátelství nejsou žádné hranice! 
Pokud člověk žije v jednotě s duchovním 
světem, je v jednotě se všemi duchovní-
mi lidmi. Spojte se v přátelství a podělte 
se o duchovní Znalostí! Čest a svědomí 
je podstata každého člověka, je jen nut-
né probudit to nejlepší v každém z nás. 
Spěchejme šířit prapůvodní znalosti ted´, 
protože zítra může být příliš pozdě! Sjed-
not´me se v duchu, aby zvítězila Pravda! 
Systém rozděluje, lidé sjednocují! Ve va-
šich rukou je vaše duchovní budoucnost a 
budoucnost celého lidstva.

V  prapůvodních  duchovních  zna-
lostech  tkví  síla  Probuzení  člověka  a 
lidstva  jako  celku. Lidé mají stále šanci 
zvítězit nad Zlem. Celosvětové sjednocení 
národů světa na duchovním základu začne 
spojením Slovanů. Lidstvo stále má šanci 
přežít a vytvořit civilizaci Dobra, civilizaci 
míru, kde by lidé žili s vědomím,že nikdo 
nemůže ovládat jiného člověka, protože 
skutečnou moc má pouze Bůh; nikdo ne-
může mluvit jménem Boha, protože člověk 
je jenom člověk. Stejně jako na nebi nejsou 
žádné hranice, tak i mezi lidmi by neměly 
existovat hranice, které je rozdělují na zá-
kladě vlastností hmoty.

Jak každý člověk, tak i celé lidstvo, 
teď stojí na prahu rozhodující volby. Zlo 
nabírá svého vrcholu, rozděluje a nenávistí 
tříští národy, triumfuje ve vědomí lidí. Li-
dem je dána kniha AllatRa - klíče k pra-
původním  Znalostem,  které  přinesl  do 
světa Rigden. Pouze sjednoceni v jediné 
Pravdě, lidé mohou přemoci zlo v sobě a 
sami pak mohou po celém světě nastolit 
spravedlnost, pořádek a blahobyt.

Pokud si lidé vyberou Pravdu, tak bude 
lidstvu darováno ještě tisíc let k tomu, aby 
se každá duše vrátila zralá k Bohu. Když 
ve světě padne poslední opora zla, tehdy 
na tom místě nastane pro všechny národy 
světa znaková událost. Tam, kde poško-
zená Perla východu obrácena na západ, 
na návrší obelisku z dávné země Ra, bude 
národy ustanoven prapůvodní znak tvoření 
a všeobecného míru - znak AllatRa. Zazá-
ří AllatRa, zazáří Sloup Víry, prohlašující 
vítězství Pravdy. Padnou náboženství bo-
jující za pozemskou nadvládu. Lidé budou 
jednotní v Pravdě, a každý, kdo si vybere 
svět Boha, získá spasení pro svoji Duši.

Pouze  v  jednotě  všech  národů  je 
možné  přežití  lidstva  v  blízké  budouc-
nosti. V opačném případě - zahyneme 
všichni. Pamatujte, sebevražedná válka 
nebo jednota v míru a přátelství začíná v 
našem vědomí. A jenom  my  vybíráme, 
jaká bude naše lidská společnost.

Anastasia Novych

Věstník je schopný předat Pravdu mnohým: přátelům, příbuzným, známým a neznámým. Je schopný probudit v nich přání 
vyprávět tuto Pravdu svému okolí a ti zase dalším a dalším. A tak letí světem zpráva, jako sokol ve svém prudkém letu. Na těch 
lidech, na úsilí každého věstníka závisí, jak rychle se ta informace ve společnosti rozšíří. Čím více bude těch, kteří proniknou 
Pravdou, tím více bude těch, kteří začnou situaci ve světové společnosti měnit a budou při tom konat podle svých možností na 
jejich místech. Pro šíření informací je možné využívat všechny možné dostupné prostředky: ústní předání, masmédia, včetně rá-
dia, tisku, televize a základního hybatele masové komunikace dnes – internetu. Pokud každý přiloží ruku k dílu, rozum a čistotu 
svých záměrů, pak se původní informace rozletí velmi rychle po celém světě a za krátkou dobu ta idea opanuje většinu lidí. A 
ve většině spočívá ta reálná síla! Když lidé tuto informaci získají a proniknou jí, sami všechno pochopí, jak zlepšit život společ-
nosti, budou-li vycházet z reálných možností, přijde vlna všeobecného spojení. Čili na jednom člověku závisí mnohé, hlavní je 
nesedět a nečekat na milost od Archóntů!
Pravá duchovní stránka člověka ve vztahu ke společnosti se projeví v upřímném záměru a nezištném jednání pro blaho společ-
nosti. Spojí-li se lidé kvůli takovému záměru, budou moci dosáhnout něčeho velkého a vytvořit podmínky pro utvoření podstatně 
nové civilizace – lidstva, které se bude řídit podstatou Slova „AllatRa“. úryvek z knihy AllatRa od A.Novych
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 Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen

KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
...pokračování z minulého čísla

Tento příběh je mým osobním pravdi-
vým příběhem. Vypráví o utrpení člověka, 
který nezná Boha, vypráví o temnotě, lžích, 
vině a strachu ze soudu. Vypráví o Šanci, 
která přichází, když ji nejméně čekáte. Vy-
práví o Bohu, Lásce, Jeho Milosti, odpuště-
ní, o cestě ke Světlu. Ačkoliv jsem se snažila 
být stručná, příběh je dlouhý. Napsala jsem 
ho jako zprávu všem, kdo se cítí být vinni, 
špatní, špinaví, nehodní. Napsala jsem ho 
pro všechny, kdo touží po odpuštění, smíření 
a životě v Míru. Snad najdou tento příběh ti, 
kteří si z něj mohou něco vzít.

Modlitby, procitání, vědomí hříchu
Chce-li člověk poznat Boha, směřuje-li 

k Němu, nejprve, zdá se mi, jde poslepu. 
Upíná se k Němu, tam někde v Nebi a mod-
lí se k Němu pomocí slov. Kromě duchovní 
praktiky Lotosový Květ, kterou jsem pro-
váděla, jsem cítila potřebu modlit se. Nikdy 
jsem se nemodlila, uměla jsem jen „Otče-
náš“, který nevystihoval to, co jsem Mu 
chtěla říct. Tak jsem se modlila podle svých 
vnitřních pocitů, podle toho, co jsem cítila. 
A já ze všeho nejvíc cítila vinu a toužila po 
odpuštění. Prosila jsem Ho, aby mi odpustil 
můj život plný odporu k životu, Jeho daru. 
Aby mi odpustil to temné období a skutky, 
které jsem během něj učinila. Ve svých 
modlitbách – prosbách jsem se prociťovala 

ke svým pravdivým pocitům, které byly 
do té doby zahaleny mlhou. Byly potlače-
né a najednou to vyvstávalo na povrch. A 
jak ta mlha začala mizet a objevovaly se 

malé záblesky Světla, začala jsem si napl-
no uvědomovat, jakých špatností jsem se 
vlastně dopouštěla. Začala jsem vidět věci 
v pravém světle. 

Drogy, magie, šamanismus 
a falešné cesty
Na tomto místě chci říct, že drogy 

jsou ohavným dílem démona a jsou vel-
mi, velmi špatné. Vždyť člověka odpojují 
od Duše! Je to podvod nejvyššího stupně! 
V dnešní době vnímám, že se lidé staví 
k drogám velmi liberálně. Tráva je dnes po-
važována skoro za normální věc, je to přece 
lék, stejně tak LSD, lysohlávky, zaslechla 
jsem zprávy i o jakési ayahuasce a poznala 
i lidi, kteří byli nadšeni a doporučovali to 
známým! Liána smrti jako cesta k probu-
zení?!! To je naprostá slepota. Drogy jsou 
zlo. Člověk si ulétává, směje se a baví nebo 
něco prožívá, pluje si v astrálu, myslí, že 
odbourává nějaké své bloky nebo se rovnou 
setkává s bytostmi a získává od nich „dů-
ležité zprávy“ a vůbec nechápe, komu tím 
slouží a kdo ho ovládá! Démon, kdo jiný! 
Jsem přesvědčena o tom, že je toto krajně 
nebezpečné, když člověka nezná Boha. A 
on Ho nezná, protože jinak by toto nikdy 
nedělal. Bůh je jako kotva, a kdo nemá 
kotvu, tomu není pomoci. Svými výlety 
do „astrálu“ se člověk může stát snadnou 
kořistí entit a sil, které s ním nemají ani tro-
chu dobré úmysly. Lidé se často obracejí o 
pomoc na anděly a dobré bytosti, zemřelé 
předky, duchy rostlin… S kým se ve sku-
tečnosti kontaktují? To je otázka. Proč se 
ale namísto toho neobracejí na Pravé Svět-
lo, které stvořilo vše? Proč se neobracejí 
k Nejvyššímu, k Pravdě samotné, k Bohu, 
který stvořil celý svět a vše, co je v něm? 
Není nic snadnějšího! Namísto toho, aby 
lidé mířili k Bohu, který jim jediný může 
opravdu pomoci, míří do stínů – k démo-
nu a zamotávají se do jeho sítí. Ale i tak je 

možné, že nakonec procitnou, uvědomí si 
a vstoupí na cestu vedoucí k Bohu. Cesta 
je otevřená pro každého, kdo upřímně tou-
ží po Světle. Pak teprve poznávají pravou 
podstatu všech podvodů a falešných cest, 
šamanismu a magie a chápou, jak moc si 
ublížili, jak se pošpinili. 

Prašivý pes
Když jsem začala prozírat, bylo mi ze 

sebe špatně. Dostavil se pocit „já, prašivý 
pes, si dovoluji oslovit Tebe, Pane“. V Bib-
li, v Listě Římanům, jsem o dva roky poz-
ději našla zmínky o tom, že člověk neznalý 
Božího Zákona páchá hřích a neví o něm, 
připadá si bez hříchu. Ale jakmile pozná 
Boží Zákon, uvědomí si, že je hříšný a jak 
moc. Pak přichází pokání. Boží Zákon člo-
věka usvědčuje. Ale neodsuzuje, a to je to 
hlavní. On dává šanci provinilým, upřímně 
se kajícím. Poznala jsem, že to tak je. 

Ve světle Pravdy je lež lží a ničím ji-
ným. Plakala jsem často, mocně a zhlubo-
ka. A pomaličku se mi ulevovalo, tentokrát 
už opravdově. I přesto, že jsem si připada-
la jako poslední z posledních, který nemá 
šanci, přesto jsem měla v nitru naději, že 
mi Bůh přeci jen odpustí. Že se možná ne-
dostanu do Jeho Království, ale že se snad 
aspoň trošičku očistím, napravím a možná 
aspoň pomůžu někomu dalšímu, který se 
dostane dál než já. Vždyť už jen to, že se 
ke mně dostaly Znalosti, svědčí o tom, že 
snad je nějaká šance. I když třeba maličká. 
V té době jsem se pustila do šíření Znalostí 
a vrhla jsem se do toho se vší vervou.  

Jak Velký je Ten,
kdo namísto trestu dává odměnu?

Kdo s pochopením odpouští ten nejtěžší 
hřích?

Kdo dává Světlo do srdcí provinilých
a nabízí svou paži pro slabé?

Jak Milosrdný je Ten, 
kdo stále dává šanci být lepším,

kdo do tmy přináší Světlo Naděje.
Vždyť každý prosící o Milost je vyslyšen!

Neboj se a vzhlédni k Nebi,
každý tvůj hřích je již znám.
A přesto jsi tu, stále žiješ!
Ještě může vše napravit,

stát se Dobrým Člověkem.

Až zaslechneš Jeho hlas, nelekej se.
Jen pokloň se až k zemi

a v srdci raduj se.

Na světě není vzácnějšího Setkání!
Vždycky pamatuj na Milost, kterou ti dal.

Nikdy nezapomeň, jaké břímě z tebe sňal.

Vždycky už kráčej se vztyčenou 
hlavou,

pamětliv Milosti rozdávej dobro.

V srdci Ho uchovávej, 
láskou a vděčností omývej

Tvář Boží v každičké chvíli.

Tvá bolest stala se tvým lékem, stala 
se cestou k Němu.

Tak pro Něj žij a jen před Ním se klaň.
Buď Dobrým. Buď s Bohem.

Dobře s Bohem, vděčnost
Když jsem poznala, jak na tom jsem, 

znásobila jsem své úsilí. Ještě více jsem se 
pokoušela najít svou duši, ještě upřímně-
ji jsem se kála a modlila a snažila se ší-
řit Znalosti, které přináší osvobození. To, 
aby i ostatní našli tuto cestu, tyto Znalosti. 
Pocítila jsem, že Bůh je blízko, mnohem 
blíže než v Nebi. Chtěla jsem Ho poznat, 
milovat Ho, ale všechno bylo takové vzdá-
lené. Jako by cesta k Němu začínala tady 
u mě a končila někde v dálce, v nebesích, 
někde v neurčitu. Cítila jsem se tak malá a 
nicotná proti nekonečnosti Jeho světa, jako 
zrnko písku, jako "nic" ztracené ve velkém 
Vesmíru, jenž stvořil On – Bůh. Všimne si 
mě vůbec? Slyší mě? Mé modlitby čím dál 
častěji obsahovaly vděčnost a skutečnou 
Lásku k Němu. To, když jsem si uvědomi-
la, že On mě nikdy neopustil, že byl v mém 
životě vlastně vždycky přítomen, že mi do-
konce pomáhal! Často jsem mocně plaka-
la, když jsem si uvědomila, že On mě sku-

tečně nikdy neopustil. I přes mou špatnost. 
A Láska a vděčnost k Němu rostla a stále 
roste, s poznáním, jakou milost a hojnost 
mi vlastně celý život poskytuje. Vždyť co 
všechno, jaké bohatství, mi vlastně dává 
– život, Znalosti, které vedou k Němu, 
Lásku, pocity, krásu, lekce, šanci změnit 
se, vyrůst... Pocítila jsem velkou vděčnost 
za duši a za všechny ty dobré lidi okolo 
mě. Když jsem se podívala na svůj život, 
který rozhodně nebyl podle Jeho Zákona 
– Miluj, poznala jsem, jak moc jsem byla 
od Něj vzdálena, jak marný a ztracený byl 
můj život bez Něj a jak krásně uvnitř mi 
začíná být, když cítím blízkost Jeho světa, 
když na Něj myslím, když se k Němu obra-
cím. Čím dál tím víc mi docházelo, že bez 
Něj člověk šťastný být ani nemůže, že bez 
Něj nemá nic v životě člověka smysl. On 
je  tím  smyslem! Přestože jsem Jej cítila 
blíže, stále jsem Ho vnímala jako Někoho 
tam Nahoře, Někoho vzdáleného, kterého 
nemohu nikdy dosáhnout.

Bůh tady uvnitř
A pak mi můj vzácný Přítel připomněl 

- "obracej se k Němu tady uvnitř". Vždyť 
duše je Jeho malou částí přímo uvnitř člo-
věka! V AllatRa se jasně píše – Boha lze 
poznat jedině skrze Duši. Ona je tím por-
tálem. A duchovní praktika Lotosový Květ 
vede právě k tomuto spojení. Vždyť co 
se při ní děje – člověk – Osobnost (duch) 
zalévá svou Duši (částečka Boha) svou 
Láskou. Miluj Boha svého! Ve video roz-
hovoru Jednota, s panem I. M. Danilovem, 
je řečeno – Bůh je blíže než krční artérie. 
Vždyť Bůh – je podstatou všeho, je všudy-
přítomný, je jednotný v mnohosti! Pocho-
pila jsem, že není cesta k Němu, ve smyslu 
cesty, jak ji chápeme. Cesty od bodu A do 
bodu B. Je to jinak. 

Já chci
Pokračovala jsem v modlitbách a me-

ditacích a upřímně chtěla poznat Boha...
pokračování v příštím čísle...

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

PROBOUZÍ SE 
KOUZLO VÁNOC
Svět je čarovně tajemný – krásný,

při adventu dojemně posvátný.
Rolničky zvoní,jsou tu omamné 

vůně i snění,
dospělí i děti náhle myšlení mění.

Probuďme city jež soutěží s laskavostí,
víry i naděje též není nikdy dosti.

Vnímáš kouzlo vánoc a snění,
sleduj tiše to betlémské dění.

Hlas houslí – varhan vybízí k objímání,
festival krásna má citu na rozdání.

Rozplyne se smutků zatmění,
krása vánoční záře vše přemění.

Silná je touha po přátelském rukou dání,
po prostých věcech co nejsou na prodání.

Vánoční vůně purpury otevírá vrátka,
hle – tu vchází víra, naděje a láska.

Tiše díváme se na jesličky,

vnímáme s úžasem všechny postavičky.
Chce se nám vznášet s andělíčky,

chránit a milovat děti a všechny lidičky.

Probouzí se kouzlo vánoc,
přichází tichá a svatá noc.

Hana Jílková

Bylo jednou jedno malé městečko, 
které se připravovalo na zimu. Lidé se obá-
vali sněhu, který stále a stále nepřicházel. 
Touto dobou, týden před Štědrým dnem, 
bývalo u nich tolik sněhu, že jste nikde ne-
mohli vidět jinou barvu než bílou. Všechny 
střechy měly vždy řádně nasazenou bílou 
čepici od dědečka Mrazíčka, trávu halila 
bílá přikrývka a kopce byly připraveny na 
pořádné sáňkování. Letos stříškám mrzla 
ouška, trávě chyběla peřinka a na kopcích 
neležela ani jediná sněhová vločka. Lidé se 
obávali, že se všechen sníh spustí z nebe 
ve stejnou chvíli a že tak zasype celé měs-
tečko. Děti byly nešťastné. Tak moc se tě-
šily na sáňkování, stavění sněhuláků a na 
koulovačky.

Dny ubíhaly jako voda a najednou ka-
lendář ukazoval 23. prosince. Jedna malá 
holčička, jmenovala se Natálka, měla naro-
zeniny. Večer se zadívala z okna a přála si, 
aby do rána napadla velká spousta bílého 
snížku. A opravdu… Ráno na Štědrý den 
bylo v městečku tolik sněhu, jako kdyby 
chumelilo celý měsíc. Na střechách seděly 
bílé čepice, všude ležel bílý koberec a na 
kopcích už děti proháněly sáňky. „Hurá, 
sněží!“ křičely děti do všech stran. Z nebe 
se sypala spousta drobných vloček jako z 
bezedného pytle. Všechny byly bílé, každá 
však originál díky svému tvaru. Nikdy ne-
najdete dvě stejné vločky.

Ovšem jedna, která už delší dobu po-
letovala vzduchem jako motýl, byla úplně 
jiná. Lišila se tvarem, velikostí i barvou. 
Celá se třpytila jako spousta zlatých draho-
kamů. Ale hlavně to byla kouzelná sněho-

vá vločka. Pomalu se začala snášet 
níže a níže. Začala poletovat mezi 
malými zasněženými domečky. 
Vždy se u nějakého zastavila a po-
sadila se na postříbřený rám okna. 
Vypadalo to, jako by oknem poti-
chu pozorovala, co se v domečku 
děje… 

V prvním okně viděla muže a ženu, 
kteří neměli děti. Stáli v kuchyni a oškli-
vě se hádali. Vždyť je přece Štědrý den, 
všichni by na sebe měli být hodní, myslela 
si vločka. Chtěla jim pomoci, a proto vy-
kouzlila do rodiny miminko. Na jídelním 
stole najednou ležela malinká holčička. 

Pak přeletěla k domu, který stál na 
konci dlouhé uličky, a opět se usadila na 
rám okna. V tomto okně viděla velkou ro-
dinu, v které byl tatínek s maminkou a pět 
jejich dětí. Maminka v kuchyni vařila svá-
teční oběd a chystala vše na štědrovečerní 
večeři. Tatínek se snažil upevnit vánoční 
stromeček do stojanu. Pět dětí běhalo po 
celém domě a neposlouchalo, co jim ro-
diče říkají. Vločka zazářila zlatou září, 
maminka dovařila oběd a prostřela na stůl. 

Děti přestaly bě-
hat a sedly si spo-
lečně s tatínkem 
ke stolu. V rodině 
zavládl klid a mír. 

Vločka měla 
radost z lidského 
štěstí… Rozhod-

la se, že se podívá na náměstí. Lidé tam 
zpívali vánoční koledy, nakupovali a všu-
de vládla kouzelná atmosféra. Vločka na-
jednou zatoužila stát se člověkem. Věděla 
však, že něco takového je nemožné. Chtěla 
si také zazpívat vánoční koledy a podělit 
se o lásku, ale nemohla. Jak tak poletova-
la vzduchem, najednou se setmělo. Upro-
střed náměstí stál velký vánoční strom, na 

kterém byla zavěšena blikající světýlka. 
Vypadala jako tisíce různobarevných drob-
ných včeliček. Vločka při tom pohledu 
začala tát. 

Napadlo ji, že by se mohla podívat 
ještě do nějakého okénka. Vybrala si malý 
domeček uprostřed náměstí. Posadila se na 
rám okna, který byl nyní postříbřen záři-
vou jinovatkou. V domě viděla skromnou 
rodinku, ve které byli rodiče a dvě děti. 
Všichni seděli u dřevěného stolu a modli-
li se. Po modlitbě začali jíst štědrovečerní 
večeři. Jako jediní nepotřebovali žádnou 
pomoc od kouzelné vločky. Nic nepostrá-
dali, všechno měli. Měli jeden druhého a 
měli se rádi. Vločka si přála být tam uvnitř 
s nimi. Pocítit to štěstí a tu radost. Jakmile 
rodina dojedla večeři, vletěla otevřeným 
oknem dovnitř. U stolu už 
seděla jen malá holčička. 
V domě bylo teploučko, 
a proto začala sněhová 
vločka tát... Holčička z ní 
byla nadšená, nikdy nic 
krásnějšího neviděla. Dotkla se jí svým 
malým prstíčkem. Vločka věděla, že po-
malu odchází, ale byla šťastná. Nikdy 
nezažila hezčí pocit než tento dotyk malé 
lidské ručky. 

Také dívenka byla šťastná a běžela 
pro maminku, aby jí vločku ukázala. Když 
se ovšem vrátila ke stolu, nic se nad ním 
nevznášelo. Zůstala tam jen malá loužička 
zlaté vody… Voda se vypařila a místo ní 
zůstala hromada dárků pro všechny děti z 
městečka. A to přesně zlatá sněhová vločka 
chtěla. Chtěla, aby byli všichni šťastní. 

Každý z nás si může takovou sněho-
vou vločku vymyslet. Nezáleží na tom, ja-
kou bude mít barvu a tvar. Záleží jen na 
tom, co se v nás změní k dobrému.

Lucie Hamžová, Třebíč
Polahoda  12/2013

Příběh sněhové vločky

Už jste někdy dělali něco jen tak? Darovali někomu úsměv nebo dárek, aniž byste očekávali něco na 
oplátku? A možná jste právě vy někdy dostali takový dárek, jen tak…upřímně a z celého srdce? Vzpomeňte 
si, jaké jste měli pocity. Nadšení? Radost? Překvapení? Teplo uvnitř? A možná to byly slzy v očích a kned-
lík v krku? Svět si najednou obléknul sváteční barvy a slunce rozsvítilo všechno kolem, i když bylo skryto za 
mraky.

Jak je ve skutečnosti jednoduché prožít tyto pocity! A jak často to děláme? Pravděpodobně stále častěji 
čekáme, že to někdo udělá za nás. A pokud se očekávání nenaplní, nálada není zrovna nejlepší, uzavře-
me se do sebe... Ale tady jde v podstatě jen o to, darovat někomu kapičku své pozornosti… Je to jen malá 
kapka pozornosti, a jak silné pocity zažíváme! A představte si, že vy, nebo vám darují nejen pozornost, ale i 
Lásku. Ano Lásku – ten čistý vnitřní pocit, kterému každý rozumí beze slov. Darují jej jen tak bez podmínek, 
aniž by toužili dostat něco na oplátku. Co tentokrát můžeme prožít!? Samotná představa bere dech! 

Prožíváme neopakovatelné sváteční období, kdy se dějí skutečné zázraky! Stačí se jako děti otevřít a 
uvěřit, začít tvořit a dělat zázraky pro ostatní. 

VŽDYŤ SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ ROZDÁVÁNÍM ROSTE A SKUTEČNÉ ŠTĚSTÍ DOČASNÝM NEBÝVÁ! 

Pojem „Allat“ je velmi starý. Dříve se 
znak Allatu ve tvaru půlměsíce s růžky oto-
čenými nahoru používal, aby se poukázalo 
na přítomnost nejvyšší božské síly v tom či 
onom jevu, objektu, atd. Stejným způsobem 
označovali společnou jednotku - před-
chůdce času. „Allat se projevuje jako ne-
spočetný a mnohostranný. Ve vědeckém 
pojetí je Allat celistvá jednotka času, která 
má veliký význam pro veškerou materii. A 
pokud vezmeme aktuální označení pozem-
ského času, Allat činí 12 minut, nebo přes-
něji 11 minut 56,74 vteřin. Když vědci ob-
jeví tuto nejvýznamnější fundamentální 
částečku, abych tak řekl, základní stavební 
kámen vesmíru, bude to nejen velká revo-
luce ve vědě, ale i ohromný evoluční skok. 
Pak vědci pochopí, co se skrývá za tajem-
stvím času, a dokážou odhalit skutečný 
proces tvoření matérie ve vesmíru. A po-
kud lidé poznají podstatu Allatu, otevřou 
se jim obrovské možnosti.

Elementární částice sestávající z jedné 
nebo dvou fantomových částeček Po v 
přírodě neexistují. Svět elementárních 
částic, které tvoří veškerou hmotu, začíná 
ze spojení 3 a více fantomových částeček 
Po. Tyto znalosti se odráží v řadě starých 
kulturních tradic národů světa. Například, 

1 a 2 nebyly brány jako číslice, ale za první 
číslo v řadě bylo považováno číslo 3 . 

„Symbolický význam jedničky 
odrážel starobylé poznání allatovské fan-
tomové částečky Po. V nejstarších docho-
vaných textech narazíme na číslo „jedna“ 
jen velmi zřídka. Jednička znamenala ne 
tak první předmět v řadě, jako spíš do-
konalou celistvost duchovního světa 
(nejvyššího boha, díky němuž vznikl i tento 
svět). Byla chápána jako začátek, 
prapříčina, prvotní pohyb, nedělitelné, 
základ života“.

Symbolický význam číslice „dvě“ byl 
spojen s dávnými znalostmi o fanto-
mových a reálných částečkách Po tvořících 
základ interakcí v ezoosmické mřížce. 
Číslo 2 tlumočili jako základ binárních 
protikladů, s jejichž pomocí popisovali 
svět, rozdělení jednoty, zkreslené odražení 
jednoty (na příkladu svíčky, která se odráží 
ve dvou protilehlých zrcadlech), přičemž 
bylo zmíněno, že nic neexistuje mimo Jed-
notu... Starověký řecký fl lozof Platón se 
zmínil, že číslo dvě je číslo nemající výz-
nam, neboť předpokládá spojitost, kterou 
uvádí třetí faktor.

V tradicích mnohých národů světa je 
za první číslo považováno číslo 3 . Bylo na 
začátku číselné řady a bylo chápáno jako 
dokonalé číslo, dynamická celistvost, aku-
mulované působení, univerzálnost síly, 
pluralita, tvořivost, hromadění, pohyb 
vpřed, vnější projev, počátek všech věcí a 
tak dále. Bylo základní konstantou mýto-
poetického makrokosmu a sociální orga-
nizace (tři vyšší hodnoty, tři nejvyšší 
božstva, třikrát opakování nějakého děje 
během obřadů, a tak dále). O spojení tří 
fantomových částeček Po budeme dále po-
jednávat ve zprávě.

allatra-science.org/cs

ALLAT
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To, co hledáš, také hledá tebe. Rumi

 HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

Inkulturace 
v křesťanství a ve světě

Otevřený experiment „PYRAMIDA“  
Narušení fyzikálních zákonů. O možnosti nemožného

(video na kanálu ALLATRA TV, allat-
ra-science.org, https://www.youtube.com/
watch?v=85E8ImweLWk)

pokračování ze str.1
I.M. Danilov: Dobrý den! Po odvysí-

lání pořadu „Člověk narušuje zákony 
fyziky. Nadpřirozený experiment "PY-
RAMIDA" se někteří diváci obrátili na nás 
s tím, že oni reálně cítí vliv pyramidy už 
při sledování obrazovky. Otázka byla jed-
noduchá: "Může Pyramida dálkově působit 
přes digitální vysílače? Čili přes videoka-
mery, které natáčejí, přes notebook. Je to 
reálné nebo je to lidská fantazie?“ No, my 
odpověď víme, ale chtěli bychom to sys-
tematizovat a proto provést malý banální 
experiment, abychom měli alespoň 
nějakou statistiku. Proto zveme všechny, 
kteří si přejí, aby se zúčastnili daného ex-
perimentu.

Jeho podstata bude spočívat v pros-
tém. Daná Pyramida bude aktivována na 
maximálně pozitivní, zdůrazňuji 
maximálně pozitivní účinek. Navíc poz-
veme operátora (člověk, který se posadí do 
Pyramidy – pozn. red.) dostatečně 
zkušeného, mnozí ho znají (člověk, který 
účinkoval v prvním filmu o Pyramidě) – 
Andreje. Jeho úkolem bude zesílit 
působení pyramidy, a rovněž maximalizo-
vat pozitivní účinek. Úkol pro naše diváky, 
kteří se budou chtít zúčastnit daného ex-
perimentu, je velmi jednoduchý. Přesně 20 
minut se člověk bude nacházet v Pyramidě. 
Pyramida bude zapnutá, ještě jednou 
zdůrazňuji, výhradně na pozitivní 
působení. Operátor bude vykonávat duch-
ovní praktiku, nebo meditativní (jak je to 
pro koho na poslech přijatelnější), a to 
bude také naprosto pozitivní působení. 

Úkol je jednoduchý – procítit anebo 
zkusit procítit, zda to má účinek či niko-
liv. A potom napsat na emailovou adresu 
projektu: piramida@allatra-science.org, 
co jste ve skutečnosti pocítili. Zabere to 
pouhých 20 minut času.

Proto, aby nikdo neřekl, že je to sug-
esce, nějaký trik s použitím slov, hra se 
slovy, jakési záhadná zrcadla, anebo efekt 
placebo a lidé si sami vymýšlejí, uděláme 
to jednoduchým způsobem. Poprosíme 
Andreje, aby zaujal místo v Pyramidě a 
zapneme přístroj na pozitivní působení. 

Necháme tady kamery, našeho operátora a 
zapnutou pyramidu. Přesně na 20 minut. 
Proto jsme tady dali hodinky, abyste viděli, 
že to nebude trvat déle než tato doba, no 
1-2 minuty nehrají roli. A všichni odsud 
odejdeme. Takže kromě aktivní Pyramidy 
nebude žádný jiný vliv. Potom trochu o 
tom pohovoříme a uděláme odpovídající 
závěry, avšak až po té, co nám pošlete své 
odezvy na poštu, samozřejmě, pokud bu-
dete chtít. 

Chtěl bych zdůraznit, že lidem, kteří 
jsou pod vlivem alkoholu či drog, bych 
nedoporučoval účastnit se tohoto experi-
mentu.

(Operátor vchází do Pyramidy, aparát 
se zapíná a také příslušné tory)

Takže jsme zapnuli náš aparát na co 
nejpříznivější působení (to je aktivace 
předních torů, pro ty, kteří chápou, oč zde 
běží). No a pro ty, kteří nevědí - je to 
skutečně pozitivní vliv, a to jak po fyzické, 
tak po duchovní stránce. Zbytek projed-
náme později. I když bych chtěl říci, že je 
to jedinečná příležitost pro ty lidi, kteří se 
považují za duchovní, jednoduše si to 
ověřit. Proč? Protože duchovní člověk cítí 
duchovní působení v první řadě. Zde je 

šance jak pro vás, tak i pro ostatní. Pro-
sím, podívejte se na hodinky. Máme teď 
14.22. My všichni odcházíme, necháme 
vás s Pyramidou a s Operátorem. Co z toho 
vyplyne, to uvidíme na základě výsledků, 
které nám zašlete.

Přátelé, všichni teď prosím odejdeme. 
Také odcházím. 

Kameraman: My tady zůstáváme? 
I. M.: Všichni odcházíme. Čistota ex-

perimentu musí být zachována.
(Všichni opouštějí místnost, uplynulo 

20 minut, všichni se vracejí. Pyramida, tory 
se vypínají, operátor opouští Pyramidu)

Dobře, děkuji. Nezavírejte přátelé, 
provedeme potom ještě jeden experiment.

Děkuji těm, kteří se rozhodli zúčastnit 
se experimentu. Co bych ještě rád řekl? Že 
je dobré provádět takové experimenty, 
protože je lze opakovat mnohokrát. A ještě 

jedna malá poznámka. Tento experiment 
si můžete opakovat doma vícekrát a je to 
dokonce žádoucí pro ty, kteří se skutečně 
chtějí zúčastnit i v dalších. 

Během několika dní, nebo jak se vám 
bude hodit, to vyzkoušejte v různých 
režimech, tj. během dne, večer, ráno, kdy 
budete mít čas. Proč? Protože v různých 
časech dne je účinek odlišný. Nejlepší 
účinek začíná přibližně od 00.30 do 03.00 
noci (orientačně). Ale - jak je to pro vás 
pohodlnější. Kdykoli. Hlavně aby se 
člověk opravdu uvolnil a v klidu se 
podíval, nic jiného nepotřebuje. Není třeba 
si nic vsugerovávat, očekávat - stačí jen 
sedět a pozorovat své tělo, pocity - co se 
děje v tomto okamžiku.

Pozorovat své myšlenky - „objednával 
sis myšlenky, které k tobě přicházejí nebo 
ne?“ „Co se děje na fyzické úrovni?“

Takže takto pozorovat, obzvlášť když 
cítíte reálné působení, které jste si „neob-
jednávali“ (protože naše vědomí je také 
programovatelné, pokud chceme něco 
procítit – tak to procítíme, a pokud nech-
ceme – tak neprocítíme). Zde však je 
potřeba být co nejobjektivnější - je 
žádoucí, abyste byli nanejvýš objektivní. 
Pak bude výsledek objektivní. Děkujeme 
za vaši účast!

Neleňte, je to zajímavé! Moc vám 
děkuji – a ještě jedno: určitě zveřejníme 
výsledky."

Vážení čtenáři! Zveme vás k účasti 
na  tomto  jedinečném  experimentu! 
Doufáme, že budete mít možnost sledovat 
toto video prostřednictvím Internetu na 
kanálu YouTube "ALLATRA TV" nebo na 
stránkách allatra.tv. Je to velmi zajímavé 
poznávat sám sebe. Odesílejte zpětnou 
vazbu na e-mail piramida@allatra-science.
org. Předem děkujeme za vaši účast!

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
Experiment: Člověk vychyluje laser-

ový  paprsek!  Budoucnost  je  možné 
změnit  (video na kanálu ALLATRA TV, 
allatra-science.org)

Může člověk silou pozornosti odklonit 
paprsek laseru? Na čem se zakládaly 
předpovědi známých prognostiků minu-
losti (Edgar Cayce, Nostradamus, Černý 
pavouk ...) a jaké přístroje byly používané 
některými z nich? Kdo může změnit bu-
doucnost a jak ji lze změnit? V tomto videu 
se Igor Michajlovič Danilov dělí o to, jaké 
možnosti ještě odkrývá práce s unikátním 
přístrojem "PYRAMIDA". Podrobně o 
tomto experimentu v příštím čísle...

HVĚZDA. ZLATÝ ŘEZ
Líbí se mi hvězdy. A vám? Myslím, že se nemýlím, když řeknu, že každý z nás 

alespoň jednou v životě kreslil hvězdu. Je to typické hlavně pro děti, které kreslí 
kosmické lodě letící ke hvězdám nebo prostě noční oblohu s hvězdami a měsícem. 
Kreslí novoroční stromeček s hvězdou na vrcholu, dědečka, kterýw bojoval ve válce 
s hvězdou na hrudi. Příkladů zobrazování hvězd v dětské tvorbě je množství. A i 
dospělí, myslím, někdy kreslí hvězdy. A proč ne?

pokračování z minulého čísla...
Anastasia:"...Díky řeckému jazyku je 

ta hvězda dnes známá jako „pentagram“. 
V dnešním světě je pěticípá hvězda symbo-
lem mnohých států. Očividně kvůli ztrátě 
Znalostí se začalo její vyobrazení v ezoteri-
ce vysvětlovat rozumem a hvězdu vrškem 
nahoru začali považovat za znak „Bílého 
mága“ a hvězdu s vrškem dolů za znak 
„Černého mága“.

Rigden: Takové rozdělení je již skuteč-
ně „výklad“ lidského rozumu. Ale došlo k 
němu s využitím tvořivé síly Allat, dostupné 
prostřednictvím daného znaku, za nějakým 
negativním účelem. Znak hvězdy přináší 
pouze pozitivní impuls k jakékoli změně, 
příval energie. A kam ji pak lidé nasměru-
jí, to je již otázka lidské volby. Jednoduchý 
příklad, v historii používali znak pěticípé 
hvězdy často pro uskutečnění revoluce, 
převratu. Hvězda v masách probouzela 
pozitivní náboj, dávala zaměření, stimulo-
vala v lidech usilování o něco lepšího, ve 
smyslu jejich vnitřního chápání světa. 
Proto lidé přistupovali k těmto změnám ve 
společnosti s vírou, pozitivní náladou, na-
dějí na lepší život a budoucnost, s přáním 
získat dlouho očekávanou Svobodu. To je 
i prokázaný efekt působení daného znaku 
na masy. Ale kam a s pomocí jakých naří-
zení se veliteli takových převratů veškerá 
ta síla zaměřovala? Samozřejmě že smě-
rem k moci Živočišného rozumu, který li-
dem podsouvá koncept duchovního snažení 
za účelem realizace vlastních materiálních 
programů. A dochází k tomu, že v revolu-
cích a převratech lidé v naději, že získají 
vlastní Svobodu, svrhují jednoho tyrana a 
„vybírají“ místo něho dalšího tyrana, ne-
chápou, že se v jejich životě z toho, co oče-
kávají, nic nezmění, a ani nezískají tu 

Svobodu, o níž sní každá Duše. Podobné 
záměny Živočišného rozumu nechápou 
ani ti, kteří tyto masové „show“, s využi-
tím kolosálních lidských zdrojů (síly), or-
ganizují. Lidé mrhají svou unikátní silou, 
aby v důsledku posílili moc Živočišného 
rozumu v materiálním světě, v němž mají 

žít, i když třeba jen krátkou dobu. Čím vět-
ší je moc Materiální podstaty, tím více za-
pomínají na svoji Duchovní podstatu, při-
cházejí o skutečné chápání opravdové 
Svobody a smyslu svého života.

(Z knihy "AllatRa"- str.460-463)

Zlatý řez
Zde uvádím tabulku, která zobrazuje 

vzdálenosti ve stupních, mezi různými za-
jímavými místy na planetě, kde se nacháze-

jí kultovní stavby.

Trochu teorie
V matematice se poměrem (lat. pro-

portio) nazývá rovnost mezi dvěma vzorci:
a : b = c : d

Úsečku přímky AB lze rozdělit na dvě 
části následujícími způsoby:
• na dvě stejné části – AB: AC = AB: BC
• na dvě nestejné části v libovolném vztahu 
(tyto části nejsou úměrné)

• způsobem když: AB: AC = AC: BC
To poslední je zlaté dělení nebo dělení 

úsečky na kratší a delší část.
Zlatý  řez  je  takové  proporcionální 

rozdělení  úsečky  na  nestejné  části,  aby 
poměr  délky  delší  části  ke  kratší  části 
byl stejný, jako poměr celé délky k delší 
části  nebo  jinými  slovy,  menší  část 
úsečky  je  v  takovém  poměru  k  větší 
části, jako větší část k celé úsečce.

a: b = b: c    nebo   c: b = b: a

Praktické seznámení se se zlatým 
řezem začíná rozdělením úsečky ve zlatém 
poměru pomocí pravítka a kružítka.

Z bodu B vedeme kolmici rovnající se 
polovině AB. Výsledný bod C se spojí 
přímkou s bodem A. Na vzniklé přímce 
vyměříme délku úsečky BC, a tento bod 
označíme písmenem D. Vzdálenost 
odpovídající úsečce AD se přenese na 
přímku AB, čímž vznikne bod E, který 
rozděluje úsečku AB v poměru zlatého 
řezu.

Části (úsečky) zlatého poměru jsou 
vyjádřeny iracionálním číslem AE = 0,618 
pokud AB bereme jako jednotku (za celou 
část), EB = 0,382. Z praktických důvodů se 

často používají přibližné hodnoty 0,62 a 
0,38. Pokud úsečku AB považujeme za 100 
jednotek, tak větší část úsečky se rovná 62 
a menší 38 dílů.

pokračování v příštím čísle...

pokračování z minulého čísla...
Byl použit nástroj vědomí, toť vše. Ale 

kdo ho použil? Lidé, kteří se především 
starali o to, aby jejich organizace prospero-
vala a rozšiřovala se, stejně jako například 
organizace, která prodává sportovní oble-
čení anebo ho vyrábí. No, a co můžeme 
chtít od lidí? Je to dobré, špatné? Pro orga-
nizaci je to dobré, a pro lidi, kteří dostali 
tyto znalosti? No, pokud dostali znalosti a 
nepoužili je…, a jak už jsem říkal, špatná 
náboženství nejsou, všechna jsou dobrá. V 
jakémkoliv náboženství, jako v každé or-
ganizaci, jsou špatní lidé, kteří slouží pří-
mo opačnému, neodpovídají svému nábo-
ženství, neodpovídají těm zásadám, o 
kterých se v jejich náboženství hovoří. Ale 
znovu, jsou to pouzí otroci systému, pouzí 
otroci satana, co naděláš? Lidé jsou lidé.

T: Ano, bohužel, žijeme ve spotřebitel-
ské společnosti, ve které je pro každého 
člověka přirozená duchovní cesta omezena 
v lepším případě na rámec toho či onoho 
místního náboženství.

A náboženství, ta jsou také v rámci ně-
jaké konkrétní organizace, tudíž jejich po-
pularizace v takové společnosti, ve spotře-
bitelské společnosti, nejde přes pocitové 
duchovní vnímání lidí, ale skrze obrazy a 
přání vědomí. No, a proto doteď existuje 
takový fenomén, jako inkulturace…

IM: Pokud se podíváme hlouběji, co je 
to  inkulturace? No, pokud odhodíme 
vše… Je to reklamní tah, nic víc. Je to při-
rozený evoluční vývoj té či oné organiza-
ce.

T: Igore Michajloviči, z vlastní zkuše-
nosti vím, že může vzniknout taková otáz-
ka, protože svého času se pro mě stala in-
formace o inkulturaci, upřímně řečeno, 
šokem. Protože jsi najednou zjistil, že tvé 
vědomí pevně věřilo například tomu, že 
Ježíš nebo Panna Marie jsou „tvými“, po-
dobnými tvému národu, že jsou právě ta-
koví, jakými jsi je viděl v dětství na iko-
nách. Tedy věřil jsi tomu, vyhovovalo ti to, 
ale zároveň tě to omezovalo. Můžeme říct, 
že kvůli vlastní lenosti a pýše, jsi dále ve 
svých duchovních poznatcích nepokročil. 
No, a proto se šablony vědomí zhroutily. A 
vědomí okamžitě začalo hledat někoho, 
komu by to dalo ve vnějším za vinu. Ale 
díky Bohu pokračovala práce na sobě, při-
šla určitá pocitová pochopení, a proto jsem 
pochopila, že nepřítele máme uvnitř nás, 
že to vědomí mě omezovalo, že to ono nu-
tilo věřit obrázkům namísto hledání du-
chovní podstaty, o níž se hovořilo v Učení 
daného náboženství.

Ale pořád tu byla jedna otázka. Když 
jsem poprvé zjistila, že nejde o obrazy, 
střetla jsem se s další šablonovitou myšlen-
kou od vědomí: "Jak to? Vždyť to je sa-
motný Ježíš! Vždyť to je Maria! Jak já je 

mohu odhánět od sebe v modlitbách, to 
není správné.“

IM: Když  člověk  provádí  nějakou 
praktiku, anebo k němu přichází obraz 
nějakého  svatého,  přichází  trojrozměr-
ný obraz, nenech se rozptylovat. Mnoho 
svatých mluvilo o tom, dokonce, když se 
ti zjeví Ježíš nebo Marie, vyžeň tento ob-
raz. Ne, je vyžeň, ale obraz vyžeň. Proč? 
Protože vědomí to všechno proměňuje v 
obraz. To znamená, že účel tohoto obra-
zu  je  odvádění. To  znamená,  že  člověk 
není  v  duchovním  stavu,  ale  pouze  ve 
změněném  stavu  vědomí. A  tento  troj-
rozměrný  obraz  není  nic  jiného  než 
klam, dokonce i tehdy, když říká správ-
né věci. Podtext však bude člověku roz-
hodně na škodu, a ne k užitku. Ale když 
je  člověk  v  duchovní  praktice,  vnímá 
tytéž  představitele  z Duchovního  Světa 
tak,  že  je  procítí,  tj.,  není  tam  zjevná 
trojrozměrná forma.

Ž: Takže zde on už cítí, ale nevidí.
IM: On cítí.
Ž: Už nepřesměrovává svou pozor-

nost…
IM: Samozřejmě.
Ž: A vždyť lidem neříkají, například, 

že Bohorodička  je  Duch. Co vlastně je 
Bohorodička? Protože pokud je pojem 
"Duch" ztracen, zůstává pouze hmotné 
chápání, chápání ve smyslu, že to je "Mat-
ka", že to je "ochrana a péče". A tady vědo-

mí hraje s lidmi takovou velmi podlou hru, 
protože prostřednictvím týchž náboženství 
aktivně propaguje obrazy, jako prvek ma-
gie. To znamená, že tam, kde by se lidé 
měli skutečně naučit chápání a schopnosti 
žít Duchovním Světem, Božím světem, 
hlubokými pocity, tam je něco zcela jiné-
ho. Lidé uvíznou na obrazech a dále než 
tyto obrazy nejdou, protože vědomí se v 
této chvíli snaží soustředit sílu lidské po-
zornosti na této záměně - na magii. Takže 
člověk, vzývající obrazy, nakreslené jiný-
mi lidmi, začíná spotřebitelsky žádat o 
něco pozemského.

IM: Říkáš to správně.
T: Když jsem začala studovat tuto 

otázku, uviděla jsem Znalosti z knihy 
"Allatra" zcela novým způsobem, pocho-
pila jsem, že zpočátku, v raném křesťan-
ství,  prakticky  nebyly  žádné  obrazy, 
byly tam pouze znaky a symboly.   

IM: Správně, a právě proto v obnove-
ném náboženství, které přinesl prorok Mo-
hamed, se jasně mluvilo o tom, že „nevy-
tvářejte žádné obrazy“, a proto odstoupili 
od obrazů. Proč jsou u nich zakázány iko-
ny, je zakázáno zobrazovat samotného Mo-
hameda a všechny ostatní? Aby vědomí 
nevytvářelo obraz. Je třeba vnímat pocity, 
je třeba se naučit pocitovému vnímání. 

pokračování v příštím čísle...

JEDINÉ ZRNO
fundamentálny sociálny výskumný 
projekt Medzinárodného spoločen-

ského hnutia  ALLATRA 

Základná  úloha  – preanalyzovať 
súčasné osobitosti duchovného rozvoja, 
úroveň uvedomenia v chápaní hlavných 
prvkov hodnotového kontextu nábožen-
ského svetonázoru vo svetovej spoloč-
nosti. Odhaliť jediné zrno duchovných 
znalostí  na báze spoločných pôvodných 
duchovných zŕn svetových náboženstiev, 
prúdov a smerov a tiež schémy práce ve-
domia, jeho mozaikovitý a ambivalentný 
charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe 
protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva 
(„zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti) 
vedomia, preferenčné algoritmy reakcií 
na ním vnesené špecifické zmeny, zvia-
zané s vieroučnými princípmi v rôznych 
náboženstvách; možnosti a varianty nive-
lácie prejavov duchovno-mravnej krízy v 
podmienkach globalizácie. Ukázať, aké sú 

osobitosti ducha zjednotenia a protirečení 
vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej 
civilizácie. Nájsť spoločné sociálne a du-
chovno-mravné faktory konsolidácie sve-
tovej spoločnosti v súčasnej etape.  

Smery výskumov: 
1. Aké je jediné duchovné zrno všet-

kých náboženstiev, ktoré má priamy vzťah 
k duchovnému rozvoju človeka  a nie k 
formálnej obradnosti? 

1.1. Aké spoločné duchovné zrná majú 
náboženstvá?

2. Ako oddeliť pôvodné zrná znalostí od 
pliev, vnesených deštruktívnym vedomím? 

2.1. Ako dochádza ku skresleniu du-
chovných znalostí vedomím pre uspoko-
jenie jeho vlastných materiálnych prianí, 
túžby po mágii, prospechu a panovačnosti? 

2.2. Aké zmeny vnášalo egoizmom 
prekrútené vedomie do zdrojov duchov-
ných znalostí rôznych náboženstiev? 

2.3. Ako dochádza k rozdeleniu a dro-
beniu celostného duchovného zrna znalostí 
deštruktívnym vedomím? Príklady a dôkazy. 

3. Duchovná zrelosť a cesty zjednote-
nia, konsolidácie ľudí na základe spoloč-
ných zŕn duchovného dedičstva ľudskej 
civilizácie.

Oficiálna  pošta  projektu  „JEDINÉ 
ZRNO“: edinoezerno@allatra.org 

Základné princípy
Základnými princípmi výskumu dobro-

voľníkov MSH „ALLATRA“ sú objektivita, 
nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politic-
kých a religióznych faktorov. 

více na: edinoezerno.allatra.org
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Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

Každý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušenos-
tí, nositelem obrovského dosud nevyužitého tvůrčího potenciálu. 

Rádi uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chce-
te podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… 
prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, prospěje ostat-
ním lidem, pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz 

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

VZTAHOVÝ ARMAGEDON

...pokračování z minulého čísla

Vzhledem ke sledu posledních událostí 
jsem se rozhodla ozvučit jednu z pravdě-
podobně největších šablon, která mě „pro-
vází“ životem už od poměrně útlého věku. 
Nazvala jsem jí „vztahový armagedon“.

...Upnula jsem se na myšlenku, že chci 
být anděl. Začala si znovu pokládat otázku, 
kdo skutečně jsem. Vytvořila jsem si pro sebe 
dokonalý obraz – vztahy mi do něho ale stále 
neseděly. Začala jsem pozorovat, že je to stále 
ten stejný scénář, nebo spíše dva.

Někdo se mi zalíbí vzhledově, myslím 
na něj, začneme si psát, upadnu do euforic-
ké radosti, chlubím se kamarádkám, jejichž 
požehnání mi dělá dobře, najdu všechny 
klady na daném protějšku a držím se jich 
do té doby, než se poprvé pohádáme. Pak 
zjišťuji, že není zas tak skvělý, začnu hle-
dat další chyby, vyčítat, stavět se do role, 
že vím víc (protože jsem toho hodně zažila 
přece). Protějšek se mi už ničím nezavdě-
čí. Když nedělá co chci - přichází agrese, 
když se mi snaží  vyjít vstříc – nebaví mě...

Další scénář začíná stejně, jediný roz-
díl je, že jsem já ta, kdo se začne podři-
zovat. Má drahá polovice mi přijde tak 
dokonalá, že se jí chci vyrovnat a dělám 
všechno, abych se zalíbila. Po čase si ale 
uvědomím, že to rozhodně nejsem já, za-
čne mi být nepohodlně a ze vztahu prchám 
s tím, že je potřeba zase dohledat sebe 
samu. 

A tak se to střídalo jedno s druhým... 
Kamarád trefně poznamenal: „Buď domi-
nuješ, nebo se oddáváš. Obojí stojí za prd.“ 

Styděla jsem se za sebe a chtěla to 
množství vztahů utajit, cítila jsem se nečis-
tá. Častokrát jsem se ani nemohla podívat 
do zrcadla. Anděl by se takhle určitě ne-
choval...

Je to něco přes rok, co jsem se dozvě-
děla o dvojí povaze člověka – o existenci 
Živočišného a Duchovního principu. Díky 
knihám Anastasie Novych, které mi od 
základu změnily život, daly odpovědi na 
všechny otázky, které se mi od dětství na-
hromadily v hlavě, jsem pochopila, že to 
celé divadlo jsem nehrála já skutečná. Byla 
jsem pouze průvodcem Živočišného rozu-
mu. Stala jsem se otrokem Ďábla. Stále mi 
ale unikala podstata...

Jsou to asi dva měsíce, co jsem ukon-
čila svůj poslední vztah s pochopením, že 

ho opravdu nepotřebuji. Přestože jsem se 
díky Anastasiiným knihám dozvěděla, že 
myšlenky nejsou naše a vše, co slyšíme 
v hlavě, je lež, nevěděla jsem se od nich 
oddělit. Proto jsem přijímala za svou před-
stavu „pravé lásky“ a toužila po ní. Mezi-
tím jsem ale získávala díky práci na sobě 
nové zkušenosti a v dubnu jsem se tohoto 
obrazu vzdala, přijala fakt, že budu sama. 
Nebyla by to ale taková „legrace“, kdyby 
šlo všechno podle představ :)... A tak jsem 
v květnu začala další (snad už poslední) 
vztah.

Zpětně vím, že začal stejně, jako 
všechny předtím, ale v tu chvíli jsem to 
neviděla... Myšlenky mi všechno vybar-
vily nejkrásnějšími barvami. Uvnitř mě se 
ale stále něco škubalo a s každým dalším 
dnem se tento vnitřní nesoulad zvětšoval. 
A tak jsem vztah ukončila.

Ulevilo se mi a ztotožnila jsem se s 
další myšlenkou – že tímto je pro mě otáz-
ka vztahů vyřešena a můj osobní armage-
don je uzavřen. A zde se hodí citát: „Když 
si myslíš, že jsi něčeho dosáhl, vrať se na 
začátek, protože je to lež.“ Všimněte si 
prosím začátku odstavce – ztotožnila jsem 
se s MYŠLENKOU! A myšlenky nejsou 
naše, je to právě ten šikovný nástroj Živo-
čišného principu, tedy Ďábla.

Před dvěma týdny jsem se seznámila s 
člověkem, který mi v otázce „vztahového 
armagedonu“ velice pomohl. Když jsem 
ho uviděla, mé vědomí se zaplnilo sexuál-
ními obrázky, které se tvářily jako vznika-
jící láska. A zase ten kolotoč, tentokrát ale 
agresivnější...

Začala jsem si připadat jak na dětském 
táboře – každý možný okamžik jsem se 
pokoušela být co nejblíže jemu, hledala zá-
minky, abych s ním mohla mluvit a v hlavě 
si představovala všechno možné i nemož-
né. (Opět sloužila Ďáblu.)

Svěřila jsem se přítelkyni, která je 
velice, velice dobrým Člověkem. Ona se 
zeptala: „A na tom táboře jsi dostala, cos 
chtěla?“ 

„Vlastně ano...“ 
„A co potom?“ 
„Potom nic, ztratila jsem o toho člověka 
zájem...“ 
„No... a co je pod tím?“ 
„Touha po pozornosti, po uznání...“ 
„A proč? Co je ještě pod tím?“ 
Chvíli jsem přemýšlela: „Manipulace?“
Asi to nebyla celá odpověď: „Ano?“ 
„Moc...!“

A to je přesně ono! Opona spadla, ko-
nečně jsem si uvědomila ten klíčový mo-
ment! Celé to všechno, celý „armagedon“, 
všechny ty vztahy, masky, touha po pozor-
nosti... kvůli moci, kvůli manipulaci, kvůli 
dominanci! Nic nebylo skutečné. 

Dotyčnému člověku jsem upřímně 
pověděla, co se mi honilo hlavou. Neby-
lo jednoduché přiznat svou špínu. Avšak 
ta úleva, kterou jsem zažila! Jestli mi při 
jiných uvědoměních padal kámen ze srd-
ce, teď spadla celá skála. Celý zbytek dne 
jsem doslova létala, jak lehko mi bylo. Za-
plnila mě harmonie.

„Ale nečekej, že se to ještě neprojeví. 
To, žes to objevila, neznamená, že ses toho 
zbavila. Ještě to přijde,“ těmito slovy se 
s námi přítelkyně rozloučila. A vězte, že 
se to objevuje. Živila jsem svého démona 
dlouho... Dotyčnému ozvučuji myšlenky, 
které ke mně přicházejí – aby nic nezůstalo 
skryto. Leckdy démon křičí, že se ponížím, 
že není třeba všechno říkat.

Naštěstí teď už vím, že myšlenky ne-
jsou moje a nejsem to já, kdo se poníží.

Upřímnost je nádherný dar, obrov-
ská síla. A především upřímnost k sobě 
sama.

Dnes jsem zažila nádherný moment. 
Pravdivý moment. Stála jsem v Sofijském 
chrámu a koukala na šestimetrové vyobra-
zení Marie – na Orantu. Pociťovala jsem 
živý klid. Náhle přišel jakýsi obrázek vzta-
hu a já procítila ten rozdíl plné, skutečné 
Lásky, naplněnosti, Života a prázdné, eu-
forické, dočasné zamilovanosti. Procítila 
jsem rozdíl mezi Pravdou a iluzí. Pocítila 
jsem rozdíl mezi světem Boha a světem dé-
monů. A tento moment se pro mě stal odpo-
vědí na všechno.

Cítím, že toho musím ještě mnoho po-
znat – především sílu pravé, vnitřní Lásky. 
A k tomu je třeba přestat poslouchat démo-
na a obrátit se k Duši trvale. 

Přítelkyně pověděla: „Když tě pravá 
Láska zaplní zevnitř, tak nezůstane místo 
na nic – jen Světlo a Láska.“

Tak práci zdar! :)
Markéta Vacková

P.S.: Každý člověk se může stát 
Andělem!

Já vděčná Tobě

Já vděčna Tobě za každou chvíli.
Já vděčna za víru, jež ve mně sílí.
Když zavřu oči, vidím světlý bod,
který mě vábí, cestu bez nehod.

Když spočinu v tichu, 
pak řešení vždy zřím

a děje se jen to, co v sobě dopustím.
Každá zkouška je jak vábení vlka,

který číhá ve tmě na člověka.
Má víra sílí

s mou niternou pílí.
K Tobě kráčím, Tebe zřím,
k Tobě kráčím za štěstím.

Jsi jak Luna noční
zářící věčnou tmou

a vedeš mě cestou, cestou jedinou.

Pravá Láska
Říkáš, miluji Tě,

co jen to znamená?
Miluješ mé tělo?

To přeci nejsem já!
Miluješ mou mysl
a vše co povídá?

Však říkám zas a znova,
to přeci nejsem já!

Kdo tedy jsem?
Jsem střípkem nebe.
A skrze ten střípek

miluji Tebe.
Karolína Hronová

T:  A když se Osobnost duchovně 
rozvíjí? Jak se má z toho všeho osvobo-
dit?

IM:  Jak funguje Osobnost? Osob-
nost díky určitým zákonům je v přímém 
kontaktu s prvotním vědomím. Ovšem 
druhotné vědomí (lidské) diktuje primá-
tu, čili prvotnímu vědomí, poroučí mu, 
ukazuje obrázky. Prvotní vědomí potom 
toto všechno předkládá Osobnosti…

  Avšak  když  člověk  dosáhne  ur-
čitého  stupně  svobody  při  práci  na 
sobě,  začíná  sám poroučet  a  říkat  co 
má vědomí primáta dělat. A takovým 
způsobem plně kontroluje své vědomí.  
Takže můžeme zvítězit nad ďáblem? 

Nejenže  můžeme,  ale  i  musíme.  A  v 
první řadě je třeba zvítězit nad ním v 
sobě. U  všech  není možné  zvítězit.  U 
všech – to je věc každého. A opět jsme 
se vrátili k  tomu, u  čeho  jsme začali. 
Tím,  že  jsi  zvítězil  v  sobě,  jsi  změnil 
svůj svět. Toto je velmi důležité. Když 
je  takových  lidí  hodně,  společnost  se 
změní.  Tehdy  se  ztrácí  celková  moc, 
mám na mysli moc Satana, no, a spo-
lečnost se osvobozuje.  To je sen každé 
normální  společnosti. Tak by  to mělo 
být.

Úryvek z živého rozhovoru "Vědomí 
a Osobnost. Od předem mrtvého k věč-
ně Živému" na allatra.tv

Co je to upřímnost?
Je to něco, co tě odlehčí.
Když mě něco trápilo a já moc chtěl 

říct tomu druhému pravdu, zastavil mě hlas 
v hlavě. „Neříkej to! Co z toho budeš mít? 
Co, když to nepochopí, akorát přiliješ olej 
do ohně a bude ještě hůř. Radši se na to 
vykašli, nemá to cenu. Třeba to ani slyšet 
nechce.“ 

Tak mě vždycky zastavil jako na hrani-
cích hlas v hlavě a já se otočil a couvnul.  
Uznal jsem mu za pravdu a radši mlčel. 
Jenže tím akorát trápení rostlo. Každým 
dnem se to vracelo a bylo tu, nikam nemi-
zelo. Je pravdou, že někdy bylo potlačeno 
lépe a někdy hůře, ale bylo pořád ve mně. 
Cítil jsem, že musím něco udělat. A tak 
jsem se rozhodl a napsal jsem. Napsal jsem, 
co cítím, jak to vnímám a co mě trápí. Psal 
jsem bez očekávání, navzdory tomu zdali 
mě pochopí či nikoli. Jestli na to bude rea-
govat nebo ne. Zkrátka jsem nad ničím ne-
přemýšlel a napsal jsem pravdu. 

To co následovalo, bylo prostě krásné. 
Všechno to trápení ze mě opadlo a já se 
cítil volný a mohl jsem „dýchat“. Ulevilo 
se mi.

A co je to upřímnost? 
To je podle mě, říct pravdu navzdory 

všemu, bez jakéhokoliv očekávání. Jen 
shodit ze sebe to břímě a ulevit si. Přiznat 
barvu a být sám sebou. Takový jaký doo-
pravdy jsem, na nic si nehrát, nejít proti 
sobě ani proti druhým. Já jsem člověk a 
mám Svědomí a všechno  co  potřebuji, 
mám uvnitř sebe.

Míroslav Moudrý 

Každý z nás má za sebou nejakú cestu 
životom. So svojimi skúsenosťami, preží-
vaniami...so svojou minulosťou. Napriek 
tomu, že nás v ňom postretne aj veľa pek-
ného, vo svojom hlbokom vnútri prežívame 
tmu, nepochopenie a beznádej bytia. Bez 
Prapôvodných Znalostí nevidíme Podstatu, 
nepoznáme Zmysel svojej existencie. Len 
blúdime životom a nechápeme  prečo.

Je to s nami tak, ako hovorí starec An-
tonij so Senseiom v knihe Ptáci a kámen od 
Anastasie Novych: "A ony jsou, děti ty, 
jako koťata malá, slepá již od narození. 
Nevidí, kam jdou..."

Boh nám aj ukazuje cestu... ale my ne-
vidíme, nepočujeme. Snažíme sa prispôso-
biť okolitému svetu, robiť všetko tak, ako 
nám vnucuje Živočíšny rozum. Strácame 
sa v labyrinte života a ani o tom nevieme. 
Na hlbokej vnútornej úrovni cítime, že to 
tak nemá byť, že nám v živote Niečo chý-
ba, ale balast Živočíšnej podstaty v kaž-
dom z nás dáva o sebe vedieť s takou inten-
zitou a silou, že prehluší každý záchvev 
našej Duše.

Je to aj moja skúsenosť. V tej časti ži-
vota, keď som začala dávať prednosť von-
kajšiemu pred vnútorným, to so mnou išlo 
"dolu z kopca". Čím viac som sa snažila 
zapadnúť do systému, tým som sa cítila 
horšie a horšie. Obviňovala som z toho 
všetkých a všetko, a nechápala čo sa so 
mnou deje. Nerozumela som ničomu. Aj 
keď mi "rozum" potvrdzoval správnosť 
rozhodnutí a činov, vnútro hovorilo niečo  
iné. Až som nakoniec necítila vôbec nič, 
len beznádej mojej existencie. Márnosť 
všetkého.  

"V tomto iluzorním světě je všechno 
pomíjivé, jako přelud v poušti. Všechno, co 
na tomto fyzickém světě máme, nemá hod-
notu, protože je prchavé. Musíme si pospí-
šit naučit se cítit Duši a poznávat to pře-

krásné, protože vše na tomto hmotném 
světě, včetně lidského života, není více než 
bublina pěny na mořském písku." 

AllatRa  A. Novych 

Hľadala som niečo, čo by mi pomohlo 
od toho ukrutného vnútorného tlaku. Alko-
hol? Och nie, uvedomovala som si , že mi 
to aj tak nepomôže a skončím ako veľa 
mojich známych. Tak čo? Veď sa to nedá 
vydržať! Zabijem sa! To ma zbaví tlaku 
určite. Ale ja sa bojím! Nemôžem to uro-
biť, nedokážem to! Životina si prišla na 

svoje. Papkala za každých okolností. 
"To jsou ty nejradikálnější záměny Ži-

vočišného principu, dominujícího ve vědo-
mí. A pramení od toho, že člověk přestává 
chápat sám sebe, svoji duchovní podstatu, 
která tvoří skutečný smysl jeho života. Jeho 
přízemní egoismus zkresluje chápání síly 
vnitřního přání Duše stát se svobodnou a 
nezávislou na materii, vyrvat se z jejího za-
jetí. Člověk již nechápe své upřímné pocity. 
Zavírá se přede všemi ve své sobecké pev-
nosti. Začíná zkoušet masky, podoby, jednu 

za druhou, které mu navrhuje Živočišný 
princip." AllatRa  A. Novych 

A vtedy z môjho najhlbšieho vnútra vy-
šla úprimná prosba k Tomu, Ktorý po celý 
čas mojej vnútornej slepoty čakal, kedy prí-
de táto chvíľa: "Pane Bože, ja nechápem 
zmysel života, prosím Ťa, pomôž mi!" 

"Nejvyšší smysl života každého jed-
notlivce spočívá v poznání své duše. 
Všechno ostatní je dočasné, pomíjející, 
prostě jen prach a iluze. Jediná cesta, jak 
poznat svou duši, vede přes vnitřní Lásku, 

přes mravní očištění svých myšlenek a 
přes zcela neotřesitelné přesvědčení, že 
tohoto cíle dosáhneš, tedy skrze vnitřní 
víru... Dokud z tebe ještě sálá život, nikdy 
není pozdě poznat sám sebe, najít v sobě 
svou podstatu, svůj svatý, životodárný 
pramen duše… Vyznej se sám v sobě a po-
chopíš, kdo opravdu jsi."

Sensei ze Šambaly. Kniha I. A. Novych
A On ma vypočul. Vo svojej Dobrote a 

Láske dlho čakal, kým sa k Nemu úprimne 
obrátim. Všetko sa stalo, keď nadišiel čas. 

Keď som dozrela vnímať svet ináč. Naj-
drahší Boh mi poslal také Znalosti skrze 
knihy od Anastasie Novych, ktorým ani 
moje vedomie nedokázalo odporovať. 

Rigden: Jak zachránit svoji Duši? Ve 
skutečnosti na tom není nic složitého, po-
kud každý den svého života o tento cíl usi-
lujete. Pak rozumíte své Duši a tím znáte 
smysl své existence. K tomu samozřejmě 
potřebujete Znalosti o sobě i o své podsta-
tě, a také to nejdůležitější v lidském životě 
- pracovat na sobě. Člověk uvnitř sebe 
nese zrnka různých výhonků své Podstaty, 
ale pouze jedno z nich je pravdivé. Proč 
člověk hledá smysl svého příchodu na ten-
to svět a je velmi znepokojen tajemstvím 
bytí až do samého odchodu? Protože i když 
je tady dočasně, má možnost změnit svou 
podstatu. Smyslem lidské existence na tom-
to světě je duchovní růst, snaha o vystou-
pení ze stavu sníženého hmotného vědomí 
a přechod do duchovních výšin, povznesení 
se, přeměna, vzlet do svého poslání a roz-
květ všeho nejlepšího, co v sobě člověk má. 
Když člověk získává křídla seberozvoje, 
tato jej povznášejí do výšin poznání Pravdy 
a zušlechťují jeho podstatu. 

AllatRa  A. Novych 

Čítaním kníh od Anastasie Novych a 
sledovaním všetkých vychádzajúcich relá-
cií s Igorom Michajlovičom Danilovom sa 
mi  krôčik po krôčiku začali otvárať Du-
chovné oči. To slepé mačiatko vo mne za-
čalo vidieť celú Krásu Duchovného sveta. 
Vydala som sa na najkrajšiu, najpodstat-
nejšiu a najhodnotnejšiu cestu k Pochope-
niu... Je to cesta spoznávania Jeho Lásky, 

Jeho Krásy, Jeho Prejavov navonok i v mo-
jom vnútri. On mi zosiela všetko, čo potre-
bujem. Jeho prejavy vidím vo všetkom a 
všade...Od jesennej hmly, cez úsmev malé-
ho dieťaťa, až po novú reláciu o Prapôvod-
nej fyzike...

Boh je všade a vo všetkom!
Nič sa nedalo urýchliť, všetko malo 

svoj čas. A tak to má byť. Bez očakávaní, 
bez ambícií začala vo mne rásť najdôleži-
tejšia túžba môjho života – spoznať Boha a 
splynúť s Ním...

Dennodenne sa presviedčam o Jeho 
Dobrote a Láske. Boh mi prináša veľa nád-
herných Prekvapení a Darov. Je so mnou a 
ja s Ním, ako to opisujem vo svojej básnič-
ke Obdarená...

OBDARENÁ
Dostala som Kľúče od nádhernej komnaty. 
V nej stretneme sa spolu, len Boh a ja! 

Len ja a Ty!
Vošla som dnu...Och, koľko Krásy v 

Pokladoch vzácnych ponúka mi.
Ja čítam Slovo a počúvam Ho, poznávam 

Dušou... a je v Ňom všetko!
A ovenčená Jeho Klenotmi, obdarená 

Jeho Darmi, pozerám cez okno komnaty.
Zinaidine Okná priezračné sú...

Otváram prvé Okno – vdychujem Vôňu 
Boha!

Otváram druhé Okno – pozorujem Krásu 
Boha!

Otváram posledné Okno – cítim Lásku 
Boha:

- vstávam! - skáčem!  - padám!
- cítim Náruč Boha!

JE SO MNOU A JA S NÍM!
Hanka

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Som ako slepý, 
ktorý dostal možnosť znovu vidieť

ZÁKONY FYZIKY V NAŠEM ŽIVOTĚ

POZORNOST ČLOVĚKA

Materiální život = 
SUB-OSOBNOST

Duchovní život = 
SVOBODA

Duchovní
život


