
1

04 (100) 202110 (94) 2020 MÉDIA NOVÉHO FORMÁTU * MEZINÁRODNÍ PROJEKT MSH „ALLATRA“

Dobro je tam, kde Ty
5 (101) 2021

Po prvýkrát v histórii 
ľudstva vedci, lekári, 
zástupcovia rôznych 
náboženstiev a očití 
svedkovia spoločne 
hľadali odpovede na 
túto otázku v unikátnej 
medzinárodnej 
konferencii „Život po 
smrti. Výmysly a fakty.“
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20. března 2021 v 16:00 SEČ se na plat-
formě allatraunites.com uskutečnila třetí 
mezinárodní online konference „Tvořivá 
společnost. O čem snili proroci”. Tahle 
bezprecedentní událost byla organizová-
na díky iniciativě lidí z celého světa a byla 
vysílána živě  po celém světe a překládána 
synchronně do více než 45 jazyků.

Žijeme v jedinečné době, kdy se Pravda stá-
vá naším společným dědictvím a lidé pře-
stávají mlčet o tom, co se tajilo posledních 
6000 let! Všichni Proroci přicházeli od jedi-
ného Boha a přinášeli celému lidstvu jednu 
Pravdu, která nás všechny spojuje. 

Vždyť Bůh je jeden a Pravda je pro 
všechny také jedna!

„Ve všech dobách Proroci mluvili o jednom: 
o životě v lásce a rovnosti, míru a spravedl-
nosti, mluvili o Tvořivé a Ideální společnos-
ti. Teď je čas, kdy MŮŽEME zrealizovat 
to, o čem snili proroci!

Již 6000 let existuje pojem civilizace, stát, 
vláda, náboženství. A celých těch  6000 let 
nám slibují lepší život, mír a rozkvět. Je-
jich  eposy na objednávku, manipulativní 
řeči a hesla na mincích v mnohých vzbuzují 
naději. 

Lidé dobrovolně odevzdávají své osudy do 
rukou dalšímu diktátoru nebo šedému kar-
dinálu, zapomínají na prostá slova proroků: 
„... po jejich ovoci je poznáte“. 

Sliby současných kněží a politiků jsou stej-
né jako sliby Sumerů v dávné minulosti. Si-
tuace se za 6000 let jen zhoršila. Nadále na 
někoho spoléháme a nepřijímáme odpověd-
nost za sebe. Znehybňují nás různými sliby, 
zatímco někdo další přebírá moc. A národ 
dostává nového tyrana nebo diktátora. 

Bez ohledu na to, kolikrát vyměníme jedno-
ho za druhého, drak zůstává drakem. Vždyť 
sami dovolujeme, aby takový spotřebitelský 
formát existoval. Ale proroci mluvili o ně-

čem zcela jiném. Mluvili o skutečné rovnos-
ti a opravdové lásce, o Tvořivé společnosti, 
nikoli o moci nad druhými a o hierarchii. 
V duchovním světě neexistuje hierarchie, 
tam je jen jedna rodina. A na Zemi by to 
mělo být stejně, jako na Nebesích.“

 
ÚRYVKY Z KONFERENCE:

Dr. Haji Ruhullah: „Exis-
tují dva druhy lásky - pravá 
láska a falešná láska. Pravá 
láska je, že věříme ve věč-
ná božstva, která se nikdy 
nemění a nikdy nemizí. 
Ale když věříme a miluje-

me tento svět jako svět světský, například, 
když milujeme mít dobré auto, a toto auto 
je jen kus železa, tak není zde oboustranný 
vztah. Láska je základem všeho, kde musí 
být oboustranný vztah.  

Prosím, podívejme se, když mluvíme o Allá-
hovi, o Bohu, On je jeden. On stvořil to, co 
je kolem nás. Když se ráno probudíme a vi-
díme – slunce a kolem nás spousta výtvorů, 
takže ihned, když člověk věří, je věřícím, on 
cítí lásku Alláha, cítí lásku Boha.“ 

 
Dr. Chintamani Yogi: „Vytvářet, budovat 
takovou  tvořivou společnost, kde je láska, 
úcta ke všem. Taková Tvořivá společnost 
bez jakékoliv nenávisti a žárlivosti, bez 
ega, konfliktů a konkurence. Stejně jako 
rodina, kde si všichni navzájem pomáhají, 

vzájemně se respektují a 
váží si jeden druhého, drží 
se za ruce, sdílejí lásku, 
sdílejí radost, jak se říká ve 
Védách. Celá Země je pro 
vás jako rodina.“ 

 
„Vytvářet, budovat takovou tvořivou 
společnost, kde je láska, úcta ke všem.“ 

Dr. Chintamani Yogi

Tahira Amir Sultan 
Khan: „Jako lidské bytosti 
máme v sobě Boží jiskru. 
To znamená, že v sobě 
máme Tvůrce. Máme už 
tvořivé schopnosti a bohu-
žel mnoho z nás se prostě 

oddalo otroctví, protože jsme si na to zvykli 
- na mechanickou existenci. 

Každý z nás má schopnosti tvoření. Proto 
je máme využívat a vytvářet nějaké věci, 
vytvářet události, plány pro Tvořivou spo-
lečnost. A nečekat, až to udělá Tvořivá 
společnost. 

Tvořivá společnost je pouze katalyzátorem. 
A ty jsi kolo, které se pohybuje a které to 
uskutečňuje. Tak to je. A je opravdu důle-
žité jednat a odhodit všechny statusy. Žije-
me se statusy a nálepkami. Pravý stav se ve 
skutečnosti nachází v srdci, a je to čistota. 
Vraťme se k tomu. 

Odstupme od všech ostatních věcí, které 
nám, jak si myslíme, říká svět: "Potřebuji 
mít toto postavení, liším se od tebe, jsem 
víc než ty nebo méně než ty." Musíme tento 
způsob myšlení zanechat v minulosti, vrá-
tit se k srdci. Všichni máme stejnou DNA. 
Všichni jsme uspořádaní stejně. 

MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE Co nebo kdo je příčinou všech vá-
lek a rozepří v naší společnosti?

Moc nebo Láska: k čemu vyzývali 
proroci?

O čem snili Proroci? Co je to Tvo-
řivá společnost a jak ji vybudovat?

Jaká je role každého člověka ve 
vybudování Tvořivé společnosti?

Jak a na jaké osnově se lidé z růz-
ných zemí mohou sjednotit už dnes?

Jak můžeme vytvořit svět, o 
němž snili proroci a mi lidé v něm 
taky toužíme žít?

TVOŘÍVÁ SPOLEČNOSTTVOŘÍVÁ SPOLEČNOST
O ČEM SNILI PROROCIO ČEM SNILI PROROCI

SPOJUJE NÁS LÁSKA

PROČ SE CHCEME SJEDNOTIT
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„A právě teď máme všichni stejný cíl 
na Zemi. A tím cílem je sjednotit se a 
přežít toto období, protože je to období 
přechodu.“

Tahira Amir Sultan Khan

 
Róbert Mikita: „Milovaní, 
milujme se navzájem, ne-
boť láska je z Boha a každý, 
kdo miluje, z Boha se naro-
dil a zná Boha. Kdo nemilu-
je, nepoznal Boha, protože 
Bůh je láska. 

Drazí přátelé, protože nás Bůh tak miloval, 
měli bychom se také milovat navzájem.  Ni-
kdo nikdy neviděl Boha; ale pokud se milu-
jeme navzájem, Bůh žije v nás a jeho láska je 
v nás úplná...

Toto jsou ty přikázání podle kterých by-
chom měli žít pokud bychom následovali 
slova Ježíše. Ale proč teda tak pořád ještě 
nežijeme? A proč si dokonce musíme navzá-
jem vysvětlovat, že není dobré žít tak, jak to 
děláme teď, když jednoho člověka zabíjíme, 
podvádíme a vyvyšujeme? 

Naši náboženští vůdci by měli být ve služ-
bách nás lidí. Proč zapomínají, že jejich od-
povědností je přinášet Ježíšova slova lidem 
bez zkreslení? A samy o sobě jsou příkladem 
toho, jak následovat jeho přikázání. Co ale 
vidíme? Učíme se, že se máme bát Boha a 
nemilovat Ho. Je to to, čemu Ježíš učil? 

Naši náboženští vůdci by měli být ve služ-
bách nás lidí. Lidé nejsou otroky a neměli by 
se bát Boha, ale možná chtějí, abychom se 
jich báli a byli jejich otroky? Lidé se ale rodí 
rovní a svobodní. Máme právo rozhodovat 
se jako svobodné lidské bytosti.“ 

 
„Protože nás Bůh tak miloval, měli by-
chom se také milovat navzájem.“

Róbert Mikita

Dr. Seema Negi: „A jsme 
opět u historicky nejdůle-
žitější události, kde se sjed-
nocuje celý svět. Celý svět 
se spojil. Proč? Protože kaž- 
dý z nás chce žít ve společ-
nosti, která nám poskytuje 

ochranu, která nám poskytuje bezpečnost. 
A kde vezmeme takovou společnost? 

To je to, co nám poskytuje Tvořivá společ-
nost. Nyní tedy lidé pochopili, že už nejde 
o konzumní formát, ale o spolupráci. Jde o 
život v harmonii. Je čas! Každý z nás by o 
tom měl mluvit. Je čas oslovit každého, aby 
každý z nás mohl zítra žít ve společnosti, 

o které jsme mluvili, o které sníme, a tou 
společností je skutečně Tvořivá společnost. 
Chci žít v Tvořivé společnosti. Chcete žít v 
Tvořivé společnosti? Pokud ano, pak se při-
pojte k Hnutí a uskutečněte to.“ 

Kusum Kanwar: „V Tvo-
řivé společnosti budou vy-
tvořeny takové podmínky, 
aby v člověku a společnos-
ti jako celku převládaly ty 
nejlepší lidské vlastnosti. 
Všechny války, nerovnost 

a násilí - to je jen důsledek nedostatku lid-
skosti v naší společnosti. Pouze když dáme 
lidský život jako nejvyšší hodnotu - může-
me změnit formát našich vztahů. 

Najdeme stejná slova Gándhího, že lidský 
život má nejvyšší hodnotu na světě a to v 
první osnově Tvořivé společnosti. A řekl, že 
tato pravda může přinést lidem a národům 
nezávislé společenství, jednotu a harmo-
nickou integritu lidské společnosti. A tvo-
řivé společnosti můžeme dosáhnout pouze 
mírovými prostředky. 

Gándhí nám ve skutečnosti ukazuje, že je to 
možné. Muž, který vedl přibližně 400 mili-
onů vojáků k vítězství bez zvednutí zbraně, 
muž bez moci bohatství nebo bomb nebo fy-
zické slávy. Jaká byla potom jeho síla? Ano, 
byla to Láska, jeho neochvějné zaměření na 
pravdu, jednoduchost, péči o ty, kteří to po-
třebují a nenásilí je to, co má potenciál udr-
žet nás v rovnováze a na správné cestě po 
zbytek našeho života. Protože pevně věřil, 
že mírumilovnou a prosperující společnost 
lze budovat pouze v jednotě a míru. 

Dnes máme všechny možnosti, abychom 
přivedli jeho sen k životu a vybudovali ta-
kovou společnost nejen v Indii, ale na celém 
světě. Ale záleží na volbě každého z nás, jak 
řekl: „Musíte být tou změnou, kterou si pře-
jete ve světě vidět.“

 
„V Tvořivé společnosti budou vytvo-
řeny takové podmínky, aby v člověku 
a společnosti jako celku převládaly ty 
nejlepší lidské vlastnosti.“

Kusum Kanwar

 
Alina Fedorova: „Nesly-
šíme pravdu? Pravdu vyja-
dřují všichni lidé na světě. 
Jaký další důkaz potřebuje-
me? Proroci hovořili o Po-
sledních dnech, které jsou 
nyní. A naše budoucnost 

je v našich rukou. Bůh je spravedlivý a las-
kavý a umožňuje nám vybrat si. Naše volba 
určuje naši budoucnost. Dnes miliony z nás 
spojuje stejný cíl - Tvořivá společnost. Ten-
to formát společnosti je znám od nepaměti. 
O tom snili všichni Proroci. Bůh je jeden a 
proroci pocházejí od stejného Boha, budou 
mluvit o stejné věci, protože je to všechno z 
jednoho zdroje. Proroci hovořili o lidskosti 

a člověku. Mluvili o člověku, o tom, jak při-
jít k Bohu a o lidskosti, o tom, jak budovat 
Tvořivou společnost a ideální společnost, z 
níž bude mít prospěch každý jeden člověk. 
Naše generace je požehnána nést tuto ob-
rovskou odpovědnost za budování Tvořivé  
společnosti.“

„Naše volba určuje naši budoucnost. 
Dnes miliony z nás spojuje stejný cíl - 
Tvořivá společnost.“

Alina Fedorova

 
My, lidé, jsme byli uměle rozděleni během 
posledních 6000 let, ale probouzíme se 
a vidíme Pravdu. Více než 99% všech lidí 
chce žít v mírumilovném světě, v Tvořivé 
společnosti!

Dnes je skutečně ctí být svědkem nejvý-
znamnější události, po které se změní 
život našeho lidstva. Změna bude závi-
set na naší volbě.

Celou konferenci  
sledujte na 
allatraunites.com/cs

O ČEM SNILI PROROCI
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

20. BŽEZNA 2021 16:00 SEČ

ONLINE KONFERENCE

ŽIVĚ

CHCEME ŽÍT V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI?

V písni zvané „Je nás více než 
99%“, která zazněla na konferen-
ci se zpívá: 

Nás je víc než 99 % 
Jsme lidé země 
a my stojíme za Pravdou 
a slovy našich proroků

Je nás víc než 99 % 
My všichni jsme spojeni  
jediným Bohem a jedinou Láskou 
Sny našich proroků se plní

V jednotě stojíme 
celé lidstvo 
budujíc na Zemi 
Tvořivou společnost 
Mír na celém světě a harmonii - 
O tom snili naši Proroci.

Píseň si můžete  
poslechnout na  
allatra.tv/cs
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MOŽNÁ JSME RŮZNÍ NAVENEK,
ALE JSME SCHOPNI NAJÍT

SPOLEČNOU ŘEČ A VYTVOŘIT

TVOŘIVOU SPOLEČNOST!

Tvořivá společnost je globální projekt Me-
zinárodního společenského hnutí „ALLATRA“, 
který spojuje dobrovolníky z různých koutů 
světa. Jedná se o nový vektor rozvoje spo-
lečnosti, který je jediným východiskem pro 
naši civilizaci. 

Aktuální situace u nás i ve světě už lidem ne-
vyhovuje a klimatické události celou situaci 
vůbec nezlepšují. Jedinou možností je jed-
nota všech lidí na Zemi. 

Projekt vznikl na základě sociálního průzku-
mu, kdy lidem byla pokládána otázka: „V jaké 
společnosti by chtěli žít?“ Výsledkem odpově-
dí je 8 osnov, které jsou hlavním pilířem Tvoři-
vé společnosti, celé znění 8 osnov si můžete 
přečíst na allatraunites.com/cs nebo dále v 
novinách.

PROJEKT TVOŘIVÁ SPOLEČNOST

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST:

vyvede naší civilizaci ze slepé uličky 
sebedestrukce

zabezpečí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí 
a hladu

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

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

Facebookové stránky: 
Tvorivá spoločnosť. Allatraunites 
Tvořivá společnost. Allatraunites

YouTube kanál: 
Tvořivá společnosť. AllatraUnites

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

CÍLE PROJEKTU:

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

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

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

4. Najít nové cesty sjednocení celého lidstva a 
vytvořit podmínky pro aktivní účast každého člověka 
v životě společnosti nezávisle na sociálním statusu, 
náboženském vyznání a národnosti.

Chtěli byste žít ve společnosti, kde hlavní hodno-
tou je život člověka? Přidejte se k tisícům účastíků 
tohoto projektu přes stránky allatraunites.com/cs 
a podělte se s námi o Vaše nápady.
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Kaleidoskop faktov 10PRAVDA O ANUNNAKOCH
Čo vieme o Anunnakoch? Prečo sú informácie o nich 
veľmi obmedzené a rozporuplné? Kým a za akým 
účelom je formovaný negatívny vzťah k predstaviteľom 
vysokorozvinutých mimozemských civilizácií? Kto má záujem 
na prekrucovaní faktov? 
Aké je poslanie Anunnakov vo vesmíre a akú úlohu hrali 
behom kľúčových etáp formovania ľudstva? Bude ľudstvo 
schopné vstúpiť do novej evolučnej fázy rozvoja a kedy 
dôjde k oficiálnemu kontaktu s Anunnakmi?
Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky zazneli na 10. 
Kaleidoskope faktov. Pravda o Anunnakoch, ktorý sa 
uskutočnil  13. mája 2021.

Záznam Kaleidoskopu si môžete 
pozrieť na stránke allatra.tv/sk

ŽIVOT PO SMRTI. VÝMYSLY A FAKTY
medzinárodná  
online konferencia

ŽIVOTŽIVOT

VÝMYSLY A FAKTYVÝMYSLY A FAKTY
PO SMRTIPO SMRTI

22. MÁJ 202122. MÁJ 2021

22. máj 2021 je deň, ktorý sa zapíše do histórie ľudstva. 
Odborníci z rôznych oblastí na unikátnej medzinárodnej 
online konferencii „Život po smrti. Výmysly a fakty”, 
hľadali odpoveď na životne dôležitú otázku týkajúcu sa 
každého človeka.

SMRŤ – TO NIE JE KONIEC. MÁME PRÁVO VEDIEŤ PRAVDU!

Záznam konfrencie si môžete pozrieť 
na stránke allatraunites.com/sk

Analytika, fakty, vedecké a dokumentárne kroniky, výskumy 
a medzinárodné skúsenosti. Rozhovory s očitými svedkami, 
zástupcami vedy, medicíny a náboženstiev po celom svete.

PRAVDAPRAVDA
OO

ANUNNAKOCHANUNNAKOCH
13. MÁJ 202113. MÁJ 2021

KALEIDOSKOP FAKTOV 10KALEIDOSKOP FAKTOV 10

s účasťou I. M. DanilovaŽIVOT PO SMRTI: nová relácia 
Toto sa dotkne každého. Existuje život po smrti? Existuje 
pokračovanie vedomého života človeka po smrti? Kto je to „ja“: 
telo, vedomie, duša alebo Osobnosť? Prečo ľudia prežívajú 
vnútorný strach, keď sa stretávajú so smrťou, a prečo vedomie 
ignoruje realitu faktu „ja zomriem“ a všemožne sa upokojuje, že 
„smrť – to je sen, zabudnutie a nič strašné sa nestane“? 
Neviditeľný svet: čo je to klinická smrť a čím sa líši od skutočnej 
smrti? Ako funguje vedomie v tomto stave? Prečo pri tom ľudia 
často vidia svojich mŕtvych príbuzných, anjelov a podobne? Čo 
čaká človeka po skutočnej smrti? Ako ovplyvňujú rozhodnutia 
človeka počas života jeho posmrtný osud? Čo je to subosobnosť 
a aké stavy zažíva človek v stave subosobnosti? Čo je to  „druhá 
smrť“ v náboženských predstavách?

ŽIVOT
PO SMRTI

NOVÁ RELÁCIA

Už čoskoro s titulkami na allatra.tv/sk, allatra.tv/cs

podrobnejšie informácie prinesieme v ďalšom čísle Dobro je tam, kde Ty

ONLINE KONFERENCIA
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...pokračování z minulého čísla

Igor Michajlovič: Takže je třeba se dívat 
pravdě do očí a přistupovat zodpovědně k 
přítomnosti, a už tím spíš k budoucnosti, 
protože zítra se budoucnost, přátelé, sta-
ne naší přítomností. A záleží dnes na nás, 
jakým pro nás bude zítřejší den, dnem pří-
tomným. Vždyť dnes můžeme vylepšit náš 
zítřek. Takhle bychom se měli rozvíjet, 
takhle bychom i měli žít.

V tom je smysl, právě ten nejhlubší smysl 
Tvořivé společnosti. A jedině tímto způso-
bem můžeme přes most Tvořivé společnosti 
přijít k vybudování Edenu, skutečně k Ide-
ální lidské společnosti. Ale to je budouc-
nost, a tohle už je Tvořivá společnost, je již 
přítomnost, to, co se už realizuje.

Taťána: Igore Michajloviči, to, co říkáte, 
lidi velmi inspiruje, a mnozí říkají, že to zní 
natolik fantasticky, že taková...

IM: ...že se to zdá být nereálné.

T: ...že se to dokonce zdá být nemožné.

IM: Řeknu to jednodušeji: pokud budeme 
sedět a nebudeme nic dělat, tak to i zůsta-
ne fantastikou. Svého času jsem však každý 
den slýchával, že to je nemožné, to je nespl-
nitelné, ale každý den jsem to dělal. 

Proto i vám to doporučuji, mí přátelé. Aby 
se fantastika stala skutečností, je zapotřebí 
prostě pracovat, je třeba uvést fantastiku 
do našeho reálného života – a tehdy se ne-
možné pro nás všechny stává možným. 

T: Dopadlo to tak, Igore Michajloviči, že 
jsme tak krátce, ale přece jen rozebrali (IM: 
Všechny Osnovy) všech našich 8 Osnov.

IM: Navrhuji je přečíst, protože jsme zmí-
nili jenom dvě Osnovy našim přátelům. 
Přečti je všechny a budeme pokračovat.

T: Dobře, děkuji.

IM: Aby naši přátelé měli alespoň předsta-
vu o tom, co je to 8 Osnov (ti, kteří nevědí).

T: Tak budu pokračovat.

IM: Pokračuj.

T: Třetí osnovou Tvořivé společnosti je 
bezpečnost Člověka: „Nikdo a nic ve spo-
lečnosti nemá právo ohrožovat život a svo-
bodu Člověka!

Každý Člověk má garantované bezplat-
né zajištění základních životních potřeb, 
včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdě-
lání a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická čin-
nost ve společnosti má být nasměrová-
na výhradně na zlepšení kvality lidského 
života.“

IM: Tohle už jsme vysvětlili.

T: Určitě. „Zaručená ekonomická stabili-
ta: absence inflace a krizí, stabilní a stejné 
ceny na celém světě, jediná měnová jed-
notka, minimální fixní zdanění nebo žádné 
zdanění.“

IM: Ano. A zde bych ještě chtěl podotk-
nout, že banky by měly  patřit výhradně 
společnosti. Nesmí existovat žádné sou-
kromé banky, jinak budou inflace, jinak 
budou krize a bude spousta problémů, 
se kterými žijeme. Trochu odbočím.

T: Dobře.

IM: Řekněte, líbí se vám (obracím se na 
naše přátele), líbí se vám, mí přátelé, že to, 
co jste si mohli koupit za stejnou částku 
před pěti lety, si nyní nepořídíte za tu stej-
nou částku? Už to stojí mnohem víc. Nelíbí 
se vám to. Líbí se vám, že dochází k neu-

stálé inflaci, neustálým krizím a ty úspory, 
které si šetříte, se znehodnocují? 

To znamená, že jste pracovali a pracovali a 
někdo vás připravil o tyto prostředky a ty 
možnosti, o to blaho, na které jste si spořili. 
Je to snad spravedlivé? Není. 

Proto nesmí existovat žádné soukromé 
banky. Pak bude, řekněme, vše stabilní, a 
nedojde k žádné inflaci. A co jste si vydělali 
– to i zůstane ve vašich úsporách. Správně?

T: Ano.

IM: To je ale kromě toho, že je tu ještě soci-
ální zabezpečení a ty výhody, které vám už 
jsou přiděleny legislativně. Správně? Copak 
je to špatné?

T: Podle práva statusu Člověka.

IM: Ovšem, podle práva statusu Člověka, 
ano. A to už jsou přebytky, které si mů-
žeš našetřit, můžeš je předat svým dětem, 
vnoučatům a podobně. Copak je to špatné?

T: Výborné.

IM: Tím nejdůležitějším však je, mí přáte-
lé, to, co můžeme udělat teď a předat svým 
potomkům - to je šťastná budoucnost, 
bezpečná, nádherná, tam, kde je člověk 
člověku přítelem. Správně?

Pojďme dál.

T: Je tu ještě jeden bod právě o bezpečnosti 
člověka. A tím je: „Bezpečnost Člověka a 
společnosti před jakýmkoliv druhem ohro-
žení je zajištěna jednotnou celosvětovou 
službou na řešení mimořádných situací.“

IM: To, co jsme už říkali.

T: Ano. Čtvrtá osnova Tvořivé společnosti - 
je transparentnost a dostupnost informací 
pro všechny:

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

TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOST

SMYSL TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

úryvek z pořadu
„Tvořivá společnost“

na allatra.tv

Exkluzivní rozhovor Igora  
Michajloviče Danilova mezinárodní 

internetové televizi ALLATRA TV  
o Tvořivé společnosti. 

Co je Tvořivá společnost na jedno-
duchých příkladech, pochopitelných 

každému? Jak v co nejkratší době 
vytvořit podmínky pro rozvoj Tvořivé 

společnosti, zaměřené na blaho  
a svobodu Člověka? 

V tomto je právě smysl Tvořivé 
společnosti: abychom každý den 
pracovali na tom, aby následující 
den byl pro všechny a pro 
každého lepší. Správně?

To, co je pro jednoho nemožné, 
se pro všechny společně stává 
možným. Není to tak?
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Život Člověka je největší hodnotou. Je třeba chránit Život ka-
ždého Člověka jako svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit 
a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodno-
tu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Po-
kud je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni 
Lidé!

ŽIVOT ČLOVĚKA

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

SVOBODA ČLOVĚKA

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svo-
bodu Člověka! Každý Člověk má garantované bezplatné zajiš-
tění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékař-
ské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti má 
být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského živo-
ta. Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, sta-
bilní 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 ře-
šení mimořádných situací.

BEZPEČNOST ČLOVĚKA

TRANSPARENTNOST A DOSTUPNOST                    
INFORMACÍ PRO VŠECHNY

Každý Člověk má právo být věrohodně informován 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 IDEOLOGIE
Ideologie by měla být zaměřena na popularizaci nejlepších 
lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno 
proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně 
morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta 
a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým 
písmenem, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsou-
zení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů. 

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

SPRAVEDLNOST A ROVNOST
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdě-
lují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální 
využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přeroz-
dělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy 
za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či pro-
fesi mají být stejné na celém světě. Každý má právo na osobní 
vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednot-
livce, které jsou stanovené společností.

SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpo-
vědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život 
a harmonické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení Tvořivé společnosti 
a na schvalování zákonů pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně významných, ekono-
mických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, 
se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
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Masmédia patří výhradně společnosti a 
poskytují informace pravdivě, otevřeně a 
čestně.“

IM: Správně.

T: Pátá osnova – tvořivá ideologie (jeden 
z mých oblíbených bodů): „Ideologie musí 
být zaměřena na popularizaci nejlepších 
lidských vlastností a na ochranu před 

vším, co je namířeno proti Člověku. Hlav-
ní prioritou je lidskost, vysoké duchov-
ně-morální zásady Člověka, humánnost, 
poctivost, vzájemná úcta a upevňování 
přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu 
Člověka s velkým Č, pěstování morálně - 
mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti.

Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a 
odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agre-
se a antihumánních projevů.“

pokračování v příštím čísle...

Celý pořad sledujte na 
allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk
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„Pravá Láska, to je štědrý vnitřní dar, kte-
rý jeden člověk daruje druhému hojností hlu-
bokých pocitů. Takovou Lásku můžeme dát, 
když na sebe zapomeneme. 

O této Lásce se říká, že je trpělivá, odpou-
ští, není závistivá, není hrdá, není sobecká, a 
nepřeje nic zlého. Pravá Láska, to je znovuob-

novení jednoty Duší. Milující člověk vidí v ji-
ném spřízněnou krásu jeho Duše. Když člověk 
opravdu miluje, nevidí povrchní krásu, tím 
myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného 
člověka, jeho talenty, schopnosti, ale vnitřní 
krásu jeho Duchovní podstaty.“

„AllatRa“ od A. Novych

Т: „A co pojem „láska“… Velmi často si lidé pletou pozemskou lásku se skutečnou Láskou.

IM: Opět pojem „láska“. Láska je v pozemském pojetí často diktována prvotním vědomím 
jako potřeba k rozmnožování, tedy kopírování sobě podobných. Systém je v tom také velmi 
zainteresován. Nebo je diktována druhotným vědomím jako touha ovládat, vlastnit a tak dále. 
Tehdy láska vypadá skrze prizma z pohledu vědomí barvitěji, ale stejně je přechodná. Ale 
opravdová Láska to je Láska pouze k Bohu a Láska ke každému v Duchovním Světě.

Ž: Ano. Láska k Bohu i ke každému, kdo se nachází v Duchovním Světě.“ 

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

„Protože pravá Láska člověka 
vnitřně osvobozuje, dává 
nejcennější nebeský dar  - 
skutečnou Svobodu od 
tohoto hmotného světa.“

„Pravá Láska, to je 
znovuobnovení jednoty 
Duší.“ 

 „AllatRa“

„Kdo žije v Lásce, ten je v 
Bohu a Bůh v něm, neboť 
Bůh je Láska.“

„Láska člověka není marná, 
neboť očišťuje duši a daruje 
nám sílu tvoření.“

 „AllatRa“

„Sensei ze Šambaly IV“

úryvky z knih Anastasie Novych úryvky z knih Anastasie Novych 
a pořadů s účastí Igora Michajloviče Danilova a pořadů s účastí Igora Michajloviče Danilova 

PRAVÁ LÁSKA JE...

„Pravá Láska je velmi mocná síla, mnohem větší, než si lidé dovedou představit.“ 

„AllatRa“ od A. Novych

Láska je
Všepřekonávající

Z pořadu
„O Duchovní blahodati“

allatra.tv/cs

„Řeknu to takto, vezmete-li nejšťastněj-
ší okamžik vašeho života, kdy přichází vaše 
opravdová Láska, kdy život vře pod paprsky 
štěstí, všeobjímající radosti, pak se budou 
všechny tyto pocity rovnat malé kapičce bož-
ské Lásky, která se vás dotkla. 

Ale když člověk odchází do nirvány, do 
ráje, tedy když se duše spojí s Bohem, pak 

se to obrazně řečeno rovná tomu, když člo-
věk jako delfín plave v oceánu této nekončící 
božské Lásky. Není možné popsat šíři těchto 
pocitů slovy, ani si ji plně představit. Lidský 
rozum je bohužel omezený, ale právě tím je 
překrásný. Konkrétně zde, v omezeném ro-
zumu se musí neomezená Láska rozvíjet.“

 „Sensei ze Šambaly I“ od A.Novych 

Na allatra.tv/csNa allatra.tv/cs  si můžete stáhnou knihy Anastasie Novych a sledovat pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova si můžete stáhnou knihy Anastasie Novych a sledovat pořady s účastí Igora Michajloviče Danilova 

Kniha AllatRa od Anastasie Novych už aj v slovenskom jazyku 

Knihu AllatRa si môžete stiahnuť 
zadarmo na allatra.tv/sk

ZNALOSTI   

  
KNIHA ALLATRA  

V SLOVENSKOM JAZYKU

STARÝCH CIVILIZÁCIÍ A NÁRODOV, KTORÉ

MENIA OSUDY ĽUDÍ

Duša — to najcennejšie v 
človeku
Sekcia veda 
Význam duchovného  
rozvoja človeka 
Zmysel ľudského života

Viacrozmerná 
konštrukcia človeka 
Starobylé duchovné 
praktiky a meditácie 

Čo spojuje všetky  
náboženstvá?
Pracovné znaky

 
Posvätné symboly ikon

Usporiadanie vesmíru

Čo je to systém  
živočišného rozumu? 
Čo sa skrýva za super 
schopnostmi? 

Atypické správanie  
dieťaťa 
Spoločnosť a človek
Čo sa deje  
po fyzickej smrti?
Dialóg s Bohom

Posvätný Grál

Starobylé  
podobenstvo
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Alžbeta Jarabová, Lučenec: „K zna-
lostiam som sa dostala vtedy, keď som to 
najviac potrebovala. Predtým som mala 
naozaj všetko, no stále som cítila vnútorný 
nepokoj a pocit, že mi stále niečo chýba. 

V týchto chvíľach, som úprimne poprosila 
Boha, že si prajem byť naozaj vnútorne šťast-
ná. Či už mám byť chudobná, alebo bohatá, je 
mi to jedno. Ale túžila som spoznať skutočný 
zmysel a šťastie. A potom sa stalo presne to, 
čo moja duša úprimne hľadala celý život. Ku 

Soňa Milová, Banská Bystrica: „Bola som vy-
chovaná ako ateista. So slovom Boh som mala vždy 
problém. V kresťanskom ponímaní, ma jeho prezen-
tovanie nenapĺňalo, skôr rozčuľovalo. Prešli roky a 
ja som začala hľadať zmysel môjho života. V jednej 
múdrej knihe som našla tri otázky, na ktoré by si mal 
každý človek vedieť odpovedať. 

Kto som? Čo tu robím? Aké je moje poslanie? 
Nájsť odpoveď sa mi podarilo len čiastočne. Všetko 
sa zrazu odhalilo v roku 2014, keď som sa stretla s 
knihou od  Anastasie Novych - Sensei zo Šambaly. 
Prvú knihu som prečítala za 24 hodín. Čítam tak, že 
si všetko podčiarkujem. Ostatné knihy mali podobný 
osud. Čítala som jednu za druhou. Pri Ezoosmóze som 
zažila prvýkrát strach z pravdy a skutočnosti, ktorá 

Gabriel Kocák, Poprad: „Mal som všetko. As-
poň som si to myslel. Keď bolo dostatok peňazí 
„hmotných vecí” auto, ženy, taký typický spotrebi-
teľsky marazmus. Veril som si. Aj tomu, že skutočný 
život je v blahobyte a v jeho ilúzii. Niekde vo vnútri 
však niečo nerezonovalo. Aj napriek všetkým tým 
„ilúziám” sa môj život rúcal, rúcal sa v egoizme a 
pýche k ostatným. Až prišiel skutočný pád na dno. 
Kedy všetko, čomu som veril, stratilo zmysel. 

Čo spravíš keď si v bahne? Začal som hľadať po-
moc všade možne. Nebola pomoc ako pomoc. Dnes 
viem, že to bolo len samé hodnotenie, ohováranie, 
posudzovanie. Všetci ostatní mohli za to, kde som 
bol, a za to, ako mi bolo. Až prišiel Jaro. Jaro ktorý mi 
ako dlhoročný priateľ, kolega posunul 12-hodinovú 
reláciu s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Ne-

„Pravé Znalosti vždy mluví 
jednoduše a ukazují cestu, nic 
víc. Je v nich čistota, kterou 
Osobnost cítí. Vždy se v nich 
zachovává síla, vycházející z 
Ducha, kterou vlastně i  
předávají Proroci, no, anebo ti,  
kteří o nich mluví, řekněme 
věstníci.“

„Vedomie a Osobnosť. Od vopred 
mŕtveho k večne Živému.“

„Znalosti k člověku  
přicházejí v důležitém období  
jeho života,  
dokonce i když si to ani 
neuvědomí,  
ale otevírají se mu tehdy,  
když se člověk  
začíná duchovně přeměňovat a 
stává se hodný toho,  
aby je přijal.“

„AllatRa“

„...pokud se ony Znalosti 
stanou nejen dostupnými 
ale také pochopitelnými 
pro většinu, podařilo by 
se na světě bez práce 
vybudovat a schválit 
společnost dobroty a 
harmonických vztahů, o 
čemž lidé už tisíce let sní.“

„AllatRa“

„Je potřeba vytvářet  
podmínky, aby se ve světové 
společnosti objevilo  
více vzdělaných a intelektuálně 
rozvinutých lidí  
s dominantou duchovního 
principu, majících volný  
přístup k původním Znalostem  
kvůli poznání světa 
 i sebe sama.“

„AllatRa“

osobné skúsenosti našich čitateľovosobné skúsenosti našich čitateľov

MOJA CESTA KU ZNALOSTIAM

Znalostiam som sa dostala cez kamarátkinu mamu. 
Kamarátka mala narodeniny a oslavovala na chate. 
Jej mamina vtedy prišla zo Švajčiarska, kde pracuje. 
Povedala mi o knihách. Vraj je v nich odpoveď na 
všetko, a že mi ich odporúča. Mne prišla myšlienka, 
že takýchto kníh poznám milión. 

Asi tri dni po oslave som si spomenula na jej 
slová. Napísala som jej, aby mi ich poslala. Keď 
som začala počúvať, zistila som, že mala naozaj 
pravdu. Ako keď podáte vodu smädnému a on sa 
nevie nabažiť. Ďakujem Bohu za Život.“  

sa deje mimo našu realitu. Štvrtý diel 
knihy Sensei, tak tu som sa vyplakala, 
potom som prešla do nadšenia, že to, 
čo cítim celé tie roky konečne niekto 
pomenoval. A povedal pravdu, aké de-
jiny máme za sebou a aké pred sebou.  
 
Kniha AllatRa mi zmenila život na-
trvalo. Stala sa mojou modlitebnou 
knižkou, denníkom v čase, keď mi je 
úzko. Priateľkou, v ktorej vždy nájdem 
odpoveď. Bútľavou vŕbou ale aj láska-
vou matkou a otcom. Je pre mňa všet-
ko. Uvedomila som si hodnotu svojho 
života. Smerovanie cesty a vďaka tým-
to knihám som prišla k Bohu.“  

vedel som nič o Osobnosti či vedomí. 
Len mi blyslo či je normálny, to mám 
pozerať 12- hodinové video s nejakým 
Rusom?  Po niekoľkých beznádejných 
dňoch nudy a prázdnoty, som sa roz-
hodol a otvoril video, že sa teda po-
zriem aspoň chvíľku. A v prvej hodine 
som dostal odpoveď na všetky otázky 
PREČO. Už som sa nevedel odtrhnúť. 
Ďakujem duchovnému svetu za silu, za 
možnosť stretnúť sa so Znalosťami, za 
to, že dnes viem, čo je život. AllatRa  je 
dnes súčasťou môjho života, je to Život, 
ktorý som si zvolil. Je to cesta domov, 
cesta skutočného bojovníka nie už vo 
vonkajšom, ale vo svojom vnútri.“

Julie Dudová, Česká republika: „Na-
rodila jsem se do věřící rodiny, konkrétně 
pravoslavné. Každou neděli jsme chodili do 
kostela. Ale když mi bylo 7 let, přestěhovali 
jsme se do jiného státu a samozřejmě jsme 
přestali chodit i do kostela. 

Postupně jsem se přestala i modlit. Pak 
jsem měla pocit, že mi něco chybí a hledala 
jsem to ve všech možných knihách od vědy 
po psychologii až k magii. Ale nemohla 
jsem najít to pravé. V dospělosti, kdy jsem 
byla už sama matkou, narazila jsem na do-

poručení na knihu AllatRa, zaujalo mě tam poví-
dání o Bohyni Matce a jiných legendách o stvoření 
světa. Když jsem začala knihu číst, moc se mi ne-
líbil začátek o černých dírách a těšila jsem se na 
legendy. 

Když jsem se dostala k různým znakům, ří-
kala jsem si, že je mi to povědomé a pak zničeho 
nic jakoby se moje duše probudila. Ten pocit byl 
nepopsatelný. Jako bych celý život spala a najed-
nou se probudila ze sna. Kniha mi otevřela oči 
i duši. Konečně jsem našla Znalosti, které jsem 
celý život hledala.“
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NA STAL Č A S PRINIE SŤ ĽUĎOM PR AVDU!NA STAL Č A S PRINIE SŤ ĽUĎOM PR AVDU!  
Všetci Proroci, ktorí prišli 
na náš svet, priniesli ľuďom 
Znalosti o cieli a zmysle 

ľudského života. Priniesli nástroje, pomo-
cou ktorých ľudia v rôznych časoch mohli 
nájsť cestu vedúcu do večného Božieho ces-
ta. Pravda bola jednoduchá a pochopiteľná 
každému, kto ju bol ochotný prijať.

Zakaždým po odchode Prorokov ľudia za-
čali túto Pravdu zamieňať za výmysly ľud-
skej mysle. Jednoduché sa stalo zložitým. 
To, prečo človek prichádza na tento svet, 
prestalo byť tým najdôležitejším. Strácala 
sa hodnota ľudského života. A svet sa opäť 
ponoril do vojen a nenávisti.

Vedci, religionisti, náboženskí vodcovia 
ako aj dobrovoľníci z rôznych kútov sveta v 
Kaleidoskope faktov nachádzali odpovede 
na  mnohé otázky:

V deviatom vydaní medzinárodného 
výskumného projektu Kaleidoskop faktov 
„Pravda a plevel“, ktorý sa uskutočnil  
13. apríla 2021 na platforme ALLATRA TV 
sme si vypočuli Pravdu očistenú od pliev. 

Je čas, aby sme my, ľudia, oddelili Pravdu od plevela a na prahu globálnych zmien ju 
navrátili všetkým. Iba pri zjednotení okolo jedinej Pravdy môžeme vybudovať svet, 
ktorý nám odkázali naši Proroci. Výskum vychádza z faktov uvedených v knihách 
Anastasie Novych a v reláciách s účasťou Igora Michajloviča Danilova.

CELÝ K A LE ID OSKO P FA K TOV N Á JDE TE 
N A S TR Á NK ACH A LL ATR A .T V/SK

Čo je najdôležitejšie v živote ľudí? 

Aké Znalosti o podstate človeka a 
zmysle jeho života boli ľuďom zakaždým 
dané prostredníctvom Prorokov?

Ako vznikali náboženstvá a sväté 
písma? 

Ako boli zmenené  slová Prorokov? 

Ako bola vnútorná práca na sebe 
nahradená vonkajšími obradmi a 
rituálmi?

O akom svete hovorili všetci proroci a 
ako ho môžeme vybudovať?

Elena Kravcová: „Podľa vy-
hlásenia tlačovej agentúry 
CNL Múzeum Biblie vo Wa-
shingtone (USA) 28. novem-

bra 2018 vystavilo vzácny exemplár Sväté-
ho písma vytlačený v Londýne v roku 1808. 
Názov výstavy znie: „Časti Biblie vybrané 
na používanie otrokmi na britských Zá-
pado- Indických ostrovoch". 

V súčasnosti sa na svete zachovali len tri 
exempláre "Biblie pre otrokov" - ďalšie dva 
sa nachádzajú na univerzitách vo Veľkej 
Británii. Táto misionárska kniha bola vy-
daná v mene "Spoločnosti pre obrátenie 
černošských otrokov". Britskí misionári 
používali túto verziu Biblie, aby Afričanov 
naučili čítať a zároveň ich obrátili na kres-
ťanskú vieru, aby ich poučili a vychovávali 
vo viere, v duchu bezvýhradnej a bezpod- 
mienečnej poslušnosti voči ich pánom. 

Anglikánsky biskup z Londýna nariadil: 
"Pripravte pre nich krátku formu verejných 

BIBLIA OTROKOV

Evgeniya Prilepa: „V kres-
ťanstve, v evanjeliu Jána 17:21 
je povedané: „Aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja 

v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, 
že si ma ty poslal.“ V evanjeliu Marka Ježiš 
hovorí: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný 
pán; miluj Hospodina, svojho Boha, z celého 
svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svo-
jej mysle a z celej svojej sily! Vo Védach vo 
štvrtej časti Upanišády riadok 11, sa hovorí:  

BOH JE JEDEN

Je pravda, že každý veriaci hovorí a prehla-
suje, že Boh je jeden. Čo však vidíme v sku-
točnosti? Zdá sa, že každé náboženstvo má 
svojho Boha, pretože každý predstaviteľ 
toho či onoho vyznania tvrdia, že práve 
jeho viera môže viesť k Bohu. Existujú rôz-
ne mená a prívlastky označujúce Boha, o 
ktorých pravdivosť sa ľudia sporia, bojujú a 
zabíjajú sa navzájom. 

Možno je teda pokušenie len v tom, že žije-
me v nevedomosti a slepo veríme nie našim 
Prorokom, ale ľuďom, ktorí využívajú po-
znanie k tomu, aby sa povýšili nad svojich 
blížnych a ukázali svoju autoritu. Tým, že 
prehlasujeme, že Boh je jediný a najspráv-
nejšie učenie je iba v našom náboženstve, 
vlastne vytvárame polyteizmus?

Boh je jeden pre všetkých. Boh nepatrí k ná-
boženstvu. Boh nepatrí ľuďom. Všetci pro-
roci pochádzajú od jedného Boha. Všetci 
proroci pochádzajú z jednej Pravdy. Proroci 
prišli ku všetkým ľuďom. Keby všetci hovo-
rili o tom istom, prečo sa dnes stretávame s 
tým, že sa každé náboženstvo považuje zа 
vyvolené a jediné správne. Náboženstvo sa 
snaží Boha rozdeliť a privlastniť si ho. Zá-
roveň hovorí o jednom Bohu. Ukazuje sa 

„Spoznajúc jediného Boha, 
objímajúceho vesmír, (človek) sa 
oslobodzuje od všetkých pút. Tento 
Boh je tvorca všetko, veľký Atman, 
neustále prebývajúci v srdciach 
ľudí, Dosiahnutý srdcom, mysľou, 
rozumom. Tí, ktorí Ho poznajú, sa 
stávajú nesmrteľnými."

teda, že keď si navzájom dokazujeme, že sa 
mýlime, rozdeľujeme sa, nežijeme s Bohom, 
súdime blížneho a neprejavujeme si lásku.  
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modlitieb spolu s vybranými časťami svä-
tého Písma - predovšetkým s tými, ktoré sa 
týkajú povinností otrokov voči ich pánom." 
Z 1 189 kapitol štandardnej protestantskej 
Biblie obsahuje "Biblia otrokov" len 232 
kapitol."

Premýšľajte o tom! V tejto verzii pre otro-
kov je len polovica Nového zákona a najviac 
10 percent Starého zákona, pretože všetky 
ostatné knihy považovali vydavatelia za 
škodlivé pre myseľ Afričanov. Čo sa pova-
žovalo za škodlivé pre otrokov: Ako pove-
dal Seth Pollinger, riaditeľ kurátorských 
služieb v Múzeu Biblie, vynechané časti 
Biblie, ako napríklad Kniha žalmov, prvých 
19 kapitol knihy Exodus a Zjavenie Jána 
Evanjelistu, spája spoločná téma nádejnej 
budúcnosti. V dôsledku toho sa kanonic-
kých 66 kníh protestantskej Biblie zredu-
kovalo na 14 častí.

Keď vieme túto skutočnosť, je rozumné sa 
pýtať, či si ako moderná spoločnosť uve-
domujeme veľké nebezpečenstvo svojvoľ-
nej manipulácie posvätnými textami alebo 
ich zamlčiavania pre naše vlastné sebecké 
ciele? A tiež zodpovednosť za tu priepasť, 
ktorá tým vzniká medzi Bohom a človekom?

Tatiana Pritulenko: „Od zlo-
ženia Véd v 2. tisícročí pred 

n.l. ich upravovali v priebehu desiatich sto-
ročí. Keďže Rigvédu zostavovali niekoľko 
storočí, obsahuje skoré a neskoré záznamy. 
Je to viac ako 1000 hymien, vďaka čomu 
vznikla veľmi rozsiahla védska literatúra, 
ku ktorej v súčasnej dobe spolu so samot-
nými Védami patria takzvané ,,brahmany” 
(teologické pojednania zamerané na po-
silnenie autority kňazov a nastolenie kas-
tovného systému). 

Podľa miery zmeny spoločnosti, sa me-
nili aj texty v Písme, ktoré sa dopisovali 
kňazmi, podľa miery posilnenia spotrebi-
teľského formátu. Napríklad v Rigvéde sú 
brahmany Aitareya Upanishada (Upaniša-
dy v 3 knihách, kniha 2.) v ktorej už sú vidi-
teľné zámeny „dopísané kňazmi”.

 
Objavuje sa aj učenie o nebeskej odmene 
za poslušnosť tým, ktorí sú pri moci - údaj-
ne cnostný človek, ktorý prinesie kňazom 
dobrú odmenu, pôjde po smrti do kráľov-
stva bohov. Takéto názory možno nájsť v 
najneskorších podľa doby vzniku, častiach 
Véd. Napríklad v Rigvéde sa odvolávajú na 

PÍSMA AKO NÁSTROJ MOCI

svätého Manu, ktorý prvý ustanovil obete 
pre bohov a zapálenie posvätného ohňa. 
Tu už vidíme, ako kňazi zvrátili výklad 
vnútorného ohňa, nahradili ho vonkajším 
a to, že skutočnou obeťou živočíšnej pod-
staty je slúženie Bohu, zamenili za prislu-
hovanie a klaňanie sa kňazom. 

Brahmani sa nazývali prvorodenými a niž-
šie vrstvy - jednorodenými. Väčšina obyva-
teľov Indie patrí do nižších vrstiev, naprí-
klad sudry, ktorí nesmeli vykonávať obrad 
upanayanu, pretože boli považovaní za jed-
norodených a študovať Védy. Ich povinnos-
ťou je slúžiť trom najvyšším varnám, hrubej 
práci. A tu je pravda: „Tí, ktorých poznanie 
uniesli hmotné žiadosti, sa uchyľujú k polobo-
hom a uctievajú ich podľa pravidiel a predpi-
sov, zodpovedajúcich ich povahám.“ 

Tu vidíme, že napriek početným prekla-
dom a skresleniam sa predsa len zacho-
vali zrnká znalostí. A mnoho hľadajúcich 
ich nachádza a oslobodzujú sa v najvyššej 
láske ku Krišnovi, ako hovorí Krišna v 
Bhagavad-gíte:

„Ten, kto o Mne rozjíma ako o Najvyššej 
Božskej Osobnosti, koho myseľ 
neodbieha a je neustále zamestnaná 
spomínaním na Mňa, príde, ó, syn 
Pṛtihy, bezpochyby ku Mne.“
Bhagavad-gíta 8:7

A.V.Krutikov: „Milovať Boha a milovať 
blížneho je hlavným prikázaním, o ktorom 
povedal Prorok Ježiš. Preto milovať Boha, 
milovať blížneho je konečným cieľom ži-
vota každej ľudskej bytosti.  Ak sa človek 
odchýli od tohto prikázania, potom sa pri-
pravuje o život. Prečo?  

Pretože toto je vzorec Života. Toto je vzo-
rec života, pretože všetko vzniká z lásky, 
každý sa rodí v láske, a potom sa musí táto 
láska niesť, musí sa pestovať, toto je jedi-
né prikázanie, toto je najjednoduchšie na 
pochopenie a najnaliehavejšie pre život. 
Pretože nachádzajúc sa v stave lásky bu-
deš prijateľný pre každého človeka, aj toho 
najhoršieho.  Pretože jeho duša, aj keď vás 
on rozumovo neprijíma, pocitmi jeho duša 
vníma a ona v ňom prerazí túto bezcitnosť 
a on k vám zmení  postoj. Preto je vzorcom 
života, ktorý dal Ježiš.

AKÉ JE HLAVNÉ   
JEŽIŠOVO PRIKÁZANIE? 

Irina Gurtovenko: „Osobno-
sť apoštola Pavla je skutočne 
rozporuplná. Jedni si predsta-

vujú Pavla  - ako deformátora kresťanstva a 
tvorcu náboženstva otrokov, iní - ako naj-
väčšieho kazateľa kresťanstva. Friedrich 
Nietzsche ho nazval kňazom, ktorý zničil 
Ježišov plán. Nikolaj Glubokovskij zdôraz-
nil, že iba z vôle a moci apoštola Pavla vy-
šlo kresťanstvo do rozľahlosti sveta. N.A. 
Berďajev napísal, že slová apoštola Pavla 
„neexistuje sila, ktorá nie je od Boha“, mali 
pre kresťanstvo fatálny význam.

V živote apoštola Pavla prebiehali dve etapy: 

Do 30 rokov bol vychovávaný smerom k ju-
daizmu, pripravoval sa na rabínsku službu, 
bol farizejom a zúčastňoval sa na prena-
sledovaní kresťanov.  Po 30 rokoch sa stal 
kresťanom a „najvyšším“ apoštolom. Pavol 
mal pevnú myseľ, pevnú vôľu, poznal ži-
dovské zákonodárstvo, bol vzdelaný a mal 
rímske občianstvo. 

Pri čítaní Pavlových listov je však potreb-
né pamätať na to, že nebol blízko Ježiša, 
nepočul jeho slová, nebol jedným z 12 
apoštolov. Študoval Kristovo učenie od 
jeho učeníkov. Preskúmame, ako sa zavá-
dzali zámeny na príklade 13. kapitoly Listu 
Rimanom, kde Pavol predstavil myšlienku 
podrobenia človeka moci:

SKUTOČNÁ TVÁR  
APOŠTOLA PAVLA

„Každá duša buď poddaná nadriadeným 
vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak 
od Boha; a tie, čo sú, sú zriadené Bohom. 
...lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. 
Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa! Lebo nie 
nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Bo-
žím, pomstiteľom, na hnev tomu, kto pácha 
zlé. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste 
sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, na-
plnil zákon. Veď prikázania: nescudzolo-
žíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé 
svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné 
prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj 
blížneho ako seba samého.“

List Rimanom 13:1,4,8,9

List sa začína slovami, že ľudia by sa mali 
podriaďovať autoritám, pretože všetka moc 
je od Boha - ale Ježiš to nepovedal a Pavlov 
list sa končí skutočným Ježišovým citátom 
- Milujte svojho blížneho ako seba samého. 
Pretože si človek pamätá poslednú frázu 
najlepšie zo všetkých, všetky predchádzaj-
úce informácie sú vnímané ako Pravda.  

Pavol prostredníctvom početných listov opie-
rajúcich sa o slová Ježiša, vniesol zámeny do 
učenia Krista. Tak sa položili základy nového 
náboženstva, z ktorého sa neskôr stali kres-
ťanské dogmy.“

allatra.tv/sk
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NOVÁ RELÁCIA

Tatiana: Igor Michajlovič, Žanna, niektorí, 
ktorí sa iba oboznámili s Medzinárodným 
spoločenským hnutím ALLATRA, alebo s 
hnutím ALLATRA prichádzajú do kontak-
tu len povrchne, si kladú otázku: a čo je 
to vlastne ALLATRA ako medzinárodné 
hnutie? 

Áno, chápu, že je to najväčšie hnutie na 
svete, že ALLATRA sa zaoberá aj soci-
álnymi projektami, aj fundamentálnym 
výskumom, a usporadúva konferencie s 
tisíckami lokalít, s prekladom do desiatok 
jazykov sveta. 

V ALLATRA  je veľa projektov a smerov - 
je to aj klíma, medicína, vedecký výskum, 
výskum vo fyzike, metafyzike, sú to IT-
-technológie (je to najmä umelé vedomie 
Jackie).

A je tu ešte jeden moment. Ak sa  rôzne or-
ganizácie, vrátane náboženských organizá-
cií, nejakých siekt, všetky sa snažia o jeden 
scenár, o jednu ideológiu a zámerne sa po- 
kúšajú demonštrovať svoju masovosť: „aha, 
akí sme veľkí, ozrutní, gigantickí”, hlásajú, 
koľko  majú priaznivcov, tak ALLATRA, na-
opak, funguje na celkom iných princípoch.

Po prvé, je rôznorodá a mnohostranná, čo 
sa týka smerovania činnosti až po zloženie 
účastníkov. A ešte ju porovnávajú, že je do-
slova akoby rozliata  po celom svete: tuto 
troška, tam troška, ale v každom meste na 
svete troška. A výsledkom je, že ALLATRA 
je všade.

V ALLATRA sú predstavitelia rôznych 
konfesií, ľudia, ktorí sú stúpencami zoro-
astrizmu, hinduizmu, kresťanstva, isla-
mu, ľudia, ktorí praktikujú staré cvičenia 
sily, veriaci v mimozemšťanov, v šamani-
zmus, vo vúdú, a v ALLATRA je zároveň 
aj veľa ateistov, ktorí sa vŕtajú vo faktoch.  
A u neznalého človeka vyvstáva otázka: 

„Čo sa to vlastne deje? Čo je to za nebez-
pečnú zmes? A tak ma prosili, aby som 
Vám položila otázku, a tak vám ju dávam: 
Igor Michajlovič: ALLATRA – to je čo? 

Igor Michajlovič:  ALLATRA - to nie je 
„čo”, priatelia moji, ale „kto”. ALLATRA 
to sme my spolu. ALLATRA - to je ľudstvo. 
Tak toto je ALLATRA. Tak ako  v celom na-
šom ľudstve, tak aj v ALLATRA je všetko.

Ako si už vymenovala, sú kresťania, aj 
moslimovia, aj budhisti, aj tí, ktorí sa ve-
nujú šamanizmu, aj množstvo ateistov. A je 
to naozaj  tak. 

ALLATRA – to je celkom nový a unikátny 
jav, aký na tomto svete nikdy nebol. Je to 
naozaj tak. A preto  sa snažia nás niekam 
zahnať, do nejakej šablóny. Veď vedomie 
ľudí sa vždy snaží niečo nové zaradiť do 
nejakého pochopiteľného rámika. Je to tak? 
Tak sa snažia zaradiť aj ALLATRA.

Jedni sa snažia vohnať ALLATRA do neja-
kého politického smeru, že ALLATRA sa 
vraj zaoberá geopolitikou. Iní sa snažia 
vohnať ALLATRA do nejakého  cirkevného 
smeru, do sekty. A hovoria: je to akási zmes, 
akéhosi nepochopiteľného náboženstva, z 
každého rožka troška, snažia sa niekomu 
vsugerovať, že je to niečo nové a podobne. 

To všetko sa deje preto, že ľudia, ako si už 
povedala, sa povrchne pozerajú na ALLA-
TRA a posudzujú podľa ALLATRA TV, 
podľa našich spoločných relácií, podľa 
toho, čo ja rozprávam, o tom, o čom ho-
voria iní ľudia. A tak sa troška oboznámia, 
vieš, vykonajú takú, ako sa hovorí „ana-
lýzu“ (no, „analýzu” vykonajú zasa podľa 
zjavného a doslova zo všetkého troška, 
bez toho, aby vnikli do podstaty samot-
nej organizácie MSH ALLATRA), a z toho 
robia unáhlené a povedal by som, ne-
správne závery o tom, čo je to ALLATRA. 

ALLATRA funguje na celkom  
iných princípoch

ALLATRA - to je celé ľudstvo

Kto je to  
ALLATRA?

úryvok z relácie Znamenie

ALLATRA - to nie je „čo”, priatelia moji, 
ale „kto”. ALLATRA to sme my spolu. 
ALLATRA - to je ľudstvo. Tak toto je 
ALLATRA. Tak ako v celom našom 
ľudstve, tak aj v ALLATRA je všetko.”

Igor Michajlovič Danilov

ZNAMENIE

Ale ALLATRA nie je „čo” - ALLATRA je 
„kto”. ALLATRA, to je celé ľudstvo. Je rôz-
norodá, tak, ako aj celé naše ľudstvo. Veď 
každý sme iný. Tak čo? Je to tak?

IM: Ku dnešnému dňu naozaj tak, ako si 
povedala, neostal ani jeden kút, kde by 
neboli predstavitelia ALLATRA. Všade sú. 
Všade sú tí, ktorí pochopili podstatu, čo 
je to ALLATRA, a pripojili sa. A znova, 
ALLATRA dnes objektívne veľmi rýchlo 
rastie. Otázka: prečo?

Viem, že mnohých to dráždi (T: Je aj taký 
fenomén), niektorí sa rozčuľujú, a niek-
torí sa iba čudujú: čo také je v ALLATRA? 
A ktovie prečo, mnohí to spájajú so mnou. 
Vravia, že som niečo ako „líder ALLATRA”.

Priatelia, ALLATRA nemá lídra. V ALLAT-
RA je jeden líder – človek. A ALLATRA – 
to je predovšetkým ľudstvo. Tak v tomto je 
podstata samotnej ALLATRA.

A čo zjednocuje ALLATRA? Jednoduchá 
otázka. Ľudskosť, to najlepšie, čo je v kaž-
dom z nás. Preto ani lídra ako takého ne-
máme, nikto nie je vyššie ani nižšie.

Celú reláciu sledujte na allatra.tv/sk


