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Dobro je tam, kde Ty
12 (96) 2020

Milí čitatelia,
vlna dobra a lásky sa šíri do celého sveta aj vďaka vám! Aj malé skutky môžu spustiť obrovskú 
reťazovú reakciu. Dobré skutky, slová podpory, dobrá nálada, zdieľanie dobrých správ, čestnosť a 
pravda v každom dni, už dnes menia náš svet. Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť pozitívny obsah, 
delíte sa so svojimi pochopeniami a aktívne konáte. 
Viac než rok vďaka spoločnému úsiliu miliónov ľudí z celého sveta už dnes tvoríme Tvorivú 
spoločnosť, spoločnosť šťastných ľudí, v ktorej túži žiť každý z nás. Aj vy môžete byť súčasťou 
tohto globálneho projektu, ktorý mení náš svet k lepšiemu. Ďakujeme vám!

redakcia novín Dobro je tam, kde Tyredakcia novín Dobro je tam, kde Ty

je tým spoločným cieľom,  je tým spoločným cieľom,  
okolo ktorého sa zjednocujú ľudia  okolo ktorého sa zjednocujú ľudia  

z celého sveta.  z celého sveta.  
Je to nový vektor rozvoja,  Je to nový vektor rozvoja,  

ktorý je teraz  ktorý je teraz  
reálnym východiskom  reálnym východiskom  

pre našu civilizáciupre našu civilizáciu

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤTVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

#allatraunites

PREKRÁSNE VIANOCE!  
ŠŤASTNÝ A TVORIVÝ NOVÝ ROK!
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ČLOVĚK JE DUÁLNÍ

JEDNODUCHÝ PŘÍKLAD 

BEZPEČNÝ A ČESTNÝ SVĚT

T: Igore Michajloviči, druhá osnova:  
 

IM: Samozřejmě. Podle mě je zde vše řeče-
no (T: Jasně). A znovu zopakuji, že všechny 
tyto Osnovy jsou výsledkem snah a přání 
všech lidí, celé zdravé společnosti, řekně-
me, naší zeměkoule. Ano?

T: A Igore Michajloviči, právo být člověkem, 
to, co... Řekněme, že ti, kdo nás možná po-
prvé sledují, co mohou říci? Že „vlastně jsme 
všichni  lidé, rodíme se na Zemi a máme 
(IM: Všichni jsme obdařeni...) ... Všichni 
jsme se narodili jako lidé, všichni jsme lidé.“ 
Ano?

IM: Samozřejmě, že ano.

T: A co to znamená v Tvořivé společnosti?

IM: A proč jimi přestáváme být? A opět, 
co je to status Člověka, ano? To je nejvyš-
ší status, pro kterého je veškeré blaho, no a 
řekněme, všechny svobody. Může se člověk 
připravit o tento status? Snadno. Když se 
dopustí protiprávního činu nebo porušuje  
práva a svobody nebo blaho jiného člověka. 
Cožpak normální člověk bude ohrožovat ji-
ného člověka? Nebude. A kdo ho bude ohro-
žovat? Zvíře. A pokud se člověk stane zví-
řetem, přestane být Člověkem. Není to tak?

Člověk je ve skutečnosti duální: v něm je 
Anděl i zvíře. To znamená, že v něm je to, 
co se nazývá Člověkem s velkým Č, a v něm 
je i ta živočišná složka, která je v podstatě 
nyní stimulována ve společnosti jako celku, 
a která dominuje ve společnosti jako celku. 
Správně? Ale v něm, v každém z nás je také 
Člověk, nebo mluvíme-li náboženským ja-

zykem, ten, kdo se může stát Andělem. Že?

A právě Tvořivá společnost je společnost 
Člověka, a ne společnost zvířete. A pokud se 
člověk nějakým způsobem, řekněme, kvůli 
nějakým emocím, myšlenkám nebo ještě 
kvůli něčemu stane zvířetem - pak je ne-
bezpečný pro společnost, je nebezpečný pro 
jiného člověka. A není nic cennějšího než 
lidský život. Správně? Ale on ztrácí svůj sta-
tus, stává-li se zvířetem. A jestliže se stane 
zvířetem, ztratí status Člověka, takže co 
musí být? No, co mu přináleží: musí, pokud 
to... buď dočasně ztratí, nebo onemocněl, 
řekněme - potřebuje léčbu. A pokud, pro-
miňte, nenávratně – znamená to, nenávrat-
ně. Nemůže to být jinak, společnost se musí 
také očistit. A jak jinak?

T: A status zvířete, co se tím myslí? Je to 
izolace člověka, nebo že dočasně..?.

IM: Cokoli. Řekněme, jakýkoliv tvůj čin 
namířený proti svobodě, to znamená proti 
druhému člověku, tě zbavuje statusu Člově-
ka, částečně, dočasně nebo navždy v závis-
losti na tebou spáchaném činu. Jak jinak?

Uvedu jednoduchý příklad. Každý to pocho-
pí a mnozí řeknou: ale jak to může tak být? 
Řekněme, že je semafor, svítí červená, jízda 
je zakázána. Ale který z nás, řidičů, to ne-
porušil? A proč to porušujeme? Protože ma-
ximum, co nám hrozí, je pokuta. Vytváříme 
však velmi nebezpečné podmínky projíždě-
ním na červenou, dokonce kdy jsme si jisti, 
že tam nikdo není a my to projedeme. Ale 
proč dochází ke smrtelným nehodám? 

Protože se objevují takové myšlenky „pro-
jedeme“. Neprojeli, člověk utrpěl - promiň, 
to je už hrubé porušení. Že? Jedná se o vel-
mi závažné protiprávní jednání. Chápu, že 
existují nešťastné případy, které nezávisí 
na lidech, no, stávají se různé věci: i tech-
nika selhala a něco jiného. Když ale záměr-
ně projedeme na červenou, tak nám vystaví 
pokutu. No, pokud máme peníze, není to 
pro nás vůbec problém. Cožpak je to trest? 
Cožpak to zastaví člověka? 

A tady se ukazuje, že z pozice Tvořivé spo-
lečnosti, snižuješ svůj status Člověka tím, 

Každý člověk má, už díky 
samotnému narození, právo být 
Člověkem. Všichni lidé se rodí 
svobodní a sobě rovní. Každý má 
právo volby. Na Zemi nemůže být 
nikdo a nic důležitější než Člověk, 
než jeho svoboda a práva. 
Realizace práv a svobod Člověka 
nesmí narušovat práva a svobody 
ostatních lidí.

TVOŘIVÁ  
SPOLEČNOST

 fragment z pořadu  
"TVOŘIVÁ SPOLEČNOST"

že se stáváš hrozbou, možnou hrozbou ji-
ným lidem. Je to tak? Ohrožuješ jejich svo-
bodu a právo, jejich zdraví. 

Takže jaký musí být trest? Takový, kterým 
se jen tak nevykoupíš. No, alespoň 100 ho-
din veřejně prospěšné práce. Proč jsi to 
udělal? Zpravidla, aby ses předvedl, ukázal, 
jaký jsi frajer před ostatními, aby ses poch-
lubil. A proto, aby se pýcha zvířete usměr-
nila, tady máš 100 hodin, řekněme, veřejně 
prospěšných prací,  a to tam, kde tě všichni 
uvidí. 

Promiňte, to je úklid veřejných toalet, jako 
jsou supermarkety nebo někde jinde, úklid 
areálu,  silnice, kde jsi porušil pravidla, aby 
tě všichni viděli - 100 hodin, že je odpracu-
ješ, řekněme, dvě nebo tři hodiny denně ve 
svém volném čase. Budeš potom porušovat?

T: Ne, samozřejmě.

IM: Bude některý z tvých známých? No, na-
příklad, porušil jsem - a myji, čistím, uklí-
zím na veřejných prostranstvích. Viděla jsi 
mne. Budeš porušovat?

T: Samozřejmě, že ne. Určitě, příklad, že.

IM: Zamyslíš se nad tím. Příklad je takový 
velmi názorný. Že? (T: Ano) Takže pořádek 
bude ideální. Protože všechna pravidla sil-
ničního provozu jsou napsána lidskou krví, 
a my je ignorujeme, protože si často býváme 
příliš jistí sami sebou. Často jsme však pří-
činou smrti jiných lidí. Není to tak?

Nebo si člověk pod vlivem alkoholu sednul 
za volant, chápe, že reakce jsou zpomale-
né, ještě... ale on je přece „hrdina“. A po-
kud se posadil a měl nehodu, a vzal život 
jinému člověku, může být zproštěn viny 
nebo ne? Vždyť se jedná o úmyslný čin. Co 
to znamená? Znamená to, že zvíře v něm 
je tak dominantní, že ztrácí svůj status. Je 
pro společnost nebezpečný, a proto, když 
vzal cizí život, musí ztratit vlastní. Tady 
jednoznačně.

No, brát člověku život není třeba. Musí tady 
pracovat, přinášet užitek celému lidstvu, a 
do konce svých dnů odpracovávat vykonaný 
přečin zvířete. Ale statusu člověka už bude 
zbaven. Podle mého názoru je to spraved-
livé a správné. To jsou samozřejmě otázky 
pro právníky, ti sepíší, řeknou a udělají vše. 
Všemu se musí věnovat odborníci.

K tomu, abychom měli pořádek, abychom 
byli svobodní, musíme být čestní a spraved-
liví. Správně? Neporušovat, neohrožovat 
někoho - pak ani tebe nikdo nebude ohro-
žovat. Správně? Tehdy klidně přijedeš k ob-
chodu, můžeš nechat otevřené auto i s klíči 
a nikdo ho nevezme, protože ví: když vezme 
cizí, ztratí všechno. A to je nevyhnutelné. A 
moderní technologie to umožňují, udělat i 
sledování i všechno ostatní. A taktéž každý 
člověk bude zainteresován v tom, aby svět 

Každý člověk má právo 
být ČLOVĚKEM
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byl bezpečný a čestný. Proto nemá smysl 
porušovat zákony.

Nyní ve spotřebitelském formátu, kdy všich-
ni a všechno porušují, je to takový přirozený 
proces. No, jak by to zde... Člověk je člově-
ku vlkem, proto zvíře dominuje. A v Tvoři-
vé společnosti to však nesmí být a nesmí k 
tomu být ani důvod, protože člověk musí 
být zabezpečen. Nemá potřebu porušovat a 
nemá potřebu, řekněme, sahat na cizí. 

T: A co znamená, že nic nemůže být důleži-
tější než člověk?

IM: A o tom jsme už tady taktéž mluvili. Jak 
může být nějaký veřejný nebo státní zájem, 

nebo nějaký jiný vymyšlený více než člověk, 
jestliže člověk má nejvyšší status? A co je 
to společnost? Už jsme to dnes rozebírali. 
Cožpak to není člověk? (T: Ano) Cožpak stát 
není člověk?

T: No, existují různé názory na to, že... 
ano...

IM: No, existují různé názory, ano. Ale ve 
skutečnosti (T: Ve skutečnosti, zajisté), po-
kud odebereme člověka, co zůstane? T: Nic.

IM: Tak co je tedy důležitější? (T: Ano) Člo-
věk. A nemůže být nic důležitější než člo-
věk. Proto to musí být zásadní. A vše, co se, 
řekněme,  vytváří a přijímá v legislativním 

rámci, ve všem, musí být orientováno na 
svobodu a blaho člověka.

více informácií 
allatraunites.com/cs

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

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

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

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

 BEZPEČNOST ČLOVĚKA BEZPEČNOST ČLOVĚKA

     TRANSPARENTNOST A       TRANSPARENTNOST A  
DOSTUPNOST INFORMACÍ DOSTUPNOST INFORMACÍ 
PRO VŠECHNYPRO VŠECHNY

Každý Člověk má právo být věrohodně infor-
mován o  pohybu a  přerozdělení finančních 
prostředků společnosti. Každému Člověku 
jsou dostupné informace, v   jakém stavu je 
plnění rozhodnutí přijatých společností.

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

  TVOŘIVÁ IDEOLOGIETVOŘIVÁ IDEOLOGIE
Ideologie by měla být zaměřena na popu-
larizaci nejlepších lidských vlastností a   na 
ochranu před vším, co je namířeno proti 
Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké 
duchovně morální zásady Člověka, humán-
nost, poctivost, vzájemná úcta a  upevňová-
ní přátelství.

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

ROZVOJ OSOBNOSTIROZVOJ OSOBNOSTI
Každý člověk v   Tvořivé společnosti 
má právo na všestranný rozvoj a  sebe- 
realizaci.Vzdělání by mělo být bezplat-
né a   stejně dostupné všem. Vytvoření 
podmínek a   rozšiřování možností pro 
realizaci tvůrčích schopností a   nadání 
Člověka.

SPRAVEDLNOST A    SPRAVEDLNOST A    
ROVNOSTROVNOST

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a   
spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. 
Monopolizace zdrojů a   jejich iracionální 
využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje 
se spravedlivě přerozdělují mezi obyvate-
le celé planety.

Přeje-li si to člověk, je mu garantová-
no pracovní místo. Mzdy za vykonávání 
identických pozic, za stejnou specializaci 
či profesi, mají být stejné na celém světě.

          SAMOSPRÁVA                                                                                                                                       SAMOSPRÁVA                                                                                                                                       
     SPOLEČNOSTI     SPOLEČNOSTI
Pojem „moc“ v   Tvořivé společnosti ne-
existuje, protože zodpovědnost za celou 
společnost, její rozvoj, podmínky pro ži-
vot a  harmonické uspořádání je na kaž-
dém Člověku.

Život Člověka je největší hodnotou. Je 
třeba chránit Život každého Člověka jako 
svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit a  
garantovat, že život každého Člověka má 
tu nejvyšší hodnotu. Není a  nemůže být 
nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je 
cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou 
cenní všichni Lidé.

ŽIVOT ČLOVĚKAŽIVOT ČLOVĚKA

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

  SVOBODA ČLOVĚKASVOBODA ČLOVĚKA
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 8  OSNOV TVOŘIVÉ  SPOLEČNOSTI 8  OSNOV TVOŘIVÉ  SPOLEČNOSTI

...pokračování v  příštím čísle

allatra.tv, allatraunites.com

VÝHODY ČLOVĚKA 
V TVOŘIVÉ 
SPOLEČNOSTI

NOVÝ POŘAD
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„CHCEM ŽIŤ V TVORIVEJ 
SPOLOČNOSTI!” 

Karolína: Karolína: Pro mě, jako pro lékaře, Tvořivá společnost představuje Pro mě, jako pro lékaře, Tvořivá společnost představuje 
jistotu pro každého člověka, který se ocitne ve zdravotních pro-jistotu pro každého člověka, který se ocitne ve zdravotních pro-
blémech. Jistotu, že se mu dostane včas adekvátní péče na vysoké blémech. Jistotu, že se mu dostane včas adekvátní péče na vysoké 
úrovni. Jistotu, žeúrovni. Jistotu, že  veškerá léčbaveškerá léčba, , kterou bude moci podstoupit, kterou bude moci podstoupit, je je 
vyvinuta s čistým záměrem – navrátit člověku zdraví.vyvinuta s čistým záměrem – navrátit člověku zdraví.  Je to vy-Je to vy-

soce vyspělá společnost, kde vědecký výzkum, včetně farmaceutic-soce vyspělá společnost, kde vědecký výzkum, včetně farmaceutic-
kého, nesleduje rentabilitu, ale nejlepší možné řešení pro člověka. Kde kého, nesleduje rentabilitu, ale nejlepší možné řešení pro člověka. Kde 

potřebné léky jsou dostupné každému, za stejné ceny, po celém světě. Je to stabilní potřebné léky jsou dostupné každému, za stejné ceny, po celém světě. Je to stabilní 
společnost, která si dovede poradit s každou výzvou.společnost, která si dovede poradit s každou výzvou.

Zuzana: Zuzana: 8. osnov mi dáva postoj, že keď je na prvom mieste človek 8. osnov mi dáva postoj, že keď je na prvom mieste človek 
a jeho hodnota, nebudeš sa báť o to, za čo kúpiš stravu, zaplatíš a jeho hodnota, nebudeš sa báť o to, za čo kúpiš stravu, zaplatíš 
nájom, alebo kúpiš lieky, ktoré dieťa potrebuje. Nebude bezdomo-nájom, alebo kúpiš lieky, ktoré dieťa potrebuje. Nebude bezdomo-
vec, či exekútor a dôchodca na ulici, deti v detských domovoch, vec, či exekútor a dôchodca na ulici, deti v detských domovoch, 
nespravodlivosť, vojny... V Tvorivej spoločnosti nespravodlivosť, vojny... V Tvorivej spoločnosti budeme mať pod-budeme mať pod-
mienky na dôstojný život ako ľudia. mienky na dôstojný život ako ľudia. V šiestej osnove sa hovorí V šiestej osnove sa hovorí 
o všestrannom rozvoji a sebarealizácii človeka. Keď sa budeme môcť o všestrannom rozvoji a sebarealizácii človeka. Keď sa budeme môcť 
rozvíjať z vnútra a žiť život, ktorý nás bude napĺňať, tak nepotrebné veci vymiznú. rozvíjať z vnútra a žiť život, ktorý nás bude napĺňať, tak nepotrebné veci vymiznú. 
To je tak úžasné, žiť v radosti, láske a spolu v rešpekte, ako jedna rodina.To je tak úžasné, žiť v radosti, láske a spolu v rešpekte, ako jedna rodina.

Eva: Eva: Pro mě, jako ekonoma, znamená Tvořivá společnost možnost Pro mě, jako ekonoma, znamená Tvořivá společnost možnost 
podnikat dle zákonů skutečné ekonomiky,podnikat dle zákonů skutečné ekonomiky, tedy tvůrčí činnosti,  tedy tvůrčí činnosti, 
která přirozeně vytváří statky pro uspokojení lidských potřeb. V která přirozeně vytváří statky pro uspokojení lidských potřeb. V 
Tvořivé společnosti Tvořivé společnosti lidé dělají vše v souladu se svědomím, lidé dělají vše v souladu se svědomím, ne-ne-
konkurují si, ale konkurují si, ale spolupracujíspolupracují,, což i v oblasti podnikání vede ke  což i v oblasti podnikání vede ke 

zvýšení efektivnosti práce a upevnění vztahů, jak mezi vlastními zvýšení efektivnosti práce a upevnění vztahů, jak mezi vlastními 
kolegy, tak i s klienty. V tom spatřuji skutečný zisk, a nejen ten finanč-kolegy, tak i s klienty. V tom spatřuji skutečný zisk, a nejen ten finanč-

ní, ale především lidský! Dle mého názoru by člověk neměl primárně pracovat za ní, ale především lidský! Dle mého názoru by člověk neměl primárně pracovat za 
účelem zisku, ale pro přínos druhým lidem, celé společnosti.účelem zisku, ale pro přínos druhým lidem, celé společnosti.

Renka: Renka: Tvorivá spoločnosť pre mňa znamená, že budeme žiť a najmä Tvorivá spoločnosť pre mňa znamená, že budeme žiť a najmä 
každé jedno rozhodnutie robiť podľa svedomia. A to preto, aby sme každé jedno rozhodnutie robiť podľa svedomia. A to preto, aby sme 
mohli rozšíriť mohli rozšíriť veľmi vyspelé technológie,veľmi vyspelé technológie, ktoré budú veľmi ná- ktoré budú veľmi ná-
pomocným nástrojom pri oprave tela človeka, pri získavaní potra-pomocným nástrojom pri oprave tela človeka, pri získavaní potra-
vín alebo vody v rôznych končinách sveta. Takéto technológie by vín alebo vody v rôznych končinách sveta. Takéto technológie by 
sa stali pre súčasnú spoločnosť skôr zbraňou a nástrojom, ako si sa stali pre súčasnú spoločnosť skôr zbraňou a nástrojom, ako si 
podmaniť druhých a získať moc. Preto treba podmaniť druhých a získať moc. Preto treba konať podľa svedomia, konať podľa svedomia, 
aby bol dostatok a spokojný život.aby bol dostatok a spokojný život.

Michaela: Michaela: Tvorivá spoločnosť pre mňa znamená otvorený svet, Tvorivá spoločnosť pre mňa znamená otvorený svet, 
ľudskosť, rast, ľudskosť, rast, podporu človeka vo všetkých sférachpodporu človeka vo všetkých sférach za pod-  za pod- 
mienky, že človek sám chápe hodnotu ľudského života a sám sa mienky, že človek sám chápe hodnotu ľudského života a sám sa 
chce podieľať na spoločnom šťastí všetkých ľudí. Ako učiteľka ži-chce podieľať na spoločnom šťastí všetkých ľudí. Ako učiteľka ži-
jem v Tvorivej spoločnosti v absolútnej dôvere, že všetko robíme jem v Tvorivej spoločnosti v absolútnej dôvere, že všetko robíme 

pre nás, ľudí. Stávame sa vnútorne lepšími, vzdelanejšími, poznáme pre nás, ľudí. Stávame sa vnútorne lepšími, vzdelanejšími, poznáme 
zmysel života, konáme čestne, pretože Tvorivá spoločnosť je sama zmysel života, konáme čestne, pretože Tvorivá spoločnosť je sama 

osebe vytvorená pôda k tomu, aby sme osebe vytvorená pôda k tomu, aby sme ako ľudstvo mohli evolučne rásť.ako ľudstvo mohli evolučne rásť.

Jitka: Jitka: Důležité je aplikovat Tvořivou společnost už od základ-Důležité je aplikovat Tvořivou společnost už od základ-
ní jednotky a tou je rodina. Důležité je jít příkladem, chovat se k ní jednotky a tou je rodina. Důležité je jít příkladem, chovat se k 
druhým s úctou, lidsky, pomáhat si a objevovat v sobě navzájem druhým s úctou, lidsky, pomáhat si a objevovat v sobě navzájem 
tvůrčí schopnosti a vidět jeden v druhém to dobré. V 5. osnově tvůrčí schopnosti a vidět jeden v druhém to dobré. V 5. osnově 
Tvořivé společnosti se píše o popularizaci nejlepších lidských vlast-Tvořivé společnosti se píše o popularizaci nejlepších lidských vlast-
ností. ností. Pojďme přijmout za moderní a „in“ takové vlastnosti jako Pojďme přijmout za moderní a „in“ takové vlastnosti jako 
je lidskost, poctivost, vzájemná úcta a péče o druhé. je lidskost, poctivost, vzájemná úcta a péče o druhé. Každý člověk je v Tvořivé Každý člověk je v Tvořivé 
společnosti důležitý, každá práce jednotlivce je důležitá a dohromady lze udělat společnosti důležitý, každá práce jednotlivce je důležitá a dohromady lze udělat 
mnoho. Pojďme vytvořit takovou společnost, ve které bude radost žít.mnoho. Pojďme vytvořit takovou společnost, ve které bude radost žít.

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

vyvedie našu civilizáciu 
so slepej uličky 
sebadeštrukcie

zabezpečí dôstojný život 
všetkým ľuďom na planéte, 
bez strachu o prítomnosť či 
budúcnosť

zabezpečí budúcnosť bez 
vojen, násilia, konfliktov  
a hladu

privedie súčasnú spoločnosť 
na novú úroveň zjednotenia 
a mierového rozvoja 
civilizácie vo všetkých 
oblastiach života privedie 
súčasnú spoločnosť na 
novú úroveň zjednotenia 
a mierového rozvoja 
civilizácie vo všetkých 
oblastiach života

PRIPOJTE SA K NÁM:

Oficiálne stránky projektu:  
allatraunites.com/sk  
allatraunites.com/cs

Kontaktujte nás: 
info@allatra.cz 
bratislava@allatra.sk

Spolu dokážeme zmeniť 
                                 našu budúcnosť!
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Marie: Marie: Jako prodavačka se setkávám s různými lidmi. Mám obrov-Jako prodavačka se setkávám s různými lidmi. Mám obrov-

skou šanci ukázat jim, žeskou šanci ukázat jim, že život se dá prožívat v lásce a v radosti,  život se dá prožívat v lásce a v radosti, 
a to v každém okamžiku.a to v každém okamžiku.  Laskavostí, vstřícností, trpělivostí a ne-Laskavostí, vstřícností, trpělivostí a ne-
zbytným humorem se jim snažím předat kousek lidskosti. Mám u zbytným humorem se jim snažím předat kousek lidskosti. Mám u 
sebe noviny Dobro je tam, kde Тy, které jim k nákupu vždycky moc sebe noviny Dobro je tam, kde Тy, které jim k nákupu vždycky moc 

ráda dám. Ptám se jich, jak oni sami chtějí žít a jak má vypadat svět, ráda dám. Ptám se jich, jak oni sami chtějí žít a jak má vypadat svět, 
ve kterém jsou šťastní. Stává se mi, že se s člověkem, který byl před pár ve kterém jsou šťastní. Stává se mi, že se s člověkem, který byl před pár 

minutami cizím, obejmeme a jsme rádi, že jsme se poznali.minutami cizím, obejmeme a jsme rádi, že jsme se poznali.

Ivan: Ivan: Keď som sa prvýkrát stretol s 8. оsnovami Tvorivej spoločnos-Keď som sa prvýkrát stretol s 8. оsnovami Tvorivej spoločnos-
ti, zistil som, že mnohé z tu uvádzaných vecí, ktoré vzišli z celo-ti, zistil som, že mnohé z tu uvádzaných vecí, ktoré vzišli z celo-
svetového prieskumu, by som vymenoval aj sám. Niektoré z nich svetového prieskumu, by som vymenoval aj sám. Niektoré z nich 
som dokonca osobne zažil, hoci sa neskôr, napriek ich rozumnosti a som dokonca osobne zažil, hoci sa neskôr, napriek ich rozumnosti a 
značnému uľahčovaniu života všetkých ľudí v spoločnosti, prestali značnému uľahčovaniu života všetkých ľudí v spoločnosti, prestali 

v praxi využívať. Napríklad – v praxi využívať. Napríklad – jedna rovnaká cena na ten istý vý-jedna rovnaká cena na ten istý vý-
robok v celej spoločnosti. robok v celej spoločnosti. Áno, vtedy to bolo len v jednom štáte a pri Áno, vtedy to bolo len v jednom štáte a pri 

ceste do iných si človek musel prepočítavať, či sa to za tú či onú cenu oplatí, no teraz ceste do iných si človek musel prepočítavať, či sa to za tú či onú cenu oplatí, no teraz 
sa navrhuje ešte väčšie zjednodušenie – totiž, aby tá cena bola rovnaká na celom sa navrhuje ešte väčšie zjednodušenie – totiž, aby tá cena bola rovnaká na celom 
svete. Krásna predstava, že kdekoľvek pôjdem, nemusím absolútne nad tým dumať, svete. Krásna predstava, že kdekoľvek pôjdem, nemusím absolútne nad tým dumať, 
ani si pamätať rôzne ceny, pretože všade to bude rovnaké.ani si pamätať rôzne ceny, pretože všade to bude rovnaké.

Hanka: Hanka: Ako učiteľka v materskej škole si uvedomujem, ako je dôle-Ako učiteľka v materskej škole si uvedomujem, ako je dôle-
žité aby som bola Človekom. žité aby som bola Človekom. Byť v prvom rade príkladom de-Byť v prvom rade príkladom de-
ťom, ale aj ich rodičom.ťom, ale aj ich rodičom. Ak vidím, že je rodič nahnevaný, smut- Ak vidím, že je rodič nahnevaný, smut-
ný, nervózny, snažím sa, aby odo mňa išiel pokoj a porozumenie. ný, nervózny, snažím sa, aby odo mňa išiel pokoj a porozumenie. 
Veď ja netuším, aké trápenia má, s akými životnými problémami Veď ja netuším, aké trápenia má, s akými životnými problémami 
sa potýka. Veď nemá význam reagovať na negatívum negatívom, sa potýka. Veď nemá význam reagovať na negatívum negatívom, 
tým sa len umocňuje. Keď negatívny nápor od človeka zvládnem ustáť tým sa len umocňuje. Keď negatívny nápor od človeka zvládnem ustáť 
v prvej chvíli, zhodnotím situáciu a v prvej chvíli, zhodnotím situáciu a rreagujem ako Človek, nie zviera, všetko sa eagujem ako Človek, nie zviera, všetko sa 
zvláda oveľa ľahšie a jednoduchšie.zvláda oveľa ľahšie a jednoduchšie.  

Amaya: Amaya: V Tvorivej spoločnosti je slobodný prístup k informáciám V Tvorivej spoločnosti je slobodný prístup k informáciám 
samozrejmosťou. samozrejmosťou. 

Vďaka dnešným technológiám nie je problém zabezpečiť, aby mal Vďaka dnešným technológiám nie je problém zabezpečiť, aby mal 
každý človek kedykoľvek prístup k informáciám o tom, ako sa pou-každý človek kedykoľvek prístup k informáciám o tom, ako sa pou-
žívajú a prerozdeľujú finančné a iné zdroje patriace verejnosti, všet-žívajú a prerozdeľujú finančné a iné zdroje patriace verejnosti, všet-
kým ľuďom, a podieľal sa na rozhodovaní ako tieto spoločné zdroje kým ľuďom, a podieľal sa na rozhodovaní ako tieto spoločné zdroje 
používať pre potreby a rozvoj spoločnosti. používať pre potreby a rozvoj spoločnosti. Hospodári sa otvorene, transparentne 
a za účasti všetkých ľudí.

Markéta: Markéta: Jako lektorka cizího jazyka pracuji každý den se studenty Jako lektorka cizího jazyka pracuji každý den se studenty 
různých věkových skupin, pocházejících z různých prostředí. V pra-různých věkových skupin, pocházejících z různých prostředí. V pra-
xi jsem pochopila, xi jsem pochopila, nakolik důležité je člověka poznávat, upřím-nakolik důležité je člověka poznávat, upřím-
ně se o něho zajímat a podporovat ho. ně se o něho zajímat a podporovat ho. Není těžké uvidět, kde Není těžké uvidět, kde 
mají lidé slabé stránky a které jsou naopak jejich silné. A díky tomu mají lidé slabé stránky a které jsou naopak jejich silné. A díky tomu 
je možné vždy zvolit vhodný způsob komunikace a člověka podpořit, je možné vždy zvolit vhodný způsob komunikace a člověka podpořit, 
vytvořit pro něho podmínky, kdy se může projevit v nejlepším světle.  vytvořit pro něho podmínky, kdy se může projevit v nejlepším světle.  
Na hodinách je vždy přátelská atmosféra a i studenti se vzájemně podporují, odcházejí z Na hodinách je vždy přátelská atmosféra a i studenti se vzájemně podporují, odcházejí z 
lekcí radostní. lekcí radostní. Pokud se člověk cítí dobře, daleko lépe a rychleji se věci učí. Pokud se člověk cítí dobře, daleko lépe a rychleji se věci učí. Myslím, Myslím, 
že s takovým přístupem bude Tvořivá společnost plná perfektních specialistů ve svých že s takovým přístupem bude Tvořivá společnost plná perfektních specialistů ve svých 
oborech, kteří svou práci dělají s láskou a radostí.oborech, kteří svou práci dělají s láskou a radostí.

Jaroslav: Jaroslav: V Tvorivej spoločnos-V Tvorivej spoločnos-
ti má každý prístup k výrobkom ti má každý prístup k výrobkom 
najvyššej kvality. Každý človek najvyššej kvality. Každý človek 
je dôležitým členom tejto spo-je dôležitým členom tejto spo-
ločnosti, a preto ani v tomto ne-ločnosti, a preto ani v tomto ne-
dochádza k rozdeleniu ľudí. Práve dochádza k rozdeleniu ľudí. Práve 
zabezpečenie kvalitných podmie-zabezpečenie kvalitných podmie-
nok pre život každého človeka je prioritou a zisk nok pre život každého človeka je prioritou a zisk 
v nej nie je dôležitý. Preto nie je ani dôvod vy-v nej nie je dôležitý. Preto nie je ani dôvod vy-
rábať  menej kvalitné výrobky a rozdeľovať ľudí rábať  menej kvalitné výrobky a rozdeľovať ľudí 
na tých, ktorí si môžu kvalitu dovolit a ktorí nie. na tých, ktorí si môžu kvalitu dovolit a ktorí nie. 
Každý má nárok na to najlepšie, čo dokážeme Každý má nárok na to najlepšie, čo dokážeme 
vytvoriť.vytvoriť.

Ľudstvo nepotrebuje revolúcie, ľudstvo potrebuje Evolúciu.

Igor Michajlovič Danilov

Zlatka: Zlatka: Ľuďom so zdravotným Ľuďom so zdravotným 
postihnutím sú dostupné všetky postihnutím sú dostupné všetky 
kvalitné kompenzačné pomôc-kvalitné kompenzačné pomôc-
ky, ktoré im uľahčujú život a ky, ktoré im uľahčujú život a 
zvyšujú ich sebestačnosť. zvyšujú ich sebestačnosť. Kaž- Kaž- 

dému človeku so zdravotným dému človeku so zdravotným 
znevýhodnením sú v plnej miere znevýhodnením sú v plnej miere 

hradené všetky náklady na kvalitné liečebné hradené všetky náklady na kvalitné liečebné 
terapie a rekonvalescenčné a rehabilitačné  terapie a rekonvalescenčné a rehabilitačné  
pobyty pobyty v takom rozsahu, ktorý je potrebný na v takom rozsahu, ktorý je potrebný na 
zlepšenie jeho zdravia a skvalitnenie života. Je to zlepšenie jeho zdravia a skvalitnenie života. Je to 
spoločnosť, v  ktorej inštitucionálne vzdelávanie spoločnosť, v  ktorej inštitucionálne vzdelávanie 
sa neorientuje len na osvojovanie akademických sa neorientuje len na osvojovanie akademických 
poznatkov, ale aj rozvoj praktických schopností poznatkov, ale aj rozvoj praktických schopností 
a zručností žiakov a študentov, avšak v prvom a zručností žiakov a študentov, avšak v prvom 
rade na osvojovanie si najvyšších  ľudských, mo-rade na osvojovanie si najvyšších  ľudských, mo-
rálnych, etických a duchovných hodnôt, ktoré rálnych, etických a duchovných hodnôt, ktoré 
sú piliermi šťastného a bezpečného života celej sú piliermi šťastného a bezpečného života celej 
spoločnosti. Každému človeku bez ohľadu na spoločnosti. Každému človeku bez ohľadu na 
vek poskytuje bezplatné kvalitné vzdelávanie na vek poskytuje bezplatné kvalitné vzdelávanie na 
všetkých druhoch a stupňoch škôl. všetkých druhoch a stupňoch škôl. 

Zuzana: Zuzana: Pracujem ako predavačka v bezobalovom obchode a všímam Pracujem ako predavačka v bezobalovom obchode a všímam 
si, že ľudia sú v jadre dobrí. Zamýšľajú sa o planéte, o dopadoch svo-si, že ľudia sú v jadre dobrí. Zamýšľajú sa o planéte, o dopadoch svo-
jich činoch na ňu a o tom ako pomoct skrze seba. Tvorivú spoločnosť jich činoch na ňu a o tom ako pomoct skrze seba. Tvorivú spoločnosť 
vnímam  hlavne v vnímam  hlavne v poznaní sebapoznaní seba, tým, že ja si budem uvedomovať , tým, že ja si budem uvedomovať 
svoje činy, svoju prácu na sebe a čistotu svojich úmyslov. Môžem svoje činy, svoju prácu na sebe a čistotu svojich úmyslov. Môžem 

vedome tvoriť svoj život a keď môj život  je v poriadku, v pravde, v vedome tvoriť svoj život a keď môj život  je v poriadku, v pravde, v 
čistote, v láske, bude taký aj  celý svet okolo mňa. čistote, v láske, bude taký aj  celý svet okolo mňa. 

Allatraunites.  
Tvořivá Společnost

Allatraunites.  
Tvorivá Spoločnost
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Byl nádherný slunečný zimní den, mrzlo až 
praštělo a sníh pod mýma, ještě dětskýma 
nohama, vydával legračně křupavý zvuk. 
Za dva dny měly začít Vánoce a my jsme si 
s rodiči zajeli pro stromeček na chalupu do 
hor. Na zápraží stál tatínek a kdybych nevi-
děla, že mu od úst utíká pára, tak bych řekla, 
že ani nedýchá při pohledu na tu nádheru, 
kterou tady přes noc vykouzlil „děda Mráz“. 

„Je tady ale krásně, co?“ obrátil se na mě s 
řečnickou otázkou a já jen přikývla a řek-
la, že bych to chtěla namalovat, stejně jako 
Josef Lada. Jeho obrázky jsem milovala pro 
jejich obsah i osobitý styl. Cítila jsem z nich 
vždy takovou dětskou radost a vzájemnost 
lidí. „Tak to namaluj “, odpověděl mi taťka 
jakoby nic. „No, jo“, pomyslela jsem si,“ mu 
se to říká, když má takový talent. Tudle mi 
jen tak namaloval koně, který byl víc živý 
než ti skuteční!“ 

„Možná, někdy, až budu velká“, odpověděla 
jsem. „To nebudeš mít na takové věci čas“, 
povzdechl si tatínek a šel nasekat dříví na 
podpal. Nasedla jsem na sáňky a sjela malý 
kopec k potoku pod chalupou, kam jsme se 
v létě chodili mýt a s taťkou jsme tam občas 
ulovili i nějakého pstruha. Dnes měl potok 
na sobě zmrzlou krustu, kterou narušovaly 
jen spadlé větve a kmeny stromů. 

To už maminka volala k obědu a když viděla, 
jak jsem mokrá, začala vyhrožovat, že to se asi 
ten mnou naplánovaný výlet na běžkách ne-
uskuteční. Nakonec jsme věci ale usušili nad 
krbem a taťka začal chystat lyže. No, byly to 
takové lyžo-běžky – lyže, kde se dala povolit 
pata. Já s mamkou jsme byly vždy na sport 
levé, na rozdíl od taťky a mé všestranně na-
dané sestřičky. O co míň mi ale sport šel, o to 
víc mě lákal, a tak jsem se už nemohla dočkat 
té dnešní výpravy po okolí Bílých Karpat, kte-
ré dnes svému názvu dělaly čest.

Byl to krásný výlet, sluníčko dělalo i z oby-
čejné smrkové větvičky brilianty posetý 
šperk, louky se proměnily v nadýchané pe-
řiny, do kterých byla zábava padat a dělat 
v nich se ségrou „andílky“. Vyjeli jsme až 
nad hájovnu, odkud jsme chvíli pozorovali 
rodinku srnek a potom na Lopenické sedlo, 
kde jsme viděli už na svahy Slovenska. Ces-
tou jsme se často zastavovali, protože jak 
jsme míjeli chaloupky sousedů, tak se naše 

společensky založená maminka často zapo-
vídala. Byl to takový určitý druh místního 
zpravodaje – dozvíte se jakou měli úrodu, 
kdo za nimi na svátky přijede, kolik se jim 
narodilo letos mláďátek (těch zvířecích i 
lidských), kdo umřel, kdo se oženil, co je 
trápí a co jim přineslo radost…

Cestou zpět jsme se stavili u hajného, který 
měl pro nás už vybraný stromeček, my hol-
ky jsme se zahřály čajem, a protože se za-
čínalo smrákat a počasí, jak už to v horách 
bývá, se prudce začalo měnit k horšímu, vy-
dali jsme se k naší chaloupce.

Cestou jsme ještě zažili pár legračních ka-
rambolů a podivných lyžařských stylů mých 
a naší maminky, které náš tatínek okem 
znalce posoudil a slovy ohodnotil: „Tak to 
nikdo neuvěří, že tudy jel lyžař, vypadá to 
spíše jako stopy po saních.“ K chaloupce 
jsme přijížděli už za tmy a na ten pohled ne-
zapomenu! Taťka nechal prozíravě svítit ve 
světnici, a tak se před námi objevil dokonalý 
obraz pohádkové chaloupky, takové, jakou 
měli broučci! Zatímco v krbu ještě dohoříva-
lo poslední polínko tak já jsem hořela uvnitř 
štěstím a takovým tím dětským nadšením! 

Celé odpoledne jsem strávila se svými nej-
bližšími, zažila legraci, díky mému špatné-
mu lyžařskému stylu i dobrodružství, po-
tkala milé sousedy, viděla nádhernou zimní 
scenérii, a ještě si vezu domů stromeček! 
„Jo, tati, je tady krásně!“, špitla jsem, spíš 
pro sebe a nahlas pronesla: „Chtěla bych 
Vánoce trávit tady, ne ve městě!“ „Zblázni-
la jsi se?“, opáčila hned maminka, která se 
ještě vzpamatovávala ze svého nadlidské-
ho „sportovního“ výkonu. „Jak bych tady v 
těch podmínkách připravila štedrovečerní 
večeři?! Navíc tady nemáme nic, ani dárky, 
ani ozdoby na stromeček. Neboj, doma to 
bude krásné a pohodlné!“ 

Toho roku bylo vše jinak! Ráno jsme se pro-
budili do obrovské vánice, příroda kolem 
byla k nepoznání a tatínek říkal, že naše 
„beruška“, jak jsme nazývali naši červenou 
Škodu MB, zapadala úplně sněhem. Nevím, 
zda tenkrát jen žertoval, když se maminka 
ptala, co budeme dělat a tatínek jí na to řekl, 
že budeme muset počkat do jara.

Toho roku jsem zažila možná přírodní kala-
mitu, ale v mém srdci naopak bylo krásně…

Tenkrát jsme neměli sice kapra, salát, svá-
teční polívku a další pochutinky, s vel-
kou pečlivostí servírované na cibuláko-
vém porcelánu, který byl téměř posvátný 
a určený jen pro speciální příležitosti… 

Stromeček se neblištěl luxusními ozdoba-
mi a nebyl na něm elektrický řetěz, přes-
to to byl ten nejkrásnější stromeček, jaký 
jsem kdy viděla! Vyrobili jsme si společ-
ně na něj ozdoby z jablíček, koření, šišek, 
různých papírů a pentlí, které jsme na 
chalupě našli a když na něj dopadal od-
raz z plápolajícího krbu, byl nadpozemsky 
krásný. Přestože jsem žádný dáreček pod 
stromečkem nenašla, přesto mi tyto Vá-
noce utkvěly v mém srdci navždy! Možná 
už tenkrát jsem pochopila, že nejkrásnější 
dárky jsou čas, pozornost a Láska. A toho 
všeho se mi tenkrát o Vánocích, na chalupě 
uprostřed Bílých Karpat, dostalo dosyta… 
S Láskou a přáním těch nejkrásnějších 
Vánoc...

Nejkrásnější dáreNejkrásnější dárekk

„No šťastie sa nedá merať nejakým 
komfortom alebo úrovňou blahobytu. 
Šťastie – to je nemateriálna zložka. 
A pokiaľ, prepáčte, u nás dominujú 
materiálne hodnoty, ľudia budú vždy 
nespokojní. Vždy budú protestujúci, 
vždy budú tí, čo nesúhlasia. Najhlav- 
nejšia je duchovná zložka, ľudská, 
no vo vyššom chápaní ľudských 
hodnôt. Keď ony budú v spoločnosti  
dominovať, vtedy bude všetko v 
poriadku. A u nás... Samozrejme. 
Priority musia byť duchovné alebo 
aspoň vysoko morálne“.

úryvok z relácie: „Zmena klímy.  
Začiatok veľkého nešťastia“

S Láskou a přáním těch S Láskou a přáním těch 
nejkrásnějších Vánocnejkrásnějších Vánoc

Eva Hronová

OSOBNÍ ZKUŠENOST
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Díky znalostem, obsaženým v knize 
„AllatRa“, roste vlna všeobecného 
duchovního osvícení a sjednocení. Na 
základě duchovních Znalostí se lidé po 
celém světě spojují, odbourávají nastavené 
systémy Živočišného 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 celého lidstva a je velice 
důležité, aby člověk, který se duchovně 
probudil, pomohl pomoci procitnout co 
nejvíce lidem kolem sebe. Vždyť mnoho 
lidí stále žije v iluzi nepřemožitelnosti 
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 větrů 
globálních změn a propadnout skrze mlhu 
do propasti. Abychom si nevytvářeli iluze o 
bezpečnosti 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 křehký svět dvakrát visel 
na vlásku a byl jen krůček od totálního 
zničení. Jednak to bylo především díky 
ambicím a sebevědomí některých agresivně 
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 
můžete vidět nejen svůj vlastní odraz v 
zrcadle, ale radovat se z blízkosti svých 
dětí, rodiny a přátel. Na druhé straně svět 
přežil výhradně jen díky Tomu, Kdo je zatím 
přítomen v lidském světě. To je dobrý důvod 
k zamyšlení se nad křehkostí, podmíněností 
tohoto hmotného světa a dočasné existence 
člověka v něm. 

Je to příležitost uvědomit si a učinit 
rozhodující výběr tady a teď, vyznat se ve 

svých myšlenkách, emocích a činech, a 
pochopit to, že nemusí být „zítra”, ale jen 
tento okamžik na okraji propasti, 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 žít. Pak 
nastavený systém bude bezmocný, protože 
člověk přestane podporovat vnucené 
šablony, nepustí do svého vědomí negativní 
vlivy vůle Živočišného rozumu, přestanou 
ho ovlivňovat myšlenky živočišné podstaty 
se svými smrtelnými iluzemi, které se 
vštěpují lidem v dnešní společnosti. 

Pro jednotlivce je obtížné prolomit systém 
Živočišného rozumu ve společnosti, protože 
jeho existence se drží na volbě duchovně 
spících lidí. 

Ale je to možné udělat za předpokladu 
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, 
projevují statečnost a odvahu brát na sebe 
zodpovědnost za důležitá rozhodování. 
Dobrých a laskavých lidí je na světě hodně, 
ale nevědí o sobě. Je důležité poskytnout 
jim Znalosti a sjednotit na duchovním 
základu – je to prvořadý úkol pro všechny 
lidi dobré vůle. Pro duchovní sílu neexistují 
žádné překážky! Pro přátelství nejsou 
žádné hranice! 

Pokud člověk žije v jednotě s duchovním 
světem, je v jednotě se všemi duchovními 
lidmi. Spojte se v duchu přátelství a podělte 
se o duchovní Znalostí! Čest a svědomí 

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

Rigden DjappoRigden Djappo

Anastasia Novych

je podstata každého člověka, je jen nutné 
probudit to nejlepší v každém z nás. Spěchejme 
šířit prapůvodní znalosti teď, protože zítra 
může být příliš pozdě! Sjednoťme se v duchu, 
aby zvítězila Pravda! Systém rozděluje, lidé 
sjednocují! Ve vašich rukou je vaše duchovní 
budoucnost a budoucnost celého lidstva. V 
prapůvodních duchovních znalostech 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 nemůže 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 základě vlastností hmoty. 
Stejně jako 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. 

Lidem je dána kniha „AllatRa“ – klíče k 
prapůvodním 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 poškozená 
Perla východu obrácena na západ, na návrší 
obelisku z dávné země Ra, bude národy 
ustanoven prapůvodní znak tvoření a 
všeobecného míru znak AllatRa. Zazáří 
AllatRa, zazáří Sloup Víry, prohlašující 
vítězství Pravdy. 

Padnou náboženství bojující 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 
budoucnosti. 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.

Systém rozděluje,Systém rozděluje,  
SJEDNOCUJÍ LIDÉ!SJEDNOCUJÍ LIDÉ!
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Na švýcarském národním televizním ka-
nálu RTS, dne 15. července 2020, politici, 
senátoři, vědci, důstojníci rozvědky, busi-
nessmani z různých koutů světa, prohlásili, 
že již nastal čas říci lidstvu o neznámých lé-
tajících předmětech, o nichž speciální služ-
by již léta vedou záznamy.

Ve filmu se říká, že v mnohých státech byly 
vytvořeny tajné programy ke studiu neoby-
čejných jevů a neznámých objektů. Při ana-
lýze daných videí experti potvrzují, že dané 
objekty se pohybují a nepodléhají známým 
zákonům fyziky, a jejich skladba či povaha 
je nejasná. Na ALLATRA TV jsme nejednou 
o tomto hovořili, a předložili nepopiratelná 
fakta o tom, že mimozemská civilizace 
existuje, a že kontakty s nimi se nepřerušily. 

Dr. Michael Summers, USA: Exoplanety - 
našli jsme 4 tisíce planet a orbitů, a jsou to 
planety mimo naši sluneční soustavu. Mezi 
nimi jsou planety jako naše Země, a někte-
ré jsou větší než Země, a na některých je 
i voda. My jsme před 20 lety jsme netušili 
nic o takových planetách, tehdy jsme za-
čali s pulsary, tedy s tím, co vzniká po ex-

plozi planet, a od té doby stále objevujeme 
více a více, tedy více než 4300 planet, což 
představuje objev jedné planety za den. 
 
Project Star Gate (1978-95), Elizaveta 
Khromova – geolog-geofyzik: Mohou-li 
jasnovidci pomoci přinést užitečnou infor-
maci, která je potřebná pro CIA. Tento pro-
jekt trval 23 let a měl dobré výsledky. Jeden 
z extrasensibilů z 1984 Joe McMoneagle po-
mocí metody distančního vidění popsal po-
vrch Marsu a to před jedním milionem 
let. Byly mu dány velmi přesné souřadnice, 
a to zejména toho místa Cydonia, tam, kde 
se nacházejí tyto pyramidy. 

Viděl ohromné stavby, pyramidální stav-
by, a také viděl bouři, a jakási kataklysma, 
která ničí planetu, a také mu byl dán pří-
kaz vrátit se ještě před  touto kataklyzmou, 
- aby uviděl ty lidi, kteří tam žili. A on uvi-
děl bytosti, které byli blízké humanoidům, 
velmi podobní lidem, jen byly velmi vysocí, 
asi okolo 3m výšky. On se s nimi i setkal, a 
oni mu říkali, že čekají na jakousi hvězdnou 
loď, která jim pomůže se přesídlit. Hovořil s 
těmi, se kterými se setkal před těmito kata-
klyzmaty. Možná, že by se toto dalo inter-
pretovat i jako něco smyšleného, pokud by 
zde nebyl jeden velmi důležitý fakt - a to, že 
Joe McMoneagle NEVĚDĚL, že ho posílají 
na Mars! 

Metody distančního vidění pracují tak, 
že slipperovi dávají pouze souřadnice 
- a popis místa, tak ten byl jen v daném 
obálce, o které slipper nic nevěděl do sa-

motného konce seance. A toto vše se na-
hrávalo, a když mu řekli, že byl na Marsu, 
tak byl udiven, protože si myslel, že se na-
chází na Zemi. A co je nejzajímavější, tedy 
dokument o této seanci je možné přímo 
stáhnout z webové stránky CIA, Project 
Star Gate, Mars Exploration. Každý člověk 
tam může zajít a podívat se. Je to velmi 
zajímavé, že oficiálně CIA nic nepřizná, 
tedy tyto stavby, a samozřejmě za pomoci 
takové metody. 

Alexandr Portnov – Prof. Doctor of Ge-
ological and Mineralogical Science, 
Moscow: Chci říci, že Mars byl vždy červe-
ný, a červená barva planet to je jasný indi-
kátor toho, že na té planetě je život. Všech-
ny Exoplanety, které jsou pokryty bazaltem 
neboli čedičem, tak na nich není nic. Tedy 
to, že na planetě existuje kyslík, nebo ozon 
v atmosféře planety, dle naší úrovně pozná-
ní, tak potom ta planeta má červenou bar-
vu... My máme modrou planetu, vzhledem k 
tomu, že je tady mnoho fotosyntetizujících 
rostlin.

Mars byl červený vždy. Červená barva je 
hydroxid železa, a když Američané uděla-
li analýzu povrchu Marsu, tak se toto sta-
lo nepopiratelným, byly to oxidy železa, a 
první snímky ukázaly hluboké vrásnění v 
litosféře Marsu, a můžeme říci, že toto mělo 
za následek oxidaci železa, a to může vznik-
nout pouze tehdy, jeli v atmosféře dostatek 
kyslíku. Během statisíců milionů let - byl na 
Marsu proces fotosyntézy, a to vedlo k pro-
dukci obrovskému množství kyslíku, který 
navázal na sebe basaltový povrch Marsu.

více informací se dozvíte v Kaleidoskopu 
faktů PALEOKONTAKT, ČÁST 3. 

ASTROFYZIKA: 
 MARS & EXOPLANETY 

fragment   
z kaleidoskopu  faktů 3.  
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PALEOKONTAKTPALEOKONTAKT
KALEIDOSKOP FAKTŮ
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NA MARSU BYLY OBJAVENY NA MARSU BYLY OBJAVENY 
  

PYRAMIDY A SFINGY!PYRAMIDY A SFINGY!

PALEOKONTAKTPALEOKONTAKT

  PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
Zprávu „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ předložila mezinárodní vědecko-výzkumná  
skupina Мezinárodního společenského hnutí ALLATRA.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA umožní za poměrně krátkou dobu, 
v podmínkách plnohodnotného a rychlého vývoje, vyřešit řadu 
strategických a pro lidstvo životně důležitých úkolů nejen v oblasti 
inovační energetiky a zajištění životně důležitých potřeb, ale také v oblasti 
klimatického geoinženýrství.

allatra.org allatra.tv
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KLIMATICKÁ KLIMATICKÁ 
APOKALYPSA: APOKALYPSA: 
ILÚZIA ALEBO REALITA?ILÚZIA ALEBO REALITA?

Prudké klimatické zmeny na planéte vy-Prudké klimatické zmeny na planéte vy-
šli na novú úroveň!šli na novú úroveň! Čím je to nebezpečné  Čím je to nebezpečné 
pre ľudstvo a pre každého z nás? Prognózy pre ľudstvo a pre každého z nás? Prognózy 
vedcov a vojakov. Na čo sa v skutočnosti pri-vedcov a vojakov. Na čo sa v skutočnosti pri-
pravujú tí, ktorí majú moc, a v akých ilúziách pravujú tí, ktorí majú moc, a v akých ilúziách 
žije obyvateľ? Akcelerácia klimatických pro-žije obyvateľ? Akcelerácia klimatických pro-
cesov, ich kaskádovitosť a synchronizácia v cesov, ich kaskádovitosť a synchronizácia v 
roku 2020. Prečo začala zemeguľa zväčšovať roku 2020. Prečo začala zemeguľa zväčšovať 
svoj objem a aké sú následky? Video, demon-svoj objem a aké sú následky? Video, demon-
štrujúce dynamiku prírodných katakliziem štrujúce dynamiku prírodných katakliziem 
za desať rokov od roku 2011 do roku 2020. za desať rokov od roku 2011 do roku 2020. 

Čo musí vedieť a urobiť každý, aby prežil? Čo musí vedieť a urobiť každý, aby prežil? 
Dôležitosť verejného informovania a zjed-Dôležitosť verejného informovania a zjed-
notenia. Čo nám dá zjednotenie? Ako prejsť notenia. Čo nám dá zjednotenie? Ako prejsť 
mierovou cestou zo spotrebiteľského formá-mierovou cestou zo spotrebiteľského formá-
tu spoločnosti do tvorivého? Ako sa dostať tu spoločnosti do tvorivého? Ako sa dostať 
z krízy egoizmu civilizácie? Nadnárodná z krízy egoizmu civilizácie? Nadnárodná 
idea, zjednocujúca všetkých ľudí, a osnovy, idea, zjednocujúca všetkých ľudí, a osnovy, 
na ktorých sa zakladá. Ľudia môžu všetko na ktorých sa zakladá. Ľudia môžu všetko 
zmeniť a prežiť! To najcennejšie je – ľudský zmeniť a prežiť! To najcennejšie je – ľudský 
život, pretože poskytuje človeku možnosť život, pretože poskytuje človeku možnosť 
získať oveľa viac.získať oveľa viac.

KONTROLA STÍNŮ. BĚŽNÝ DEN KONTROLA STÍNŮ. BĚŽNÝ DEN 
NAŠEHO ŽIVOTA. SPECIÁLNÍ NAŠEHO ŽIVOTA. SPECIÁLNÍ 
VYDÁNÍVYDÁNÍ

Jak tráví svůj běžný den života Andrej a El-Jak tráví svůj běžný den života Andrej a El-
čin? Mnozí se ptají na jejich denní rozvrh, čin? Mnozí se ptají na jejich denní rozvrh, 
a aby odpověděli na otázky, rozhodli se a aby odpověděli na otázky, rozhodli se 
natočit film „Běžný den našeho života“, ve natočit film „Běžný den našeho života“, ve 
kterém nás provedou svým běžným denním kterém nás provedou svým běžným denním 
harmonogramem.harmonogramem.

VEDOMIE ČLOVEKA, TO SÚ 
INFORMÁCIE. ALE KTO SOM 
JA, SKUTOČNÝ? VLOG VLOG

K akým objavom nás môže priviesť štúdium K akým objavom nás môže priviesť štúdium 
práce vlastného vedomia? Sú „naše myš- práce vlastného vedomia? Sú „naše myš- 
lienky,“ „naše želania,“ „naše emócie“ sku-lienky,“ „naše želania,“ „naše emócie“ sku-
točne naše? Ak nie, tak odkiaľ pochádzajú?točne naše? Ak nie, tak odkiaľ pochádzajú?

Ak je vedomie človeka len obyčajný program Ak je vedomie človeka len obyčajný program 
naplnený algoritmami, prečo si ho tak často naplnený algoritmami, prečo si ho tak často 
pletieme so sebou? A pletieme so sebou? A kto sme vlastne my kto sme vlastne my 
skutoční?skutoční? Svetlanka sa v tomto vlogu delí o  Svetlanka sa v tomto vlogu delí o 
svoje pochopenia, ktoré získala pri hľadaní svoje pochopenia, ktoré získala pri hľadaní 
odpovedí na tieto otázky.odpovedí na tieto otázky.

O KRIZI, MOTIVACI A TVOŘIVÉ O KRIZI, MOTIVACI A TVOŘIVÉ 
SPOLEČNOSTISPOLEČNOSTI

„Štěstí a uspokojení nalézám ve skvělých „Štěstí a uspokojení nalézám ve skvělých 
vztazích. Nacházím štěstí a uspokojení, když vztazích. Nacházím štěstí a uspokojení, když 
s lidmi dělám něco většího pro všechny ostat-s lidmi dělám něco většího pro všechny ostat-
ní lidi. Takže mě motivuje cíl přinést na tuto ní lidi. Takže mě motivuje cíl přinést na tuto 
planetu, do naší civilizace něco pozitivního. planetu, do naší civilizace něco pozitivního. 
Pravděpodobně mě pohánějí takové hodnoty Pravděpodobně mě pohánějí takové hodnoty 
jako soulad, harmonie, spravedlnost. Snažím jako soulad, harmonie, spravedlnost. Snažím 
se najít tuto harmonii uvnitř sebe, harmonii s se najít tuto harmonii uvnitř sebe, harmonii s 
ostatními, harmonii se světem, protože právě ostatními, harmonii se světem, protože právě 
harmonie dává toto štěstí.“harmonie dává toto štěstí.“

Sergej Gajdajčuk – prezident a zakladatel CEO Sergej Gajdajčuk – prezident a zakladatel CEO 
Club Ukrajina, který sjednocuje úspěšné ob-Club Ukrajina, který sjednocuje úspěšné ob-
chodní lídry Ukrajiny. V průběhu patnácti let chodní lídry Ukrajiny. V průběhu patnácti let 
se věnuje vytváření společenství – nejsou to se věnuje vytváření společenství – nejsou to 
pouze studentská, veřejná nebo podnikatelská pouze studentská, veřejná nebo podnikatelská 
společenství – je to koncentrát progresivních, společenství – je to koncentrát progresivních, 
myslících, rozvíjejících se a úspěšných lidí. myslících, rozvíjejících se a úspěšných lidí. 

PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ. O PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ. O 
ŽIVOTE, HARMÓNII, HUDBE ŽIVOTE, HARMÓNII, HUDBE 
A REŠPEKTEA REŠPEKTE

„Svoboda pro mě znamená zodpovědnost. „Svoboda pro mě znamená zodpovědnost. 
Zodpovědnost ke svému životu, který mi byl Zodpovědnost ke svému životu, který mi byl 
dán. A je to spojené. Protože svoboda pro mě dán. A je to spojené. Protože svoboda pro mě 
znamená nekonečné možnosti. A využít těch znamená nekonečné možnosti. A využít těch 
nekonečných možností, umět se rozhodnout co nekonečných možností, umět se rozhodnout co 
bude mým dalším krokem. Takže svoboda je bude mým dalším krokem. Takže svoboda je 
pro mě obrovská zodpovědnost.“pro mě obrovská zodpovědnost.“

Pavla Štěpničková je pedagogička, sklada-Pavla Štěpničková je pedagogička, sklada-
teľka a psychoterapeutka, ktorá považuje teľka a psychoterapeutka, ktorá považuje 
človeka za celistvú bytosť, neposudzuje, človeka za celistvú bytosť, neposudzuje, 
ale snaží sa ho chápať. Človeka sprevádza ale snaží sa ho chápať. Človeka sprevádza 
na jeho ceste a snaží sa mať otvorené srd-na jeho ceste a snaží sa mať otvorené srd-
ce a pestovať dobré ľudské stránky. Tvorí i ce a pestovať dobré ľudské stránky. Tvorí i 
hudbu a v speve vidí preladenie človeka na hudbu a v speve vidí preladenie človeka na 
mód Boha. V rozhovore pre ALLATRA TV mód Boha. V rozhovore pre ALLATRA TV 
povedala, že rešpekt, znamená nehodnotiť, povedala, že rešpekt, znamená nehodnotiť, 
ale milovať. ale milovať. 

NAJVYŠŠÍM CIEĽOM ČLOVEKA NAJVYŠŠÍM CIEĽOM ČLOVEKA 
JE STAŤ SA ANJELOMJE STAŤ SA ANJELOM

Kto je Boh, a z koho sa skladá duchovný Kto je Boh, a z koho sa skladá duchovný 
svet?  Prečo sú dôležití Anjeli? Ako sa po-svet?  Prečo sú dôležití Anjeli? Ako sa po-
vyšuje človek a je reakcia náboženstiev na vyšuje človek a je reakcia náboženstiev na 
anjelov pravdivá?  Aký cieľ má človek v ži-anjelov pravdivá?  Aký cieľ má človek v ži-
vote a čo znamená služba duchovnému sve-vote a čo znamená služba duchovnému sve-
tu? Veda sa bojí odhalení o iných životoch, tu? Veda sa bojí odhalení o iných životoch, 
prečo je tomu tak? Prečo v duchovnom sve-prečo je tomu tak? Prečo v duchovnom sve-
te je len radosť? Fragment z relácie Anjeli te je len radosť? Fragment z relácie Anjeli 
nepadajú.nepadajú.

SOM 
KAPITÁN 

SVOJEJ DUŠE

PAVLA ŠTEPNÍČKOVÁ

Vedomie je

INFORMÁCIE

JAK PŘEKONAT

KRIZI
#tvořivá společnost

Sergej
Gajdajčuk

BEŽNÝ DEN NAŠEHO ŽIVOTABEŽNÝ DEN NAŠEHO ŽIVOTA

Kontrola  
stínů

Čo je najvyšším Čo je najvyšším 
cieľom človeka?cieľom človeka?
ÚRYVOK Z RELÁCIE: ANJELI NEPADAJÚ

ALLATRA TV Česko-Slovensko

KLIMATICKÁ KLIMATICKÁ 
APOKALYPSAAPOKALYPSA
ILÚZIA ALEBO REALITA?

SERGEJ GAJDAČUK.  SERGEJ GAJDAČUK.  
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GRÁL, KOPIJA OSUDUGRÁL, KOPIJA OSUDU
TAJNÉ SPOLOČNOSTI

KALEIDOSKOP FAKTOVKALEIDOSKOP FAKTOV

13. novembra 2020 sa v rámci projektu 
„Kaleidoskop faktov“ konala štvrtá 
medzinárodná konferencia na tému 
„Hľadanie pravdy. Svätý Grál. Kopija 
osudu“, ktorú iniciovali účastníci MSH 
ALLATRA z Nemecka a Rakúska.

Natalia Michailova, Rusko: „Začiatkom 
11. storočia sa na územie celého juhu 
Francúzska dostalo nové učenie, ktoré 
kázali pútnici v jednoduchých čiernych 
šatách. Svoju vieru nazývali „Cirkev lásky“. 
Podstatou tohto učenia je nesmierna láska 
k Pravde a Spáse. Pre Katarov bol kľúčový 
dualizmus. Vedeli, že existuje svet Boží, 
neviditeľný svet, ktorý je večným a svet 
hmotný, v ktorom žijeme, ktorý vytvoril 
Lucifer. 

Verili, že Boh nie je 
zodpovedný za zlo, 
ktoré existuje na 
tomto svete. Všetko 
závisí od voľby sa- 
motných ľudí. Volia 
duchovný alebo hmot- 
ný princíp. Ich 
duchovná cesta spo- 
čívala v očistení- 
myšlienok od sebec- 
kých túžob a emócií, 

ktoré bránili duchovnému rozvoju. Za konečný 
cieľ svojho života považovali úplné duchovné 
oslobodenie. Katari verili, že na dosiahnutie 
duchovného sveta potrebuje človek osobnú 
skúsenosť, bezprostrednú komunikáciu s 
Bohom.

Natalia Michailova, Rusko: „Podľa ame- 
rického stredovekého historika Sharana 
Newmana Pravá história templárov, Katari a 
Templárski rytieri majú určité podobnosti - 
sľub, celibát, kacírstvo, poklady, legendy o 
Grále.“

Oba rády podozrievali z ukrytia pokladu, aj 

KATARI

VÄZBY MEDZI KATARMI A 
TEMPLÁRMI ČO JE TO GRÁL?

NASTAL ČAS VRÁŤIŤ  
ĽUĎOM PRAVDU

SVÄTÝ GRÁL A KOPIJA OSUDU
Podstata a význam sakrálnych 
artefaktov   

symbol holubice 

RÁD TEMPLÁROV
Prečo sa ho pápeži i králi báli,  
ale prostí ľudia ho milovali?

Hugues de Payens Hugues de Payens 

vyvrátiť rozšírené mylné predstavy o 
tom, že pôvodní „Templárski rytieri“ 
uskutočňovali „križiacke výpravy“, s cieľom 
zničiť moslimov alebo vykoreniť islam. 
Chrámový predpis z roku 1129  n.l., ktorý 
je zakladajúcou listinou Templárskych 
rytierov, odsudzuje križiacke výpravy, 
kritizuje ich a tvrdí, že namiesto obrany 
dochádza k lúpežiam.“ 

Antonina Budanova, Nemecko: „Piatok 
13. Tento deň bol po mnoho storočí 
považovaný za čierny deň. 13. októbra 1307 
bol zničený najmocnejší rád stredoveku, rád 
Templárskych rytierov, ktorý vniesol do ľudí 
duchovné poznanie a zanechal významnú 
stopu v histórii.“

Christian Puscasu, Nemecko: „Existuje 
veľa legiend o templárskych rytieroch, o ich 
schopnostiach, bohatstve, vedomostiach - 
vďaka nim boli v stredoveku najznámejšími 
spomedzi kláštorno-vojenských rádov. Veľa 
otázok však zostáva otvorených: Aký bol 
skutočný účel prvej križiackej výpravy? 
Akú rolu zohrávajú pre celú stredovekú 
spoločnosť? Aké znalosti mali alebo poznali 
tajomstvo Svätého Grálu? Našli Svätý Grál?“

Úryvok z videa Svätý Grál: Mýty a 
legendy mnohých národov sveta obsahujú 
informácie o významnej úlohe prvotného 
zvuku pri vytváraní vesmíru. Ako sú tieto 
legendy spojené so silou Grálu?  

V jednom z kozmologických mýtov Dogonov 
sa hovorí, že svet vznikol zo slova „amma“. Ich 
najvyšší boh, Boh-stvoriteľ, sa volá Amma. 
Indický vesmír vznikol vibráciou svätého 
zvuku „Om“. V Mandukja-Upanishada sa 
hovorí: „Zvuk „Om“ (Aum), ktorý je večný 
Brahman, je vesmír.“ V indických povestiach 
sa uvádza, že minulosť, súčasnosť a 
budúcnosť – to všetko je zvuk Aum. 

To, čo dnes nazývame Grálom, je špeci- 
fický zvuk, ktorý sa tiež nazýva prvot- 
ným zvukom, zvukom tvorenia, tým 
prvopočiatočným zvukom, ktorý je schopný 
zmeniť svet. Je to ten zvuk, ktorý je pravým 
prvotným Slovom, vysloveným Bohom, 
ktorým On prejavil tento materiálny svet. 

keď je známe, že Templári po vstupe do rádu 
zložili sľub chudoby a Katari všeobecne 
považovali hmotný svet za doménu satana. 
Potom vyvstáva logická otázka: V čom 
bola cennosť ich rádov? Akými tajnými 
znalosťami disponovali, že ich začali ničiť? 

Paralelné línie v histórii rozkvetu a ničenia tak 
ako templárskeho rádu, tak aj katarskej cirkvi, 
pre mňa vyvolávajú viac otázok, ako sa našlo 
odpovedí. Podľa môjho názoru je súvislosť 
medzi nimi zrejmá a prejavuje sa hlavne tým, 
že ich výskyt na jednom mieste a v rovnakom 
čase mal obrovský dopad na spoločnosť, 
pretože prispievali jednak k ekonomickému 
rozvoju, ako aj k rozvoju slobody Ducha.“

 Tatiana Petrušak, 
Ukrajina: „Pri štú- 
diu informácií o 
Ráde templárskych 
rytierov som pocho- 
pila,  že išlo o ľudí, kto- 
rí boli na svoju dobu 
veľmi pokrokoví, 
ktorých aktivity bo- 
li zamerané na pros- 
pech ľudí a na zlep- 

šenie života spoločnosti. Spoznávali no- 
vé krajiny, stavali mestá, študovali iné 
kultúry, rozvíjali remeslá, osvojili si nové 
technológie a toto všetko prinášali do 
vtedajšej spoločnosti.“

Tatiana Peuvel, Švajčiarsko: „Templárski 
rytieri nemali osobný majetok. Oni boli 
úplne bezmajetní. Vstupom do rádu, sa 
toho všetkého dobrovoľne vzdali, pretože 
to nebolo to najcennejšie.“

Irina Osadčaja, Rakúsko: „V mnohých 
zdrojoch nachádzame dôkazy mierovej 
a úctivej interakcie medzi Templármi 
a moslimami mimo bojiska, udržiavali  
aktívne vzájomné vzťahy a to zďaleka 
nielen obchodné. Nachádzame potvrdenie, 
že Templári nemali záujmy a ciele bojovať 
a ísť proti moslimom a je potrebné 
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Ježiš dal Márii to, čo sa nazýva „kľúčom k 
nebeskému kráľovstvu“. Meno Ra bolo tým 
samým kľúčom Issidy. Inanna ovládala 
tajné sily Me, ktoré boli predtým známe 
ako Mo v chápaní Allatu. Aký význam malo 
odhalenie Grálu týmito osobnosťami pre 
celé ľudstvo?

Alina Fedorova, SAE: „Jedným z prvých 
obrázkov Grálu, ktorý sa k nám dostal 
prostredníctvom písomných zdrojov, sú 
„Tabule osudu“ bohyne Inanny. Inanna je 
podľa rozšíreného prekladu tohto mena 
„Vládkyňa nebies“, „Nebeská kráľovná“.  Jej 
podoba sa často spája s bohyňou dojkou, 
dávajúcou mlieko, ktoré tečie z jej hrude. 
Ten, kto vypije mlieko bohyne, bude  
vlastniť  božskú podstatu.

Dobrov Dmitryj, Odessa, Ukrajina: „Veľmi 
zaujímavé sú i epitety, ktoré dali Egypťania 
Iside: „Veľká; Tá, ktorá bola prvá; Kráľovná 
všetkých bohov. Pravé oko Ra; Panna 
nebies, Kráľovná zeme, a mnoho ďalších 
opisov, ktoré poukazujú na mimoriadnu 
silu, ktorú mala. 

Ale na čo bola táto sila použitá? Dejiny 
Egypta charakterizujú obdobie vlády Isidy a 
jej manžela Osirisa ako „Zlatý Vek“, šťastné 
časy v histórii Egypta. 

Hovorí sa, že oni odvrátili ľudí od 
zvieracieho spôsobu života, nenávisti a 
nepriateľstva. Naučili ľudí žiť v mieri a v 
láske, obrábať pôdu, pestovať plodiny, liečiť 
choroby, stavať domy, študovať astronómiu, 
matematiku a iné vedy a uctievať Jediného 
Boha. Hlavnou podstatou poznania a 
učenia Isidy bolo hľadanie a dosahovanie 
Jediného Boha. 

Alina Fedorova, SAE: „Mária Magdaléna 
bola tým najbližším učeníkom, ktorému 
Ježiš zveril nielen tajné znalosti, ale 
odovzdal jej aj to, čo ľudia dnes nazývajú 
Grálom - zjednodušenú formulu prvot- 
ného zvuku. To sú tie kľúče od Kráľovstva 
Nebeského, o ktorých Ježiš hovoril: „Dám 
ti kľúče od Nebeského Kráľovstva. 
Čo zviažeš na zemi, bude zviazané 

v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude 
rozviazané v nebi.“

Elena Leonenko, Kyjev, Ukrajina: „Tak už 
vieme, že Mária Magdaléna, najobľúbenejšia 
učeníčka Ježiša bola a stále je vlastníčkou 
Grálu. Moment odovzdania zvukového vzorca 
nájdeme na obrázkoch Poslednej večere.“

Irina Osadčaja, Rakúsko: „Čo je pozoru- 
hodné na tejto kopiji? To, že touto kopijou  
bodol  Longin Ježiša Krista medzi rebrá. Z 
knihy Sensei zo Šambaly IV. od A. Novych 
vieme, že Longin bol človekom Piláta, 
ktorý pochopil pravú podstatu Krista. 
Na jeho záchranu majstrovsky zinscenoval 
„smrť“ Ježiša Krista pred publikom. Kopijou 
bodol medzi piate a šieste rebrá v určitom 
uhle, v skutočnosti nepoškodil  žiadny 
životne dôležitý orgán. Ďalší život Ježiša 
Krista je zaujímavou témou, a všetci, 
ktorých to zaujíma, si môžu o tom viac 
prečítať  v knihách A. Novych.

V kresťanstve je kopija považovaná za 
nástroj vraždy Ježiša Krista a preto vzniká 
otázka: Prečo, keď je považovaná za 
vražednú zbraň, je tak uctievaná? 

Podľa legendy sa hovorí, že ten, kto vlastní 
kopiju a je schopný poznať sily, ktorým 
slúži, drží v rukách osud celého ľudstva.  

V súčasnosti existujú štyri kopije, ktoré sa 
snažia získať status pravej kopije. Kopija 
v kultúre rôznych národov je  jedným 
zo symbolov svetovej osi. Znamená tiež 
mužskú podstatu, dávajúcu  životnú silu, 
plodnosť, vojenskú odvahu. 

Natalia  Pavlova: „Symbolika kopije je 
dosiahnutie cieľa vďaka koncentrácii. 

Je to koncentrácia energie, alebo sily 
pozornosti, ktorú zameriavame na 
dosiahnutie cieľa. A naše cieľové zameranie 
závisí od našej vnútornej orientácie, od 
našej voľby. A od čoho závisí náš osud? 
Takisto od našej voľby.

Ďalej, ak sa pozrieme na to, ako sa kopija 
používa v boji, uvidíme ďalšiu osobitosť. 
Je to zbraň, určená k boju na diaľku alebo 
ako bodná zbraň. Ak je kopija vrhnutá, 
prakticky ju už nie je možné zastaviť. A 
letí tam, kam ju poslal jeho vlastník - na 
cieľ, ktorý mu on určil. Tu už všetko závisí 
od toho, kam kopiju nasmeroval, na aký 
cieľ. A to závisí od jeho morálnych kvalít a 
vnútorných cieľov.

Prečo sa diktátori hnali za kopijou?  Pretože 
verili, že je to skoncentrovaný zväzok sily, 
ktorý dáva diktátorovi schopnosť podmaniť 
si celý svet. 

A čo ak je kopija v spravodlivých rukách? 
Vtedy vidíme víťazstvo nad hadom, nad 
svetovým zlom, ktoré je zosobnené v 
obrazoch boha Hora a Svätého Juraja.“

Polina Novitskaya, Rusko: „Kopija osudu 
letí zo súhvezdia Orion do súhvezdia 
Vodnára. V každej epoche ľudstva sa 
tomuto súhvezdiu pripisoval veľký význam. 
Verilo sa, že práve z neho prilietajú na Zem 
Veľkí učitelia, ktorí vo fáze formovania 
ľudstva dávajú ľuďom duchovné a praktické 
vedomosti. A týmto spôsobom stimulujú 
evolučný vývoj civilizácie. Kopija osudu 
bola vypustená z príbytku Veľkých učiteľov 
s konkrétnym cieľom, plánom. 
Aby sme úplne pochopili, aké zmeny v našej 
spoločnosti tento pohyb kopije symbolizuje, 
musíme sa zaoberať ešte jedným detailom 
– a to súhvezdím Vodnára, na ktoré je 
zacielené Kopiju osudu. Kopija osudu, 
letiaca zo súhvezdia Orion do súhvezdia 
Vodnára –  to  je globálny plán, ktorý je 
pre ľudstvo príležitosťou urobiť evolučný 
skok nielen v technologickej, ale aj v 
duchovnej rovine. Čo predstavuje vek 
Vodnára a ako chápať to, že kopija osudu 
letí v súčasnej dobe?

ISIDA, INANNA,  
MÁRIA MAGDALÉNA

KOPIJA OSUDU

Sledujte KALEIDOSKOP FAKTOV na allatra.tvSledujte KALEIDOSKOP FAKTOV na allatra.tv
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● Čo je to Tvorivá spoločnosť a ako ju   
vybudovať?
●  Prečo v minulosti neuspeli pokusy 
vybudovania „ideálnych spoločností”?
●  V čom spočíva absurdita a 
cynizmus spotrebiteľského formátu 
súčasnej spoločnosti? Šokujúce 
príklady našej reality.

● Z akých etáp pozostáva budovanie 
Tvorivej spoločnosti?
● Akú úlohu hrá informovanie v 
rýchlejšom vybudovaní tvorivého 
formátu spoločnosti?
●  Čo ty môžeš urobiť pre to, aby ste 
ty, tvoja rodina, deti a vnúčatá žili v 
spoločnosti hodnej Človeka?

Milí čitatelia, ďakujeme Vám  Milí čitatelia, ďakujeme Vám  
za priazeň počas roku 2020. za priazeň počas roku 2020. 
Prajeme Vám požehnané, radostné a pokojné Prajeme Vám požehnané, radostné a pokojné 
vianočné sviatky, nech každý deň je naplnený vianočné sviatky, nech každý deň je naplnený 
láskou,  láskou,  
šťastím a radosťou. šťastím a radosťou. 
Prajeme vám Šťastný Nový rok 2021!Prajeme vám Šťastný Nový rok 2021!

V tejto neľahkej dobe, keď vo svete vládne všeo-V tejto neľahkej dobe, keď vo svete vládne všeo-
becná nejednotnosť  ľudí, v ťažkej dobe globál-becná nejednotnosť  ľudí, v ťažkej dobe globál-
nych kríz (od ekonomických až po klimatické), sa nych kríz (od ekonomických až po klimatické), sa 
ľudia zjednocujú na základe Tvorivej spoločnosti, ľudia zjednocujú na základe Tvorivej spoločnosti, 
aby všetci spolu nielenže jednoducho prežili, ale aby všetci spolu nielenže jednoducho prežili, ale 
aj preto, aby pripravili krásnu budúcnosť pre celé aj preto, aby pripravili krásnu budúcnosť pre celé 
ľudstvo.ľudstvo.

TVORIVÁ TVORIVÁ 
SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ

ZJEDNOCUJE VŠETKÝCH

Tvorivá spoločnosť ako perspektíva vybudovania 
a rozvoja jedinej spoločnej ľudskej civilizácie. Vý-
chod za hranice Zeme, prieskum vesmíru. Život 
na novej úrovni, ovládanie mikrosveta je jedno-
duchým riešením mnohých materiálnych problé-
mov človeka. Futurologická predpoveď. Ako skočiť 
z priepasti konzumného,   zvieracieho formátu do 
úplne nového formátu medziľudských vzťahov?

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

PERSPEKTÍVA CIVILIZÁCIE
-

NOVÁ RELÁCIA

Relácie sledujte NA ALLATRA.TV

    allatraunites.com                     YouTube: ALLATRA TV Česko-Slovensko

TY SI TEN, KTO MÔŽE ZMENIŤ SVET

PRIŠIEL ČAS...

Sme si plne vedomí závažnosti situácie vo svete? Akú spoločnosť zanecháme 
svojim deťom? Ty vyberáš, aký bude svet zajtra! Globálne problémy môžeme 
prekonať globálnym zjednotením. Ako to spraviť? 20. decembra 2020 o 16:00 
SEČ sa na platforme allatraunites.com uskutoční jedinečná medzinárodná online 
konferencia „Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme.“

INFORMUJME O TOM CELÝ SVET
šírením informácie o konferencii: osobne, 
telefonicky, prostredníctvom sociálnych sietí
streamovaním vysielania na sociálnych 
stránkach, YouTube kanáli
kontaktovaním svojich blízkych, známych, 
kolegov

Tvorivá spoločnosť. Spoločne môžeme. Medzinárodná online konferencia

20. 12. 2020 o 16:0020. 12. 2020 o 16:00

   AKO NEZMEŠKAŤ UDALOSŤ?
KDE?        u vás doma, aj kdekoľvek na svete u vás doma, aj kdekoľvek na svete 

AKO?       YouTube:YouTube: ALLATRA TV    ALLATRA TV   
                                      web:web: allatraunites.com allatraunites.com

KEDY?      20. DECEMBRA 2020 O 16:00

Pripojte sa k živému vysielaniu a zdieľajte tieto informácie s čo naj-
väčším počtom ľudí! Na konferencii sa spoja ľudia z rôznych krajín 
sveta, aby našli odpovede na globálne, životne dôležité otázky:

Čo teda už dnes môžeš urobiť preto, aby si ty, tvoja rodina, deti a ďalšie 
generácie mohli žiť v spoločnosti dôstojnej Človeka?


