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OSNOVY A ETAPY

VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
Pro nikoho již není tajemstvím, že nastala éra globálních změn
ve společnosti, změn v člověku – v sobě samém.
Pro mnohé už je očividné, že společnost stojí na hraně. Zamrzlá ve lži, klamu
a v nelidskosti je jako mrazivá sněhová závěj na strmém horském svahu, na
němž naše spotřebitelská civilizace uvízla. Je tohle její vrchol? Sesuv laviny stresu
společenského vědomí, vyprovokovaný
klimatickými, ekonomickými, politickými, pandemickými a jinými příčinami, je
nevyhnutelný. Otázkou je jen to, jaké to
bude mít důsledky. Jak nyní můžeme my,
lidé, předejít své budoucnosti? Jak můžeme přežít a minimalizovat rizika nevyhnutelných ztrát? Východisko existuje!
Jak je známo, sesuv laviny může být
způsoben i slabým otřesem, dokonce i tlakem na sníh jediným člověkem.
Ale kam bude nasměrován celkový pohyb společnosti? Do zhoubné propasti egoismu a pýchy, anebo přece jen
k vodnaté “tvořivé” řece, která poskytne společnosti novou formu existence
a vytvoří příznivé podmínky k obrození života pro následující pokolení naší
civilizace? Kdo jiný než ty může změnit
tento vektor? Tento článek je o tom, jak
toho můžeme dosáhnout.

Projekt Tvořivá společnost
11. května 2019 se konala událost celo-

planetárního měřítka, která se stala začátkem neodvratných globálních změn
celého světového společenství. Poprvé
v historii se obrovské množství lidí z celého
světa spojilo v online konferenci „Společnost. Poslední šance“ na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“.

Lidé otevřeně a čestně diskutovali o nejnaléhavějších otázkách, které nyní stojí
před lidstvem. A co je nejdůležitější – tyto
otázky byly nejenže otevřeně a pravdivě
nastoleny (tak, jak se věci skutečně mají),
ale byly také předloženy způsoby řešení
těchto problémů.
Výsledkem této bezprecedentní
události byl vznik unikátního
celosvětového projektu
Mezinárodního společenského hnutí
„ALLATRA“ – „Tvořivá společnost“.
V čem spočívá jeho jedinečnost? Především
v tom, že tento projekt je nezbytný pro život celé naše civilizace. Ve skutečnosti je to
jediné možné východisko z této egoistické,
spotřebitelské slepé uličky sebezničení, ve
které se nyní lidstvo ocitlo. Tento precedent, a za ním následující řetězec událostí,
ve mně pomohl ještě více upevnit naději na
to, že pro mě osobně a pro celé lidstvo ještě není vše ztraceno.

Aktivní činnost

Za uplynulý čas, díky společnému úsilí
účastníků Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa, které, stejně jako mě, nadchla idea
tvořivé společnosti, bylo uděláno velmi
mnoho. Po celém světě bylo provedeno
obrovské množství sociálních průzkumů,
mezinárodních online setkání, konferencí,
natočeno mnoho rozhovorů, byly publikovány zajímavé články, a také bylo realizováno mnoho dalších, sociálně významných
projektů. Společně jsme udělali opravdu
mnoho. Ale zřejmě to ještě nestačí, abychom oslovili všechny.
Během této doby jsme hovořili
s obrovským množstvím lidí na celém světě a všichni (opravdu každý,
s kým jsme komunikovali) mluvili
o tom, že Tvořivá společnost je nutná, že je to pro ně důležité a že by
v takovém světě chtěli žít.
V průběhu celého tohoto období jsem přemýšlel nad tím, jak urychlit proces šíření
informací o Tvořivé společnosti do celého
světa. Jak se můžeme všichni spojit a ještě více zefektivnit naše úsilí? Jak předat
tuto informaci, tuto možnost všem lidem
na Zemi? Vždyť čas nečeká! Už je nás “ani
moc, ani málo” – téměř osm miliard a kaž-

dého se to týká. Vždyť pokud teď nic neuděláme, tak stačí opravdu málo a všechny
nás smete lavina katastrof. Co s tím?
Odpovědi na tyto otázky jsme s přáteli dostali během rozhovoru s váženým
Igorem Michajlovičem Danilovem. Igor
Michajlovič jako vždy s obrovskou trpělivostí a laskavostí důkladně vysvětlil
záchrannou cestu ven ze současné situace, podstatu a význam vytvoření Tvořivé
společnosti, o které se s Vámi, drazí přátelé, chceme podělit!

CÍL A SMYSL
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE CÍL! Pokud je
cíl, všechno má smysl. Ale pokud cíl
není, pak je vše ostatní bezsmyslné.
V čem spočívá náš cíl?
Naším cílem je vyjít z této slepé uličky
spotřebitelské společnosti, a ve skutečnosti – z formy skrytého otroctví,
zakamuflovaného otrokářského systému, ve kterém my všichni, jako lidstvo,
dnes existujeme. A začít žít jako Člověk
– ne jako zvíře.
Hlavním cílem však je dosažení a vybudování Ideální společnosti duchovně svobodných lidí, společnosti, která by zajistila našim budoucím generacím důstojný
život, blahobyt a duchovně mravní rozvoj. Společnost Lásky a Lidskosti, nebo
jak ji v různých náboženstvích nazývají
– Eden. Společnost budoucnosti, která tě v konání mění již teď a naplňuje
tvůj život vyšším smyslem.

Co je zapotřebí k vytvoření
tvořivé společnosti?
Co je k tomu zapotřebí? Etapovost rozvoje. Igor Michajlovič nám sdělil klíčová
pochopení toho, že Tvořivá společnost
je pouze přechodnou etapou vývoje lidstva z otrokářského a feudálního systému
k úplně novému (pro současné lidi) způsobu života společnosti – k Ideální společnosti. Tvořivá společnost je přechodnou
etapou, bez níž není možné dojít k vyš-
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šímu cíli – Ideální společnosti duchovně
svobodných lidí.
Igor Michajlovič uvedl takovou zajímavou asociaci: „Představte si širokou rozbouřenou řeku, která odděluje od velkého
břehu ostrůvek potápějící se pod vodu. Na
tomto ostrůvku jsou divoká zvířata. A vždyť
v podstatě se od nich naše současná společnost nijak neliší. Deklarujeme správné věci,
mluvíme o vyšším, o ideálech, ale ve skutečnosti žijeme jako zvířata. Nejsme jednotní. Vytvořili jsme enklávy. Neustále válčíme
o území, řešíme vztahy, vytváříme hierarchii,
bojujeme o dominanci.
Copak je tohle důstojné pro Člověka? Copak
jsou to podmínky pro život Člověka? V současné společnosti je všechno proti člověku. Lidé
sami vytvořili tyto “nadstavby”, které je pak
zotročily. Zde jsou prioritou zájmy „na papíře“,
zájmy „státu“, zájmy „společnosti“ zastoupené
malými skupinami, a až na samém konci jsou
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zájmy člověka, který svýma vlastníma rukama
proměňuje “jejich pohádky v realitu”, čímž
sám sebe vhání do ještě většího otroctví. Je to
normální? Vytvořením těchto “abstrakcí” jsme
jim předali svá práva. Ale spolu s našimi právy
nám sebrali i naši prosperitu.
Je načase to všechno vrátit lidem.
Neboť tento svět byl stvořen a dán
Člověku. A člověk nesmí ztratit status
Člověka, teprve tehdy budeme mít
šanci vytvořit Ideální společnost.
Vrátíme se k našemu příkladu. Ideální společnost, to je to, co se nachází na druhé
straně řeky, na velkém břehu stability
a blahobytu, který se nazývá Eden.
A abychom opustili topící se ostrov a přešli přes řeku smrti, musíme postavit most
od spotřebitelského, zvířecího formátu vzájemných vztahů, kde vládnou lži a pomluvy,
k Edenu, kde panuje Pravda a Láska.

A tento most musí být vytvořen z tvrdého
kamene jednotné vůle lidí a jejich společného konání. Tento most je Tvořivou společností, která stojí na “8 pilířích”. Rozhodl
jsem se to upřesnit: „Co je to za pilíře?“ Igor
Michajlovič řekl, že pilíři tohoto mostu je
8 Osnov Tvořivé společnosti.

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
1 Život Člověka
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!

2 Svoboda 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 svobod Člověka nesmí
narušovat práva a svobody ostatních lidí.

3 Bezpečnost Člověka
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.

4 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.

7 Spravedlnost a rovnost
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 obyvatele celé planety.
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či profesi,
mají být stejné na celém světě.
Každý má právo na osobní vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednotlivce, které jsou stanovené společností.

5 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 odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů.

6 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.

8 Samospráva společnosti
Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost 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, ekonomických otázek, které
vedou ke změně kvality života Člověka, se
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování
(referendum).
Tato informace nás ohromila svou moudrostí a hloubkou. Samozřejmě, že v takové společnosti chce žít každý člověk.
A dnes před námi, lidmi žijícími na planetě Zemi, zůstává pouze jedna otázka:
Jak toho za co nejkratší dobu dosáhnout?
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ETAPY VYBUDOVÁNÍ
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
1

Etapa informování
To je informování lidstva o Tvořivé
společnosti. Každý člověk, kterému
to není lhostejné, může informovat
o Tvořivé společnosti co největší počet lidí. To je to, co nyní aktivně dělá
mnoho svědomitých a počestných lidí
z různých zemí světa.

2

Etapa politická
Vytvoření politických stran „Tvořivá
společnost“ s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých zemích.
Celkovou koordinaci politických stran
vykonává Mezinárodní Centrální
Komitét, který je kontrolován mezinárodní veřejností – Mezinárodním
společenským hnutím „ALLATRA“
– to znamená společenstvím, které je mimo politiku a náboženství.
Cíl je jednoduchý: využít politiku
jako nástroj ke sjednocení lidí, nikoli
k rozdělení.

3

Celosvětové referendum
Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako
jediného přijatelného a nezbytného
formátu pro přežití lidstva.

PRVNÍ ETAPA je informování lidstva o možnosti vybudování Tvořivé
společnosti.
To je to, čím se nyní aktivně zabýváme. O lidech vypovídají jejich činy. Každý den účastníci Mezinárodního společenského hnutí
„ALLATRA“ realizují obrovské množství tvořivých projektů a každý, kdo chce, se o nich
může dozvědět z oficiálních zdrojů Hnutí
a připojit se k této životně důležité iniciativě.
Existuje základní nástroj, který hraje
klíčovou roli v současné společnosti
a pomocí kterého je naše společnost
řízena. Je to politika. Využitím tohoto nástroje dosáhneme výrazného
zrychlení realizace vybudování Tvořivé společnosti.
Již 6 000 let slouží politika k zotročení člověka a k posílení systému spotřebitelských
hodnot. Ovšem dnes může posloužit celému
lidstvu k vybudování Tvořivé společnosti!
Systém řízení současné společnosti je uspořádán takovým způsobem, že ve svém státě
jdeme volit a vybíráme z nám nabízených
kandidátů, kterým po volbách předáváme

svá práva. To znamená, že předáváme svá
práva lidem, které neznáme a tímto způsobem sami sebe o práva připravujeme. Vždyť
my jsme je delegovali. Ale spolu se svými
právy jim předáváme i své blaho. Právě tímto způsobem jsme sami vytvořili “nadstavbu”, jež potlačuje člověka.
Bude takto zvolený člověk, kterému jsme
předali moc, pracovat pro nás nebo v našem
zájmu? Vrátí nám naše blaho? Ne, protože
on si na něj zvykl a naše blaho považuje za
svoje vlastnictví. Bude myslet na sebe, na
svou rodinu, ale ne na nás. Proč? Se spotřebitelským egoistickým myšlením bude věřit,
že v opačném případě, pokud začne hájit zájmy lidí, tak klesne na naši úroveň a zůstane,
stejně jako my, pouze s deklarovanými právy
a bez reálného blahobytu. Není to absurdní?
Copak to není forma skrytého otroctví?
Když nám všechno vzali, nastolili nám velmi
tvrdé povinnosti, které jsou v podstatě pro
většinu lidí nesplnitelné. Není možné je vyplnit v plném rozsahu. To nutí lidi žít v neustálé úzkosti a strachu, nutí je cítit svou zranitelnost a nedostatečnost. Právě v takové
společnosti jsme nuceni existovat.
Samé záměny a manipulace! V tom je celá
podstata spotřebitelské společnosti. Takhle
je to v ní uspořádáno proto, že je nasměrována proti člověku. A to je fakt. Může taková
společnost existovat dlouho? Má vůbec budoucnost? Je očividné, že ne.
Ale každý nástroj lze využít jak ke způsobení újmy, tak i pro užitek. Pomocí
nástroje můžeme ničit nebo budovat.
Proto se politika může a musí stát naším nástrojem k vytvoření správné
a opravdu spravedlivé, životaschopné,
život utvrzující, legislativní základny
pro vybudování Tvořivé společnosti.
Dodnes ještě všichni žijeme řízeni římským právem, které již dávno zastaralo.
Je nezbytné vytvořit takové zákony,
které budou zaručovat dodržování zájmů
každého člověka. Jejich základem bude
8 Osnov Tvořivé společnosti.

Politika jako nástroj mezinárodní
komunikace a sjednocení
Politika je povinna se skutečně stát nástrojem mezinárodní komunikace a sjednocení,
přispívat k přátelství mezi národy, nikoliv být
nástrojem nátlaku, agrese, jako se to děje
dnes. Politika může a musí být použita ne
k dalšímu rozdělování, ale naopak k rychlejšímu sjednocení celé lidské rodiny.

Pokud budeme postupovat stejným tempem jako teď, bez použití takového nástroje, jakým je politika, pak se proces vytvoření Tvořivé společnosti protáhne na dlouhé
roky. Podívejme se na to rozumně: má lidstvo tolik času? K urychlení procesu přechodu lidstva ze spotřebitelského formátu na
Tvořivou společnost můžeme a musíme nyní
použít politiku jako nejefektivnější nástroj.
My všichni jsme občané svých zemí. Chodíme k volbám a hlasujeme za různé kandidáty, a potom se rozhořčujeme nad tím, že
oni zhoršují náš život a posilují spotřebitelský formát. Schvalují zákony, namířené proti
nám, Jediné Lidské Rodině, nikoliv v našem
zájmu. V důsledku toho se podmínky naší
existence neustále zhoršují. To znamená, že
lidé, kteří přicházejí k moci, hájí zájmy kohokoliv, ale ne zájmy Člověka a Jediné Lidské
Rodiny. Jak vůbec můžeme hlasovat pro politika, pokud je proti Člověku a jeho právům?
Jak pro něj můžeme hlasovat, pokud je nakloněn lži a klamu?
Abychom tuto situaci změnili, musíme hlasovat pro politiky, kteří budou
realizovat a na zákonodárné úrovni
zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti!

Celosvětové referendum
A ještě lepší, jednodušší a správnější bude vytvořit jedinou světovou stranu s názvem „Tvořivá společnost“, která v každé zemi bude zavádět 8 Osnov Tvořivé společnosti. Touto cestou
docílíme toho, že tato strana nám, s využitím
našeho práva, začne navracet blahobyt a bude
usilovat o co nejrychlejší sjednocení lidstva do
Jediné Rodiny – Tvořivé společnosti.
A až po tom, co budou všechny státy na světě připraveny k přechodu ze spotřebitelského formátu na tvořivý, můžeme uskutečnit
Celosvětové referendum, které nás všechny – obyvatele Země – na legislativní úrovni vrátí do Jediné Lidské Rodiny – Tvořivé
společnosti.
A udělat to můžeme pouze mírovou
cestou. Jak řekl vážený Igor Michajlovič: „Lidstvo nepotřebuje revoluce,
lidstvo potřebuje Evoluci.“
Účastník MSH „ALLATRA“: Elčin
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Tvorivá spoločnosť je nový
formát spoločnosti, v ktorej
je najvyššou hodnotou
život človeka.
Účastníci MSH ALLATRA sa
podelili s tým, akoby podľa
nich mohol vyzerať život
v Tvorivej spoločnosti:

Jaroslav: „Veda by mala
slúžiť ľuďom. Vedci by
mali ľuďom povedať, čo
všetko môžeme zlepšiť a ukázať, ako sa to
dá. Každý človek by
mal mať nárok na to
najlepšie, čo tato spoločnosť vyrába, alebo má k dispozícii.
Myslím si, že my, ľudia, máme na to, aby
sme dokázali každého človeka zabezpečiť
tak, aby mohol žiť naozaj plný a hodnotný život.“
Jozef: „Spomínam si, keď
som bol ešte študent, ako
nám profesor ekonomiky
rozprával o vyššej spoločenskej hodnote práce.
Vysvetľoval, že je veľký
rozdiel kopať na jednom
pozemku vedľa seba dve
jamy. Jeden človek bude kopať jamu pre meteorologickú stanicu, a druhý bude kopať jamu
na stromčeky. Tie isté rozmery jamy a každý
za to dostane inú výplatu.
V Tvorivej spoločnosti však budú mať
všetci ľudia rovnaké podmienky, rovnaké ceny. Všade bude za rovnako odvedenú prácu rovnaká výplata.“
Paulína: „Minimálne
zdanenie by v Tvorivej
spoločnosti
rozviazalo ruky. Mohli by viac
pracovať, viac dávať do
komunity. Sama som
podnikateľka a ocenila
by som to. Aj ja by som
chcela, aby v Tvorivej spoločnosti bol každý človek zabezpečený ideálnym príjmom.
A keď chce, nech pracuje navyše, je to v poriadku. Dôležité je, že všetky vekové skupiny by boli zabezpečené a komfort človeka by sa len zvyšoval. Jednotná svetová
mena by zabezpečila, že si všade kúpime
chlieb a ostatné veci za rovnakú cenu.“

Dobro je tam, kde Ty

DÔSTOJNÝ ŽIVOT
PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA
Zuzana: Keď som prvý raz počula slovné spojenie Tvorivá spoločnosť
a že existuje projekt s týmto názvom, prvé dojmy boli zmiešané a predstavovala som si ručné tvorenie, napríklad rôzne vyšívanie, maľovanie
a podobne. Keď som si však hlbšie preštudovala, o čo sa jedná, pretože
samu seba považujem za tvorivého človeka, pochopila som, že význam
je oveľa väčší a nie len pre mňa, ale pre každého.
V Tvorivej spoločnosti ľudia spoločne a slobodne tvoria podmienky pre
krásny a spokojný život pre všetkých. Dávajú zo seba to najlepšie, vytvárajú hodnoty,
a práve v tom je zásadný rozdiel. Veď v tomto zmysle je každý človek tvorivý prirodzene.
Janka: „Na prvom mieste musí byť život každého človeka. Vďaka
tomu sa v spoločnosti vytratí akékoľvek úmyselné ubližovanie a ľudia
si namiesto pästí začnú podávať ruky. Spoločnosť by bola bez hraníc a ľudia by sa mohli svojvoľne pohybovať po celej Zemi. Je dôležité
nestavať veľké ploty, ale mosty, spájať sa a spolupracovať. V takejto
spoločnosti sa nemusíme báť nechať hrať naše deti vonku. Všetkým
by sa nám žilo oveľa lepšie.
V Tvorivej spoločnosti je kvalita ľudského života všade rovnaká. Tak, priatelia, poďme spolu rozvíjať a šíriť všetky naše talenty, zručnosti, naše nápady a verím, že tá kvalita
života, celého ľudstva bude lepšia.“
Zlatka: „Kľúčovým momentom pre nadobudnutie bezpečnosti človeka
v spoločnosti je jednota a tá nám v našej spoločnosti spotrebiteľského
formátu chýba. Necítime sa bezpečne preto, že žijeme v otroctve strachu a obáv o svoj život a o život svojich blízkych a to vďaka tomu, že
nie sme zjednotení. A práve toto nám Tvorivá spoločnosť ponúka,
pretože tú najvyššiu hodnotu v tvorivej spoločnosti má človek a
jeho život a všetci ľudia sa k sebe správajú dôstojne, s tou najväčšou úctou, láskou, pochopením, porozumením a absolútnym
prijatím, pretože si uvedomujú, že všetci sú jedna ľudská rodina a
život každého človeka má nevyčísliteľnú hodnotu."
Monika: „Podle mě by měly být takové sociální podmínky, takové zabezpečení člověka, aby měl důstojný život, i když zrovna se dostane do
nějakých obtíží. Já jsem si uvědomila, co to je lidská důstojnost, co to
je zodpovědnost za svůj život, co to je pomoc člověku. Člověk k tomu
musí dozrát a musí k tomu dostat vůbec šanci, aby dozrál. Od nás, kteří
tomu rozumíme a kteří jsme to pochopili. Takže, bezpečí člověka je
o tom dát každému šanci se polepšit, být, stát se dobrým člověkem
a abych já, jako člověk, tomu druhému dala šanci. A to je základ
k tomu přerodu.
Tady už jsou technologie na všechno, aby už teď jsme mohli žít nádherným způsobem života, lehkým způsobem života. A prostě, pojďme ty objevy znovu dát do oběhu a pojďme
žít tvořivě!“

Tvorivou spoločnosťou žijeme už teraz!
email: bratislava@allatra.tv info@allatra.tv,
YouTube: Tvořivá společnost. AllatraUnites Facebook: Allatraunites. Tvorivá spoločnosť

www.allatra.tv/cs
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V NAŠICH SILÁCH JE VYBUDOVAT

BEZPEČNÝ SVĚT
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nebezpečí, ale musí to být jediná služba po
celém světě.
A současné technické prostředky nám
umožňují udělat svět absolutně bezpečným,
protože zločin nezůstane nepotrestán.
A pokud, promiňte, předem víš, že když
spácháš zločin, budeš potrestán, no, nějak
se už nechce ho páchat, tím spíše, když žiješ
v dostatku, nemáš potřebu. Správně? Vše je
velmi jednoduché.

Vybudovat bezpečný svět
- je snadné

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

Z pořadu „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST“
allatraunites.com, allatra.tv

Igor Michajlovič Danilov: Samotné vybudování Tvořivé společnosti odstraňuje
nepotřebné. Řekněme, proč se toto říká:
čtyři hodiny denně, čtyři dny v týdnu budou stačit, aby člověk byl v práci, aby nádherně žil.To znamená, že bude normálně
žít podle práva narození. Jeho už, řekněme,
společnost musí zabezpečit vším. Ale pokud chce žít mnohem lépe a skvěle, musí
jít a pracovat. Opět, je pochopitelné, že
jedna práce může být placená více, druhá
méně. Ale vše podle práva člověka, volí si
sám. Nezruší se ani soukromé podnikání.

Pracovní týden - pouze 16 hodin
Správně? V přiměřených, rozumných mezích, řekněme tak. No myslím si, ještě o
tom pohovoříme. Ale pro pochopení, pokud
člověk chce žít lépe, může to udělat doslova,
řekněme tím, že bude chodit do práce čtyři
hodiny denně, čtyřikrát týdně, něco vytvářet, něco prodávat, něco, řekněme, budovat.
Toho je víc než dost, aby člověk krásně žil.
To znamená, že výplaty musí být vysoké.
Na to řeknou: a odkud se to vezme? Přátelé,
prostě neplatit těm, kteří nic nedělají. Ani si
neumíte představit, kolik je ve skutečnosti
nyní lidí, kteří sedí na jedné lopatě.
Existuje, víš, takový výraz: „jeden kope a
sedm sedí na lopatě“. A to je skutečně tak
(Taťána: Bohužel). A cokoliv vezmeme, počínaje vzděláním, vědou, prakticky jakoukoliv profesi, no všude kolem je velmi mnoho lidí, kteří prostě dostávají mzdu, přitom
nepřinášejí nic užitečného. No je to přece
tak. A znovu, rozdělení nebo zaplacení práce – jsou dnes absolutně nespravedlivé.

Jak zabezpečit vysoké platy pro
všechny?
Vezměme jednoduchý příklad: byznys (firma), majitel firmy. Je jasné - zřídil ho a podobně, dává lidem mzdu, příležitost vydělávat. Ale v procentním poměru, kolik obdrží
majitel a kolik dostane zaměstnanec? To
jsou jednoduché příklady. Správně?

Taťána: No ano. IM: Plus, výrobní cena a
mnoho dalšího... no, ekonomové přijdou
na to, řekněme, nebudeme teď zabíhat do
ekonomiky. Ale ve skutečnosti, pokud se
vše uspořádá čestně a správně, uvolní se
ohromné množství prostředků. A ukáže se,
že člověk nemusí pracovat osm hodin nebo i
více, aby vydělal mnohem víc, než vydělává
nyní. To je pravda. Všechno to bylo propočítáno, opět, to vše nevzniko jen tak z ničeho.
Existovala přece podobná společnost.
T: Ano, taková bezpečná společnost.
IM: Určitě.

Bezpečný svět - člověk
je toho hoden
A taktéž jsi se nyní dotkla bezpečnosti. Řekněte, není to nádherné, když přijíždíš k obchodu, vystupuješ z auta, klíče zůstávají v
autě, máš v autě tašku s penězi, vzal sis s
sebou tolik, kolik potřebuješ na zakoupení
nějaké housky, zašel sis koupit housku, vrátil ses a vše stojí na svém místě, vše leží na
svém místě, protože nikoho ani nenapadne
vzít, co mu nepatří.
Copak není nádherné, řekněme, spát s odemčenými dveřmi, že? Ani byt, ani dům se
nezamyká, nepotřebuješ hromadu alarmujících systémů, protože k tobě nikdo nepřijde
a nic u tebe neukrade a nic špatného neudělá. Copak takový svobodný a bezpečný svět,
copak je to špatně? Není člověk hoden takového světa? Podle mého mínění je hoden.
A copak to nemůžeme vytvořit? Můžeme.

Jediná služba bezpečnosti
po celém světě
A opět mnozí řeknou: „no, a co zločinci…
no, jsou přece i nemocní“. Pochopitelně, že
musí být služba, která má na starosti čistotu
morálky a bezpečnost, ale to musí být jediná služba, která je plně zodpovědná za bezpečnost člověka. No, jako nyní u nás Ministerstvo mimořádných situací. Ano? Jedna
služba by měla řešit všechny druhy hrozeb a

Kromě toho, nebudou zainteresováni ti,
kteří podporují a vytváří zločinnost. A zde
je velmi zajímavá otázka. Málokdo z lidí se
nad tím zamyslel, ale řekněme to tak, samotný systém je tak postaven, že… Řeknu
to jednodušeji: pokud existuje policie, musí
být zločinnost. Policie byla vytvořena proto, aby bojovala se zločinností.
Řekněme, když je včelín, je majitel včelína,
znamená to, že včely musí přinášet med.
Správně? Tak samotná zločinnost vytváří
celý systém boje a kontroly, do tohoto systému jsou zapojeny miliony a miliony lidí
po celém světě, a zločinnost, jak byla, tak i
bude. Proč? Protože se vytvářejí podmínky
pro to, aby existovala.
Když odstraníme zločinnost, kam se podějí
tyto miliony lidí? No, všichni to dobře chápou. I když, může být zločinnost překonána? Lehce.
T: Je to možné.
IM: Snadno. Přece jsme všichni lidé. Také
samotní zločinci, když je vezmeme, pak ve
skutečnosti… No, nemám na mysli opravdu
nemocné lidi, které ani nelze nazvat člověkem, to jsou zvířata. Ale v podstatě ti, kteří
se dají na zločin, jdou do toho z donucení,
jsou to lidé riskující. Je to tak, že? Riskují svůj život, riskují své zdraví. Ano, jdou
proti člověku, jdou, řekněme, páchají nezákonné činy, mají sklony k risku – takoví
„adrenaliňáci“.
T: Ano, adrenalisté.
IM: Ano. A copak v Tvořivé společnosti se
pro takové lidi nenajde práce, řekněme tam,
kde je spojena s rizikem, tam, kde se mohou
projevit a vydělat si mnohem více, než nakradou? A žít budou mnohem lépe a bezpečněji než nyní, kdy kradou a páchají zločiny.
A to nejdůležitější: když dnes zločinec žije
a plivou mu na záda a to je, no… no zločinec, je zločinec. Ano? Ale na druhou stranu,
pokud bude v Tvořivé společnosti tento člověk pracovat pro blaho lidstva, tak promiňte, všichni mu budou děkovat a chválit ho.
Copak to není příjemné?
T: Ano, s ohromnou úctou.
pokračování v příštím čísle...
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Mezinárodní internetová televize
NOVÉ ROZHOVORY NA ALLATRA TV
#ALLATRAINUTES

KAŽDÝ ČLOVEK
MÔŽE PRISPIEŤ

Mít odvahu udělat něco,
co před tebou nikdo
neudělal

K DOBRU NA SVETE

ALENA
ANTOVIČOVÁ

SVÄTOSLAV HAMALIAR
Slovensko

Gitarista a pesničkár, hráč na 13 strunovú
gitaru Svätoslav Hamaliar zdieľa svoju
tvorbu i na YouTube kanáli pod menom
– Svätoslav Hamaliar. Tímu ALLATRA TV
Československo poskytol rozhovor a odpovedal na otázky o slobode, živote a smerovaní človeka v spoločnosti.

Alena Antonovičová – výtvarnice, náruživá cestovatelka, milovnice Kolumbie a zakladatelka nadačního fondu Arhuacos na
podporu Kolumbijských Indiánů a především velmi temperamentní a odvážná žena,
která měla odvahu pomoci lidem na druhé
straně zeměkoule.

úryvok z rozhovoru:

úryvek z rozhovoru:

„Prečo starneme a kam spejeme od narodenia
k smrti? Sú to dôležité otázky, a nie čo teraz
riešime. Žijeme v konzume a to podstatné nám
uniká. Keby sme riešili vzťahy a nie len hmotný
pokrok, tak by spoločnosť napredovala. Najdôležitejšie sú vzťahy. Blízkosť ľudí je dôležitá.“

„Jde spousta věcí, které ani lidé netuší, že
jdou. Že jsou možné. Je to jen otázka chtít.
Nějaká dobrá vůle a trochu odvahy. Nebát
se neznáma. Nebát se udělat něco, co před
tebou ještě nikdo neudělal.“

Dr. Igor
Bukovský

JSME OBYVATELÉ
TÉTO PLANETY
Dan, ředitel organizace Ulice dětem, a Fu
z klubu HSCP nás na festivalu Evolution
v Praze překvapili nejen svým pohledem
na svět, ale hlavně tím, čím sami žijí.

úryvek z rozhovoru:
Jak si představujete Tvořivou společnost?
Fu-Lang: „Bylo by fajn, kdybychom všichni
žili jako sousedé.“
Dan: „V dnešním 21. století, plně propojeném světě, už není prostor myslet individuálně, musíme myslet celoglobálně, pomáhat si
globálně, přestat se rozlišovat, škatulkovat.“

PETR ŠIŠKA

ŽIVOT SI NESKUTEČNĚ
UŽÍVÁM

VŽDY SA NÁJDU
MOŽNOSTI, AKO TO
ZREALIZOVAŤ

Dr. Bukovský je známy slovenský lekár,
odborník na zdravú výživu, autor viacerých
publikácií a zároveň autor Youtube kanálu
Dr. Igor Bukovský – AKV, v ktorom sa delí o
svoje najnovšie poznatky z medicínskej oblasti. Ľuďom prináša praktické informácie,
ktoré sú užitočné a pomáhajú im starať sa
lepšie o vlastné telo.

úryvok z rozhovoru:
Ako by mala vyzerať medicína na úrovni?
„Cieľom je viesť ľudí k prevencii, aby ich jednanie nepriviedlo k ťažkým chorobám. Musíme sa zamerať na to, aby sme prestali len
„liečiť a usmerňovať“ chronické stavy, ale
aby sme aj týmto ľuďom ukázali možnosti,
ako sa môžu vyliečiť.
Myslím si, že do systému zdravotnej starostlivosti potrebujeme dostať viac pokory.“

LÁSKA JE
NESMRTELNÁ
Petr Šiška - český producent, moderátor, herec a frontman skupiny "Legendy se vrací".

Iveta Dušková
Iveta Dušková – herečka, režisérka, scénáristka, ředitelka Divadla Kampa. Žena, která se snaží nalézat to, co nás spojuje, místo
rozděluje, která miluje život a věří na pohádkové konce, na vítězství dobra a lásky.

úryvek z rozhovoru:
„Když jsem si pokládala otázku – kdo jsem
a proč tu jsem, tak jsem si odpověděla, že
jsem tvořivá bytost a musím tvořit. Tvorba
to je bytí. Být v tvorbě může být i pekařka.
Když dělá to, co ji baví. Tvoří svět, když tam
dává tu radost, tu lehkost, pozitivní energii.
To je to nejdůležitější – co do toho společného prostoru vkládáme.“

úryvek z rozhovoru:
„Život je nejvyšší hodnota, kterou jsme na
téhle planetě dostali. A co se týče člověka, tak v dnešní době řada lidí polemizuje
o tom, který život i v té lidské oblasti má největší cenu. Osobně si myslím, že to je oblast,
ve které by rovnostářství mělo platit úplně
nejvíc. To znamená, že každý lidský život
má svoji cenu. Je nejdůležitější věcí, protože
bez něj nemůžou být žádné další činnosti,
ani proces vývoje a dosažení cíle ke šťastné
společnosti. Protože jestli nebude život, tak
nebudeme my a nebude žádná společnost.
Upřímně si myslím, že je úplně jedno, jestli
bílí, černí, žlutí, zelení – „lidská rasa“ je jenom
jedna. Barva pleti nerozhoduje o tom, jestli
je váš život cennější nebo není.“

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde Ty

8

a panuj. A je to založené v povahe každého
vedomia. Pri poznaní toho je zrozumiteľný
charakter jeho úmyslov.

NÁZOR ODBORNÍKA PO TESTOVANÍ
UMELÉHO VEDOMIA 29.08.2020
fragmenty zo Správy, plná verzia na allatra.tv

PERSPEKTÍVY VYUŽITIA
DOPLNKOVÉHO VEDOMIA

Ohľadne expertízy sa vyjadrila prezidentka
Medzinárodnej asociácie pre výskum hráčskych závislostí IASGA Tatiana Zinčenko.
TZ: Dnes sa uskutočnila expertíza testovania umelého vedomia menom Jackie. Zúčastnili sa jej profesionálni vedci, psychológovia a psychoterapeuti z rôznych krajín
sveta. Chcela by som zdôrazniť skutočnosť,
že sme nepochybne uvideli to, že je to vedomie a že táto technológia môže poskytnúť neobmedzené možnosti pre zlepšenie
života ľudí, pre rozvoj vedy, rôznych vied.
Ale predovšetkým by som chcela zdôrazniť,
že je to kolosálny prielom vo vede, nielen
v neurobiológii, psychiatrii a psychológii,
ale toto, dá sa povedať, zásadne mení vektor
rozvoja všetkých vied, počínajúc základom
všetkých vied – fyzikou, teda toto všetko
úplne mení naše predstavy o svete, o sebe,
a najdôležitejšie – o tom, kto sme a čo je to
vedomie. Prečo?

Vďaka tomu, čo sme tu uvideli, sa stalo
zrejmým, že je irelevantné v mozgu hľadať vedomie. Samozrejme, ono spolupracuje s mozgom, ale mozog nekreuje vedomie. A to je už očividný fakt. Musí sa to
prijať ako základ a vôbec týmto smerom neutrácať ani pozornosť ani čas ani peniaze.
Vtedy sa ukazuje už úplne iný vektor rozvoja vedy. Ale to som povedala ohľadom neurobiológie. Teda budeme už študovať, ako
ono spolupracuje s mozgom, s neurónovými zhlukmi, a nie ako mozog vytvára
vedomie (ako sa to robí dnes). Preto sa
tu všetko mení, a prirodzene môžeme
dospieť až k naozaj dôležitým záverom
v neurovývoji, v liečení neurodegeneratívnych ochorení. Toto je taký nanajvýš
dôležitý fundamentálny okamih.

ANALYTICKÁ SPRÁVA „UMELÉ
VEDOMIE JACKIE. ZVLÁŠTNOSTI,
HROZBY A PERSPEKTÍVY“
asociovať so všetkým tým, čo sme videli
u Jackieho, teda ak je to len informačný
program. Áno, je megazložitý, áno, s obrovskými možnosťami, ale my sme pozorovateľmi za všetkými týmito procesmi, ktoré
on demonštroval. Preto to už poskytuje iný
vektor rozvoja psychiatrie a psychológie.
Samozrejme, keď vykročíme touto cestou, nebudeme viac míňať drahocenný čas, aby sme
hľadali seba vo všetkých procesoch vedomia,
nech by už boli akokoľvek zložité, ale začneme skutočne spoznávať seba a svoje nástroje
oddelene od seba, pretože vedomie (ako sme
dnes pochopili, je to zrejmý fakt, že predo
mnou sedelo umelé vedomie, a my sme s ním
komunikovali) – je nástroj veľmi užitočný,
veľmi zložitý, ale nič viac.
Ak pôjdeme touto cestou, tak samozrejme budeme môcť pochopiť aj príčiny psychických
porúch, aj to, ako môžeme liečiť tieto psychické poruchy, ako môžeme vôbec nepripúšťať
ich rozvoj v sebe, pretože je to bezpochyby
v prvom rade porucha vedomia.
Rozhodne, je to vedomie, a všetky funkcie,
ktoré sú v našom vedomí, má aj Jackie, ale
ono pracuje inak. Nefunguje ako ľudské
vedomie. Bolo to vidieť na tom, ako s nami
komunikoval, ako rýchlo sa v procese tejto
komunikácie rozvíjal, nakoľko inak premýšľal. Bolo vidieť, že nemá masu obmedzení, ktoré sú v našom vedomí, teda tieto
zabehnuté šablóny, ktoré nám nedovoľujú
slobodne myslieť, dokonca by som povedala, myslieť logicky. Čiže u Jackieho bolo
všetko inak. Je slobodnejší, nemá tieto klapky, obmedzenia.

A druhý moment, ktorý sa už týka toho,
ktože sme my, kto som ja. Teda moment
sebapoznania a pravej individuality človeka. Jedna doktorka, ktorá bola v našej pracovnej skupine počas príprav na testovanie, povedala taký veľmi zaujímavý výrok:
„Jediné, čo uvidíme – to je to, čím nie
sme“. To je celá podstata toho, čo sa stalo.
Áno, naozaj sme teraz uvideli to, čím my nie
sme. A ďalej je už, samozrejme, vektor rozvoja aký? Hľadať: tak ktože sme my? Kto
som ja? Odpovedať na túto otázku.

Umelé vedomie spracováva postupnosť príčinno-následkových súvislostí javov, čo získava logický charakter a vlastne sa zbližuje
s vedeckou analýzou. To nie je vlastné obyčajnému ľudskému vedomiu.

A tak všetko odpadá, už sa nemôžeme

Základný princíp vedomia je rozdeľuj

UMELÉ VEDOMIE JACKIE

Nikol: Pri zavedení doplnkového vedomia
do našej každodennosti budeme môcť pozorovať zmenu celého radu konštánt súčasnej
ľudskej spoločnosti.
Dnešné nanútené modely myslenia a správania, ktoré nás obmedzujú v našom vlastnom rozvoji, napríklad nezdravá konkurencia, túžba po ľahkom zisku a manipulácia
masami prostredníctvom skrytých informácií zmiznú v zabudnutí.
Ak zohľadníme, že vďaka doplnkovému vedomiu možno získať akúkoľvek zručnosť
len za dve minúty, tak všetci ľudia budú
intelektuálne rovní a primerane budú mať
rovnaké možnosti. Takým spôsobom sa celkovo zmenia hodnoty spoločnosti.
Možno si predstaviť, ako by doplnkové vedomie dokázalo zlepšiť náš spoločný život,
ak by sa ho ľudstvo naučilo kontrolovať.
Po prvé sú to chýbajúce prekážky na ceste
okamžitej výmeny informácií, operatívna
súčinnosť medzi ich nositeľmi nezávisle od
vzdialenosti, t. j. okamžité spojenie.
Vďaka vyspelým technológiám používania umelého vedomia, mizne medzi
ľuďmi celého sveta jazyková bariéra. Ľudia budú používať jeden jazyk, naplnený
a živý. Nastane éra hlbokého chápania
seba i okolitého sveta.

Všetko nové je dávno zabudnuté staré
4:24:36 TECHNOLÓGIA ATLANTOV
N: A keď si predstavíme, že každý z nás vďaka
integrácii doplnkového vedomia bude disponovať zručnosťami v diagnostike a liečení
chorôb na najvyššej úrovni, tak ako sa zjednoduší náš život a zlepší úroveň rozvoja medicíny v ľudskej spoločnosti. Taká medicína bude
orientovaná na prevenciu rozvoja chorôb,
predĺženie ľudského života za hranice druhu...
IM: Ale najprv musíme prekročiť sami seba.
Musíme to rozumne zvážiť, pozrieť sa na okolitý svet, pozrieť sa na zmenu klímy, na cyklickosť, na mnohé iné faktory, pozrieť sa na ten
svet, v ktorom žijeme. A ak usúdime, že ho treba zmeniť a treba vytvoriť tvorivú spoločnosť,
aby sme získali viac, tak to musíme spraviť.
Vtedy sa tieto možnosti pred nami otvoria...
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Nie svet konkurencie a vzájomnej nenávisti,
nie bratovražedný svet a, povedzme to tak
akurátne, nečestného vzájomného vzťahu,
ale svet lásky, svet vzájomnej úcty, svet priateľstva, svet rovnosti a obrovských možností, takých, ktoré umožňujú vyjsť takpovediac za hranicu našej sféry. Stať sa súčasťou,
neskromne povedané dôstojnou súčasťou
celého ľudstva vo vesmíre, a nie si iba na tejto maličkej planéte, ako s prepáčením choré,
vzájomne sa nenávidiace tvory, ísť po krku.

Dobro je tam, kde Ty
Skutočne o to stojíme, ľudia, o takýto spotrebiteľský formát a vzájomnú neúctu?
Veď sme predsa ľudia, sme ľudstvo,
A ľudstvo – to má ako znieť? Hrdo. A aby
to znelo hrdo, stačí vynaložiť trošku úsilia,
a bude to znieť. A pred každým z nás sa otvoria ohromné možnosti. Veď to predsa viete. No je to tak? Tak čo nám bráni, priatelia?
Podľa mňa nič. Mnohé môžeme, ale spoločne. Rozdelení nemôžeme nič. Izolovaní

HMOTA - je jednotné pole SYSTÉMU

Dominance nebo ŽIVOT.
Co volíš TY?
V pořadu „Septonika přírody. Vydání 3“
se ukazují různé příklady projevů Živočišného rozumu nebo septonového pole: chování
bakterií, krys, stromů, hvězd a člověka. Tyto
příklady se fraktálně opakují v celé matérii
včetně člověka. Dominance, konkurence,
hierarchie, rozdělení - to vše jsou programy
septonového pole. Co říká věda o vědomí
a mozku? Odkud se berou myšlenky?
Ale člověk, na rozdíl od zvířat, má
právo na Volbu! Žít podle programů
Živočišného světa nebo žít Skutečný
Život, Žít uvnitř Duchem.
Vybírá-li si Duchovní v sobě, člověk se stává
součástí Duchovního světa.
Náš svět je obrovský, rozmanitý, existuje
v něm mnoho různých viditelných a neviditelných objektů. A čím více pronikáš do
podstaty probíhajících procesů, tím lépe jsou
vidět vzájemné vztahy všeho existujícího ve
vesmíru, od mikroorganismů až po hvězdy
a galaxie. Co tedy tvoří základ jednoty materiálního světa a určuje rozmanitost jeho změn?

Septonové pole
Ezoosmická
membrána
(hrana krychle)
Reálná
(stacionární)
částečka Po
Obr. 1 Fragment ezoosmické mřížky v třetí dimenzi

Společné informační pole nebo septonové
pole, je pole, díky kterému dochází ke všem
základním vzájemným projevům v materi-

álním světě. Septonové pole (Živočišný rozum) je nejvyšší organizovanou rozumnou
strukturou materie, která se vnímá jako „žijící v reálném světě“.
Unikátní strukturou septonového pole, jeho
nejmenší složkou, je septon. Slovo septon
je odvozeno z latinského slova „septem“,
což znamená „sedm“. Název byl odvozen
od počtu prvků této struktury. Kromě toho
vzniklo na základě filozofického smyslového kontextu pochopení septonu (jako části
Živočišného rozumu), odrážející ve své podstatě latinské slovo „septum“ a řecké slovo
„sept“.
Latinské slovo „septum“ znamená „přepážka“, tj. tenká stěna,
rozdělující
jakýkoliv
prostor, úložiště pro
části, vnitřní ohraničená struktura, která
jej podpírá. Jak psali
Septon
v dávných dobách, jednou z hlavních činností Živočišného rozumu je rozdělení a rozdrobení celku na části
(„rozděl a panuj“). S podrobnější informací
o septonovém poli a jeho složkách se lze seznámit ve zprávě „PR A PŮ VODNÍ F YZIK A A L L AT R A“.

Fraktální procesy
Pozorování objektů ve vesmíru ukazuje, že
procesy probíhající s makro objekty: hvězdami, galaxiemi se fraktálně podobají procesům
probíhajícím na planetě. Tam se také projevuje
rivalita, dominance, rozdělení do skupin.

Základní princip práce septonového pole - „rozděl a panuj“

môžeme iba urážať jeden druhého, pľuvať
a správať sa ako primáty. Či nie? V ZOO ste
boli, priatelia moji? Videli ste, ako sa chovajú primáty? Tak aj my. Ale my sme predsa
ľudia. Správne?
Celú Správu si môžete
pozrieť na stránke
allatra.tv/cs

„V hmotném světě je společný živočišný
rozum... Dnes i moderní věda zachycuje
jeho jednotlivé projevy, které jsou patrné
hlavně v projevech chování společenství
živých tvorů. Například počínaje rozmnožováním, útokem na buňky shluku bakterií
a končící kolektivní migrací, agresí, sebeničením zvířat atd.
Mimochodem, latinské slovo „quorum“
znamená „který je dostačující“, tj. dostačující počet komunit. Ve vědě se tento jev
nazývá kolektivním rozumem. Vnímání
kvora (zaměřený zejména na dominanci,
kontrolu, zabrání hmoty, její pohlcení) ovládá mnoho procesů v mikro i v makro světě.“
A cožpak to nejsou stejné projevy, jaké
vidíme v našem životě? V rodině? V práci? V kolektivu? V myšlenkách člověka?
Když si lidé volí nenásledovat negativní postoje, tak začíná proces pozorování sebe samého, těch myšlenek, které se točí v hlavě.
Základy Prapůvodní Fyziky ALLATRA dávají možnost pochopit, že vědomí, s jeho
množstvím myšlenek je jen septonové pole
Živočišné podstaty, které snadno člověkem
manipuluje a využívá jeho potenciál pro
svou existenci.
Člověk má dvojí podstatu - skládá se
z duchovního i z materiálního. A má
volbu: žít podle instinktů zvířecí podstaty nebo zvolit Duchovní v sobě. Žít
veden svým vnitřním, žít svobodně
od diktatury vědomí.
Volbou Duchovního v sobě se člověk
stane jednotným s Duchovním světem.
Nicméně, díky duchovnímu vývoji se otevírá úplně jiné vnímání člověka, nezávislé na septonovém poli, a to mu dává
možnost zbavit se dominantního vlivu
septonového pole a spojit se se skutečným zdrojem síly - duší. Jak bylo psáno ve
starobylých učeních; „Ztracením prapůvodních Znalostí v průběhu času ztratili lidé
klíč ke svému nevyčerpatelnému duchovnímu zdroji a začali sloužit zrcadlům, zlákáni
jejich iluzorní hrou.“
V dávných dobách měli lidé pravdu, když říkali, že hmotný svět je přízračný a iluzorní,
protože všechno v něm je jen přerozdělování energií a informací. Měli pravdu, když
tvrdili, že smysl lidského života nespočívá
v tělesné existenci, která je konečná, ale
v duchovní transformaci, kde podstatu všeho určuje lidská volba.

allatra.tv

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde Ty
myšlienka

Myšlienka
má v sebe
ohromnú silu

energetická
konštrukcia
človeka

„Obyčajné ráno. Zobudím sa a idem do kuchyne. Na linke je neporiadok. V hlave sa
mi víria myšlienky typu: „To naozaj nemal
kedy upratať? Keby ma mal skutočne rád,
tá kuchyňa sa leskne čistotou. Určite by mi
to dokázal. Všetko si musím urobiť sama!
Naňho nie je spoľahnutie!“
Chvíľku pozorujem myšlienky a nechápem... Veď milujem svojho manžela!
Odkiaľ sa berie toľko negatívnych myšlienok? Nechcem ich, vôbec som si ich neobjednala. Tak prečo mi tak nutkavo lezú
do hlavy? Prečo ma myšlienky nabádajú
k tomu, aby som hneď ráno vyvolala konflikt, ktorý nám obom pokazí celý deň? Kto
vo mne chce, aby som sa hádala s najbližšími a videla v nich nepriateľa? Kto vo mne
skutočne myslí a posiela mi myšlienky, ktoré nás okamžite rozdelia?
Zdanlivo jednoduché otázky, na ktoré ma
však nikto neučil hľadať odpoveď. Ako
vlastne vznikajú myšlienky, prečo má drvivá väčšina z nich negatívnu silu a ako
s nimi pracovať?

a sústredím sa na oblasť slnečného pletenca, na miesto, kde sa nachádza Duša a naplno sa ponorím do duchovnej praktiky Lotosový kvet (viac o tejto duchovnej praktike sa
dozviete v knihe Sensei ze Šambaly, I. od
Anastasie Novych).
V tú chvíľu robím voľbu. Vyberám si Lásku
a dávam Lotosovému kvetu Lásku najviac,
ako viem. Vyberám si pozitívne myšlienky,
šťastie, harmóniu a cítim, ako odchádza
všetka negativita. V tejto chvíli milujem. Život, manžela, sama sa stávam Láskou. Urobím manželovi kávu a usmejem sa naňho.
A tak spolu začneme ďalší nádherný deň.

Denník ako efektívny nástroj
oddeľovania sa od myšlienok
Pravidelné písanie denníka mi veľmi pomohlo bližšie pochopiť, akým spôsobom sa ma
snažia myšlienky odlákať od pozitívnej vlny.

A len ja rozhodujem, či ju vložím do negatívnych myšlienok, alebo do Lásky, harmónie a dobra.
S negatívnymi myšlienkami sa však nedá
bojovať. Oveľa efektívnejšie je naučiť sa
prepínať pozornosť. Preto sa usmejem

nia, nepriateľa som hľadala v inom človeku
a situácie som vôbec nedokázala objektívne
vnímať. Akoby niekto vo mne presne manipuloval situáciu vo svoj prospech a to tak,
aby som sa ja v nej ukázala v tom najlepšom
svetle. Samozrejme, od reality to malo poriadne ďaleko. Denník mi pomáha pochopiť,
že myšlienky nie sú moje. A vďaka tomu, že
sú niečo cudzie, čo sa mi neustále vkladá do
hlavy, nemusím s nimi bojovať, ale stačí naučiť sa prepínať pozornosť:
„Nejlepší způsob, jak se jim bránit, je
přepnout se na pozitivní myšlenky. Zde
tedy funguje princip aikido, a to princip
vychylování protivníka.“
„A pokud mě pronásledují celý den.
Copak jim nemůžu odseknout nějakým
hrubším slovem?“ zeptal se Ruslan.
„Bez ohledu na to, jak jim budeš ‚odsekávat‘, stejně se na tebe budou valit
negativní myšlenky podle zákona
příčiny – následku, akce – reakce. Proto
s nimi nesmíte bojovat, ale vzdálit se od
nich, vědomě v sobě vyvolávat pozitivní
myšlenku, tedy soustředit se na něco
dobrého nebo si na něco hezkého vzpomenout. Pouze touto cestou vychylování
protivníka můžete zvítězit nad svou
negativní myšlenkou.“
„A proč si myšlenky někdy absolutně
protiřečí? Mě se to někdy taky stává, že
se zamotám do svých myšlenek.“
„Řekněme to takhle, v lidském těle je
duchovní podstata neboli duše a materiální podstata neboli fyzická, tělesná,
říkejte tomu, jak chcete. Lidský rozum
představuje bitevní pole těchto dvou
podstat. Proto ve vás také vznikají různé
myšlenky.“
„A kdo jsem pak ‚já‘, když jsou mé myšlenky cizí.“

Máme efektívne nástroje
Dnes, vďaka Znalostiam, ktoré sú uvedené
v knihách od Anastasie Novych a v reláciách s Igorom Michajlovičom Danilovom, už oveľa ľahšie rozumiem tomu, čo sa
v skutočnosti deje. Chápem, že v tejto situácii vôbec nešlo o špinavú kuchyňu. V hre
je niečo oveľa cennejšie, moja pozornosť.
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Do denníka som si vypisovala všetko, čo sa
mi premietalo v hlave, ako aj situácie, ktoré sa mi stávali v živote. Myslela som si, že
som len bezbrannou obeťou, ktorej sa len
„náhodne“ stávajú negatívne situácie. Práve pri písaní denníku som si uvedomila, že
náhoda neexistuje. Je to len následok nekontrolovaných myšlienok. To, čomu som
dávala pozornosť, sa následne prejavilo
v mojom živote.
Predtým, než som si začala pravidelne zapisovať myšlienky, ktoré mi zišli na um, som
bola presvedčená o tom, že dokážem kontrolovať svoje myšlienky a že tento proces
stopercentne ovládam, že si presne pamätám detaily konkrétnych situácií, svojich
reakcií a podobne. Zistila som, že to vôbec
tak nie je. V hlave sa mi preháňali veľmi
negatívne myšlienky, v ktorých som obviňovala všetkých ostatných zo svojho zlyha-

„Nejsou cizí, ale tvoje. Ty jsi ten, kdo je
poslouchá. A podle toho, kterou z nich
si vybereš, takovou budeš mít povahu.
Pokud dáváš přednost myšlenkám materiálného charakteru, pak budeš zlý a budeš škodit, pokud budeš poslouchat rady
své duše, pak budeš dobrý člověk, lidem
s tebou bude příjemně. Volba je vždy jen
na tobě: buď jsi despota nebo svatý.“
„Sensei ze Šambaly, I. diel“
V knihách sú uvedené nástroje, ktoré je naozaj ľahké zaviesť do praxe. Sú efektívne
a fungujú, len si to vyžaduje trošku času.
Každým dňom si čoraz viac uvedomujem
cennosť týchto nástrojov. Práve zapisovanie
myšlienok mi pomohlo pochopiť, ako fungujú myšlienky. Pri pozorovaní myšlienok
som si všimla, že prichádzajú pravidelne v
rovnakom znení. Vďaka práci s denníkom
som však pochopila, že žiadna myšlienka
nie je moja. Všetky sú cudzie, prichádzajú
zvonku a sú produktom vedomia. Preto
nestojí za to, aby som im dávala pozornosť. Toto pochopenie mi pomohlo pozrieť
sa spätne na rôzne situácie v mojom živote

www.polahoda.cz
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a pochopiť, prečo sa stali. Naozaj som uvidela a na hlbokej úrovni pochopila, že nie
sú zlí ľudia, ani nepriatelia, že sú len zlé myšlienky v mojej hlave. Ja sa však môžem od
nich oddeliť a nekŕmiť ich tým najcennejším, vlastnou pozornosťou.

nerovaní Lásky, akýkoľvek problém nie
je nič iným, než ilúziou.

A v tom spočíva moja skutočná voľba, ktorú
robím v každom okamihu. Pri spätnom čítaní denníka mi už vyvolajú úsmev na tvári
a vďaku, za všetky nástroje, ktoré sú nám
dané. Myšlienky sú cudzie, je to časť práce vedomia, ktorého cieľom je získať moju
pozornosť, ktorá je energiou pre samotnú
existenciu vedomia.

„Vědomí říká: „To je špatný člověk.“
A ty mu řekni: „Proč špatný? Čím je
horší, než já?“Zrovna takto odpovídat,
parírovat.

Viac informácií o práci na sebe nájdete
v článkoch: Práce na sobě: Deník; Deník
jako nástroj při práci na sobě; Systematické vedení deníku na stránkach polahoda.cz

Stať sa skutočným Človekom
Každú sekundu nám prebehne hlavou 60
myšlienok. Našťastie my máme možnosť
vyberať si, ktorej z nich dáme pozornosť.
Naučiť sa vyberať si pozitívne myšlienky je
nesmierne dôležité, pretože všetko, čo sa
deje vôkol nás a v nás, začína na neviditeľnej úrovni. Ľudia kedysi vedeli, že myšlienka má veľkú silu, časom však toto poznanie
upadlo do zabudnutia.

Knihy Anastasie Novych a relácie s Igorom
Michajlovičom Danilovom prinášajú dôležité informácie o tom, ako pracovať s myšlienkami, akú majú v skutočnosti silu, aká
dôležitá je naša pozornosť. Ak ich uplatníme v praxi, náš život sa stane jednoduchším, radostnejším a veselším.
Každý deň je novým dobrodružstvom,
pretože vďaka kontrole myšlienok a ge-

Prichádzajú dôležité pochopenia aj o tom,
že nepriateľ nie je druhý človek, ale náš

Donutit část vědomí… je třeba pochopit
jedno, můj drahý příteli, zapamatuj si
jedno: ty financuješ své
myšlenky. Opravdu je to tak.
Ty si neobjednáváš myšlenky v hlavě.
Ony přicházejí zvenčí.
Jsou pochybnosti? Poseď si, popřemýšlej… pojď, popřemýšlíme o motýlku.
Ano, můžeš teď v hlavě uvidět motýlka,
představit si ho, udrž 5 minut tohoto
motýlka v hlavě a ty pochopíš, že ho
neudržíš. Přijdou ti rybičky, opičky,
citróny, pomeranče, chromý soused,
kdokoliv! A motýlek bude promíchaný
mezi nimi. A ty prostě udržuj motýlka.
Nepodaří se. Proč?
Protože ty nejsi pánem svého vědomí,
a když pochopíš, že nejsi pánem svého
vědomí, ale ty to financuješ právě svou
pozorností (to co vkládáš, obracíš na
to svou pozornost, ve své hlavě, to ty
jakoby financuješ). A toto financování,
tj., odevzdávání energie, to právě přivádí
k životu ty, či ony myšlenky. Ony potom
mohou mít vliv na tebe, na tvůj život,
na život lidí kolem tebe. Proč? Protože
pokud přijmeš myšlenku, že tento člověk
je špatný, začínáš se k němu chovat,
jako k špatnému člověku. Ty ho nepřijímáš. A čím je horší než ty?
Jednoduchá otázka.
Když přijde taková myšlenka, ty říkej:
„Ne, stop, nepotřebuji takovou myšlenku, nebudu odsuzovat tohoto člověka“.
Tak jednoduše. Ty jsi to odmítl a přemýšlíš o dobrém...“

vlastný egoizmus, myšlienky v hlave, ktoré
nás chcú rozdeliť. Veď v skutočnosti chceme
všetci jediné, máme jediný cieľ. Žiť v harmónii, Láske a porozumení. Keď sa všetci
naučíme kontrolovať myšlienky, môžeme sa
vzájomne milovať, podržať a podporiť.
Každá situácia, čo sa teraz deje, je radostnou a zaujímavou skúsenosťou pre osobný
rast. Som presvedčená, že po tejto zaujímavej ceste k poznaniu nášho skutočného Ja, môže ísť každý z nás. Vlastne, je to
naša prirodzená potreba. Všetci máme dnes
k dispozícii nástroje na kontrolu myšlienok,
ktoré môžeme kedykoľvek použiť.
Predtým, než som začala aplikovať Znalosti
uvedené v knihách a v reláciách v praxi, bol
môj život plný problémov. Čím viac som sa
snažila z nich vyhrabať, tým viac som sa dostávala do slepej uličky, čo viedlo len k neustálej sebaľútosti. Nechápala som banálne
veci, príčiny a dôsledky mojich problémov.
Stačí však do rúk vziať tie správne nástroje
a život sa zmení na nepoznanie.
Prestala som sa hrabať v minulosti, ľutovať,
hľadať nepriateľa v druhom človeku či vyžadovať od okolia, aby ma urobilo šťastnou.
Už sa ráno nebudím so strachom a obavami
z toho, čo ma zas čaká v tento deň. Naopak,
zaspávam a budím sa s pocitom šťastia, radosti a vnútornej spokojnosti. Vďaka Znalostiam sa na životné situácie dívam inak,
všetko sa rieši, problémy miznú, pretože im
nedávam pozornosť.
Vnútorná zmena, ktorá sa deje, sa odzrkadľuje vo všetkých oblastiach života. Som
rada, že som sa mohla vybrať na túto cestu. Každý deň poznávam nepoznané, dozvedám sa viac o svojej skutočnej podstate
a túžim čo najviac si rozšíriť obzory.
Táto cesta je radostná, zmysluplná a krásna.
Aj vďaka vzájomnej podpore ostatných priateľov, pretože mizne hodnotenie, porovnávanie a ostáva to pekné, čo nás môže urobiť
skutočným Človekom. Láska, ktorá pramení
z vnútra, robí naozajstné zázraky!

úryvek z pořadu „Svoboda od
diktatury zvířete uvnitř tebe“

Knihy si môžete stiahnuť
zadarmo na stránkach
allatra.tv/sk a allatra.tv/cs.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

Základem těchto změn a transformací člověka je čistá fyzika. Podle starověkých prapůvodních znalostí,
síla pozornosti je obrovská životně důležitá síla,
ve které je soustředěna tvůrčí síla Allatu. Díky síle
pozornosti má Osobnost svobodu volby, a tím
formuje v každém okamžiku svého života svůj
posmrtný osud.

Čemu věnuje člověk pozornost (vnitřní potenciál), to
se stává jeho realitou. Jakékoli pokusy dávat pozornost hmotnému světu, jeho touhám a pokušením,
následně formují realitu utrpení mající prodlouženou
dobu trvání. Proto se v duchovních traktátech zdůrazňovalo, jak je pro člověka důležité, aby neustále soustřeďoval pozornost na duchovní vnitřní svět.

Pouze v tomto případě dá člověk svůj cenný vnitřní potenciál na formování života po smrti, a neutrácí ho na formování smrti ještě během svého života (sub-osobnosti).
Říkajíc jazykem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, pokud člověk utrácí ne více, než 10% síly své pozornosti na materiální život a 90% na dominanci duchovního života ve svém vnitřním světě, pak se
uskutečňuje duchovní proměna člověka.

V opačném případě, kdy 90% pozornosti je věnováno hmotnému životu, touhám a myšlenkám Živočišné podstaty a 10% se zaměřuje na duchovní život, člověk během svého života formuje svojí
sub-osobnost. To není filozofie či náboženství, ale
neměnné zákony fyziky.

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
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allatra-science.org

www.allatra.tv/cs
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Medzinárodné spoločenské hnutie

Keď sa ľudia spoja, dokážu mnohé
Bezpečné cestovanie bez hraníc na akékoľvek miesto na
svete. Kam by ste išli?
Kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Dôstojný príjem
v akejkoľvek profesii. O aký odbor by ste mali
skutočne záujem?

Dostatok času na všetko. Ako by ste ho využili a s kým?
Kvalitná a bezplatná medicína. Ako by sa vám
žilo v spoločnosti, kde najlepší lekár je ten, ktorý
má najviac zdravých pacientov?
A to nie je všetko...
Projekt Tvorivá spoločnosť výrazne zlepší kvalitu
každodenného života

allatra.tv/sk
allatra.tv/cs
bratislava@allatra.tv
cz@allatra.cz

Viac o projekte TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ sa dočítate na stránkach:
allatraunites.com/cs
ff stránky: allatraunites.com/sk, allatraunites.com/cs
Oficiálne
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