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Ďakujeme za priazeň, tvorivú

vlnu, šírenie dobra a podporu!
Milí čitatelia, práve držíte v rukách
100. vydanie novín Dobro je tam, kde
Ty. Vďaka spoločnému úsiliu šírime
pozitívny obsah do Českej a Slovenskej
republiky.
Noviny sú dokazom toho, že spoločne
môžeme mnohé zmeniť. Ďakujeme
každému z vás za to, že Dobro šírime
spolu!

Dobro plodí Dobro!

Elektronickú verziu
novín, ako aj ďalšie
články si môžete
prečítať na stránke
Polahoda.cz
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O ČOM SNÍVALI PROROCI
celosvetová online konferencia

CELÚ KONFERENCIU

TÉMY KONFERENCIE:

SI MÔŽETE POZRIEŤ NA

Čo alebo kto je príčinou všetkých
vojen a sporov v našej spoločnosti?

ALLATRAUNITES.COM

Moc alebo Láska: Čo odkázali proroci?

Aké boli ich predpovede o Posledných časoch?

Ako nastáva v spotrebiteľskom formáte skreslenie pravdy?

Ako a na akom základe sa môžu zjednotiť ľudia z rôznych krajín?

Pravda o slabostiach ľudí a žrecov.
Kto vytváral náboženstvo ako organizáciu a nástroj na kontrolu ľudí?

Aké sú etapy procesu vybudovania
Tvorivej spoločnosti?

Dňa 20.3.2021 sa uskutočnila jedinečná
udalosť pre celé ľudstvo - veľká medzinárodná online konferencia Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci, ktorá nemá obdoby. Simultánne sa prekladala do viac ako
45 jazykov. Dokonca sa robil simultánny
preklad aj do ruskej posunkovej reči. Vysielala sa na tisícich platformách. Iniciátormi
tejto konferencie boli ľudia z celého sveta.
Rečníci z rôznych kútov sveta, duchovní,
religionisti, odborníci na históriu ako aj ľudia mimo náboženstva na tejto konferencii
oddelili Pravdu od plevela. Veď Pravda je
pre všetkých Jedna.

ĽUDSTVO SA OCITLO NA KRIŽOVATKE
Gerald Auger, motivačný rečník indiánskeho
pôvodu. Fausto Tapia,
pastor cirkvi El Sembrador: „Ako predpovedali
predkovia, žijeme v čase
veľkých zmien. Svet bude
prechádzať masovým duchovným prebudením. V
tejto dobe sa ľuďom ukáže, že sme zabudli
na našu vyššiu silu, i na to, v akom úbohom
stave sa ako ľudské bytosti nachádzame.
A preto oni… predkovia predpovedali, že
príde čas, kedy sa zhromaždia múdre ženy a
muži, dúhoví vojaci povstanú a predkovia z
hviezd sa vrátia. Stvoriteľ nás miloval natoľko, že nám garantoval slobodnú vôľu. Máme
slobodu spraviť výber, ale musíme niesť následky. Prírodný zákon existuje z nejakého
dôvodu. Ak robíš dobré veci, dobré veci prídu. Ak robíš zlé veci, prídu veci zlé. Boli dva
absolútne zákony Stvoriteľa: žiadna ľudská
bytosť nemá právo ublížiť druhému. A druhý: žiadna ľudská bytosť nemá právo hrať sa
so životom inej ľudskej bytosti.
A to je naša úloha ako štvorsmerných ľudí,
ako správcov matky Zeme a ako duchovní
ľudia pre nášho Stvoriteľa, že sa máme všetci stretnúť a zjednotiť pre naše deti a deti
našich detí. A čo sa týka mojich červených
bratov a sestier, tu na Korytnačom ostrove,
v Amerike, mojich červených bratov a sestier
v Austrálii a na Novom Zélande, v severných

Akým Proroci videli svet budúcnosti?

Čo môžeš urobiť pre to, aby si ty, tvoja rodina, deti a vnuci
žili v spoločnosti, ktorú si človek zasluhuje?
častiach Ruska, my všetci máme univerzálne
duchovné hodnoty a viery. A to je to, čo milujem na tom, o čom je Tvorivá spoločnosť a 8
osnov, o ktorých hovoríte. Tie zrkadlia veľa z
toho, kým sme, a viedli nás k tomu, aby sme
verili, a ako žijeme život, keď máme osem osnov Tvorivej spoločnosti.

Skúšky a trápenia boli dané na
pomoc vo vašom raste a rozvoji, aby
ste sa rozvinuli ako duchovná bytosť.
Gerald Auger
Začne to v roku 2019. Slová pravdy sa vykričia z vrcholov hôr. A v roku 2020 Pravda urobí
tri veci: najskôr vás naštve, a potom vás bude
bolieť, potom vás pravda bude bolieť. Ale na
konci dňa vás pravda oslobodí.“

SPOLOČNOSŤ, O KTOREJ SNÍVAL BOH
Fausto Tapia, pastor
cirkvi El Sembrador:
„Spoločnosť, o ktorej sníval Ježiš, o ktorej sníval
Boh, je tá, ktorá bola pôvodne vytvorená. Boh
stvoril ľudstvo, aby sme
sa mohli tešiť zo života,
aby sme mali všetko, čo
potrebujeme, aby existovala rovnosť a aby
sme sa o seba navzájom starali. Takýto svet
stvoril Pán, ale ľudia ho cestou stratili kvôli
svojej neposlušnosti.

a žiť tým, čo kážeme. Bohužiaľ, aj keď nemôžem vedieť naisto, ale sú ľudia, politickí
vodcovia, môžeme povedať, že aj náboženskí vodcovia, ktorí robili také škaredé
veci, ktorí zneuctili to, čo kázali Proroci.
Za toto každý z nás nesie zodpovednosť.“

BOH PRESAHUJE NÁBOŽENSTVO
Riah Abu El Asaal, Anglikánsky Biskup Jeruzalema a hlava Episkopálnej cirkvi v Jeruzaleme
a na Blízkom Východe.
„Boh je hĺbka môjho bytia.
Boh je hĺbka vášho bytia.
Všetci sme boli stvorení na
krásny obraz všemohúceho Boha a touto misiou sme boli splnomocnení zachovávať a pokračovať v skrášľovaní
obrazu, ktorý Boh stvoril v každom z nás. A
každý z nás bez ohľadu na farbu pleti, vierovyznanie, pohlavie a národnosť.

Boh nemiloval určité spoločenstvo.
Neuprednostňoval istý národ.
Boh je Otcom všetkého
stvoreného.
Riah Abu El Asaal

Bohužiaľ, a to je veľmi nepríjemné a hanebné, niekedy tí, ktorí hlásajú učenie samotného Pána Ježiša Krista, ukazujú svojimi skutkami pravý opak a ich zlé skutky
svedčia proti nim. Už aj Biblia nás predtým
varovala a hovorila, že sa objavia draví vlci
prezlečení za ovce, oblečení do svätosti.

Každý z nás má malú časť z toho Svätého
Ducha Všemohúceho Boha. Tak dlho, ako
sa ľudia budú viac držať písmena než Ducha toho, ktorý je uvedený v našich náboženských knihách, neexistuje nádej pre
ľudstvo. Potrebujeme ísť za Duchom, ktorý
dáva Život, a nedržať sa stále doslovného
znenia, ktoré zabíja. A toto je to, čo sa stane, keď sú ľudia uväznení v inštitucionalizovaných náboženských komunitách bez
ohľadu na to, aké náboženstvo to je.

Ježiš chce, aby bolo ľudstvo zjednotené, aby
žilo v bratstve, aby si navzájom pomáhalo.
Toto chce Ježiš, a my by sme to mali kázať

Boh presahuje náboženstvo. Boh je mimo
inštitúcií tohto alebo tamtoho náboženstva. Boha nemožno štruktúrovať v na-
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ŽIJEME V ČASE GLOBÁLNYCH ZMIEN
šich vlastných inštitúciách. Ľudia, ktorí
sú naďalej uväznení v náboženských
inštitúciách, môžu ku spoločnému životu vo svete prispieť len veľmi málo.
Tvorivá spoločnosť sa zaoberá tým, čo
Ježiš priniesol vo Svojom posolstve.
Že ľudský život je najvyššia hodnota.
Ak sa všetci vezmeme za ruky a vyzývam
ľudí na konferencii - chyťme sa za ruky.
Pretože tu na Zemi, ako jednotlivci stále nie sme schopní robiť všetko. Možno to
spolu dokážeme robiť lepšie.

Spojme sa vo všetkom, čo je krásne,
vo všetkom spravodlivom, vo všetkom pokojnom a vo všetkom, čo zaručuje dôstojný život každému človeku.“

SPOLOČNOSŤ, PO KTOREJ TÚŽIME
Namrita Chandi, bývalá pilotka vojenského vrtuľníka v indickej
armáde, spisovateľka,
hlavná
ambasádorka
The Successful Woman,
motivačná rečníčka. „Cieľom Tvorivej spoločnosti
je dostať sa zo slepej uličky konzumu a posunúť sa smerom k viac
humánnejšej spoločnosti a jej zlepšenia
využitím 8 osnov, ktoré sú jej základom.
Myslím si, že hrajú dôležitú úlohu pri budovaní spoločnosti, po ktorej túžime všetci.
Úsilie, ktoré sa dnes vynakladá na vytvorenie ideálnej spoločnosti, v ktorej nikto
nebude mať strach z ničoho a jednoducho
bude môct slobodne konať v rámci prijatých
noriem v spoločnosti. To všetko sú tak zásadné faktory.

Ľudia budú mať
viac príležitostí nielen žiť,
no žiť prosperujúci život

Namrita Chandi

Ak sa pozrieme na to, čo robí Tvorivá spoločnosť, je zrejmé, že sa snaží zabezpečiť rovnosť a prístup k príležitostiam, kde

môže mať každý dôstojný život, čo znamená
prístup ku všetkým potrebným zdrojom, ako
sú kvalita života, zdravotná starostlivosť,
vzdelávanie, bezpečnosť atď. a tak podobne. Bude vzájomný rešpekt. Budú existovať
komunity, ľudia budú rozhodnejší, ochotnejší prispievať, ľudia budú mať viac príležitostí nielen žiť, no žiť prosperujúci život.“

ĽUDIA SAMI TVORIA LEPŠÍ SVET
Jason
Bell,
účastník
MSH ALLATRA, vojnový veterán z Iraku, USA:
„K dnešnému dňu, dňu
konferencie,
neexistuje jediná krajina na tejto
planéte, ktorá by nebola súčasťou prieskumu.
Nedá sa nájsť človek, ktorý by nevedel o Tvorivej spoločnosti. Ľudia
sami toto tvoria, aby vytvorili lepší svet.
Ďakujem
všetkým
za
zjednotenie úsilia a ďakujem vám všetkým za vrátenie Pravdy späť ľuďom.“

99 PERCENT ĽUDÍ CHCE TO ISTÉ
Jonathan Rivat, manažér strategického predaja, Holandsko: „Ako sme
práve videli, medzinárodné spoločenské hnutie
ALLATRA uplynulých 10
rokov zisťovalo, ako vyzerá spoločnosť, o ktorej
snívajú ľudia. Z toho sa
pred našimi očami rozvíja Tvorivá spoločnosť. Sám som pochopil,
a to nie som špecialista v náboženstvách.
Osnovy Tvorivej spoločnosti sú jednoducho pravdou, ktorú priniesli Proroci celému
ľudstvu. Naši dobrovoľníci robili rozhovor s
miliónmi ľudí.

SVET DOKÁŽEME ZMENIŤ LEN SPOLU
Avraam Russo, spevák
sýrskeho pôvodu: „Naozaj počas mnohých dlhých
tisícročí prišlo na túto zem
veľa prorokov, ktorí opakovane hovorili a hovorili
o tej istej veci. Hovorili o
Pravde, hovorili, že Boh
miluje človeka a ako odpoveď nás žiada, aby sme Ho
milovali tak, ako on miloval nás.
Pretože aký bol posledný odkaz, ktorý
nám dal Pán Kristus, povedal: ‘Milujte sa
navzájom, ako som ja Miloval vás.‘ Mohol
nám zanechať veľa kníh, ale nezanechal
ani jednu knihu. Jeho slová boli ako veľké
množstvo kníh.

Pravda je jedna. A Pravda je u
Boha. Pravda je svetlo, Pravda sú
dvere k Bohu, do večnosti.

Avraam Russo

Každé slovo nahradilo desaťtisíce kníh, len
aby človek pochopil o čo ide. Preto moji
drahí, pravda je jedna a pravda je u Boha,
bez pravdy žijeme v tme, v temnote. Pravda je svetlo, pravda sú dvere k Bohu, do
večnosti. Preto sa milujte navzájom tak,
ako nás miloval Pán, bráňte túto pravdu.
A samozrejme, vážení priatelia, práve tejto konferencii je venovaná pieseň „Save
the world”, ktorú som špeciálne nahral len
nedávno.“

VYPOČUJTE SI PIESEŇ
"SAVE THE WORLD"

Osnovy Tvorivej spoločnosti
sú jednoducho pravdou, ktorú
priniesli Proroci celému ľudstvu.

Jonathan Rivat

A na základe toho môžeme povedať, že 99
percent chce presne to isté, o čom hovorili
Proroci. Ja to chcem, ty to chceš, my všetci
to chceme! Tak prečo nepočúvame Boha,
prečo nerešpektujeme Prorokov? Nezáleží,
akému náboženstvu priliehame. Sme nútení do polyteizmu, rozdeľujú nás. Tí, ktorí
uzurpovali moc a vytvorili náboženské organizácie, ak by robili vôľu Prorokov, nielenže by sme boli v Tvorivej spoločnosti, ale už
by sme boli v Ideálnej spoločnosti.“

PRIPOJTE SA K NÁM, ABY SME
SPOLU VYTVORILI LEPŠÍ SVET!

www.allatra.tv/cs
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TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
GLOBÁLNY PROJEK T CELÉHO ĽUDST VA

Drazí přátelé! Dnes máme jedinečnou možnost vybudovat Tvořivou
společnost. Abychom to udělali, každý člověk na planetě se musí o této
iniciativě dozvědět a učinit svou
volbu. Pojďme všichni společně říct
všem našim přátelům a známým o
Tvořivé společnosti. Pojďme cestou
komunikace při osobním setkání,
cestou využití seznamu kontaktů v
telefonu, cestou sociálních sítí, stránek, YouTube kanálů a jiných způsobů informování. To, jak rychle bude
informováno celé lidstvo, závisí nyní
na každém z nás.

SPOLEČNĚ MŮŽEME ZMĚNIT CELÝ SVĚT!
1. Etapa informovania. Je to informovanie ľudstva o Tvorivej spoločnosti. Každý neľahostajný človek môže
informovať o Tvorivej spoločnosti čo
najväčší počet ľudí. To je to, čo teraz aktívne robí množstvo poctivých
a čestných ľudí z mnohých krajín sveta.

ETAPY VYBUDOVANIA
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
2. Politická etapa. Vytvorenie politických strán s názvom Tvorivá spoločnosť
v rôznych krajinách s jednotnou ideológiou Tvorivej spoločnosti. Celkovú koordináciu strán zabezpečuje Medzinárodný ústredný výbor, ktorý je kontrolovaný
medzinárodným spoločenstvom - Medzinárodným spoločenským hnutím
ALLATRA, t.j. komunitou mimo politiky
a náboženstva. Cieľ je jednoduchý: využiť politiku ako nástroj nie na rozdelenie, ale na zjednotenie ľudí.

3. Celosvetové referendum. Uskutočnenie celosvetového referenda o prijatí
tvorivého modelu rozvoja celým ľudstvom ako jediného prijateľného a nevyhnutného modelu na prežitie ľudstva.

PREČO JE DÔLE ŽITÉ SA PR ÁVE DNE S
SPOLU ROZPR ÁVAŤ O T VORIVE J SPOLOČNOSTI?
Čo môžeme urobiť preto, aby
sme vytvorili nový formát spoločnosti a začali Žiť tak, ako
prináleží nám ľuďom?
Prvým najdôležitejším krokom je,
informovať, rozprávať sa o tom navzájom,
že máme takúto možnosť. Môžeme zdieľať,
písať, využiť internet a všetky nám dostupné prostriedky, aby sa táto informácia dostala ku každému človeku. To, o čom sa rozprávame, má obrovskú silu. Počas deviatich
rokov účastníci MSH - ALLATRA robili celosvetový, sociálny prieskum, do ktorého
sa zapojili ľudia z celého sveta. Hovorili o
tom, čo nás všetkých spája a ako chcú Žiť.
Na základe odpovedí bolo vytvorených 8
osnov Tvorivej spoločnosti. Tieto osnovy
sú pevným pilierom, základom na ktorom
dnes môžeme stavať.
Vytvorenie Tvorivej spoločnosti, to je predovšetkým zobrať na seba zodpovednosť.
Prestať sa spoliehať na vládcov a začať konať spoločne. Nemusíme pritom nič rúcať,
ani ničiť. Stačí sa nám len zjednotiť. A to
sa dá veľmi ľahko, nie je na tom nič zložité.
Veď ako sa hovorí: „Jeden prst nič nezmôže,
zato päť prstov už môže podať pohár vody

druhému Človeku.“ A milióny ľudí nielenže môžu vytvoriť Tvorivú spoločnosť, no aj
Ideálnu spoločnosť. Tvorivá spoločnosť to
je len začiatok, prechodný most k Ideálnej
spoločnosti, ku Zlatému tisícročiu. Veď o
tomto snívame, túžime. Veď prianím ľudí je
Žiť vo svete, kde je mier, kde niet strachov,
obáv zo zajtrajšieho dňa. Kde je morálka a
mravnosť samozrejmosťou. Kde vládcom je
láskavosť, ľudskosť, úcta, konanie dobra,
čestnosť a vzájomná pomoc. Po spoločnosti, kde najcennejšia, najvyššia hodnota
je „Ľudský život“ kde na prvom mieste je
„Život Človeka.“ Je tomu tak dnes? V tomto
spotrebiteľskom formáte?
Tak poďme spoločne vytvoriť taký svet, kde
sa nielen nám, no i naším deťom, vnúčatkám a budúcim pokoleniam bude žiť tak
krásne, ako to prináleží ľuďom. Ku dnešnému dňu je našťastie po celom svete, veľa
ľudí, ktorí už konajú a robia všetko preto,
aby sme sa vymanili z tohoto otrockého
systému. Vďaka za každého človeka, ktorý
sa pridáva! Každý jeden z nás je dôležitý. A
každý jeden z nás, môže urobiť veľa dobrého. Dobro plodí Dobro. Je to tak!
Alena, účastníčka MSH ALLATRA

viac informácií o projekte Tvorivá spoločnosť
nájdete na stránkach allatraunites.com/sk
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NENECHAT SE NACHYTAT

rozhovor s Martinem Kopeckým
ALLATR A TV Česko-Slovensko

allatra.tv/sk

allatra.tv/cs

Martin Kopecký, farář Církve československé hustiské za Blansko, v
rozhovoru pro ALLATRA TV poukázal na to, že náš život se skládá
z maličkostí. Každý den můžeme učinit volbu, volit mezi dobrem a
zlem. Je jen na nás, zda se nenecháme nachytat.

Příklad z běžného života
Uveďme si jenom takový příklad z běžného
života. Ráno člověk vstává, otevře oči a zjistí, že zaspal a hned začne nadávat: “Já zase
vstávám pozdě a teď do toho děti začnou
otravovat a jedno má teplotu a mají si vyčistit zuby, místo toho jsou někde na počítači,
s mobilem... "
Do toho o něco zakopne, manžel, manželka, partnerka se vzbudí také, jak se lidově
říká, „zadkem napřed“ a už je mela, jenom
se ráno člověk probudí. A už může okamžitě
reagovat: “Kdybych si ji nevzal, to jsem se
mohl mít jak na zámku a děti, jé, to je to nejhorší, co může být, protože jsou s nimi jen
starosti a otrava”. A vyjíždíte z domova už
takto podrážděný…a to pokračuje:
“A do toho tento blbec mi nedal přednost…“.
Přeci každý by dovedl být tím nejlepším řidičem v téhle zemi! „Kam ta ženská tak spěchá, potřebuji projet. Už jedu pozdě do práce, šéf je blázen, naplánoval tři porady a já si
konečně také potřebuji trošku odpočinout,
že?!” Takové typické české uvažování.

Myšlenky nám
našeptává ďábel
Já si myslím, že tyto myšlenky nám našeptává právě ďábel. Ten ďábel nám našeptává
ty myšlenky ve stylu: “Ale ty bys mohl mít
taky takové auto a ty seš přece lepší než on
a bylo by lepší, kdyby jsi dělal jinou práci a
ty bys byl přece lepší šéf než je ten tvůj šéf
dnes v práci”. Je to všechno jednoduché. Nenechat se tím ďáblem nachytat, je právě ten
klíč k tomu vnitřnímu pokoji.

Nenechejme se nachytat!
Když to zlo mám pojmenováno, to znamená, že ne ta sousedka je zlá a ten člověk je
zlý, ale že zatím zlem někdo stojí a ten někdo je ďábel a že samozřejmě i ta naše životní cesta je tříbená tím zlým. Když ale na
něho přestanu nadávat, začnu s ním počítat, ale nenechám se jím nachytat, to samo
o sobě je už velké vítězství a velké požehnání. Mnohokrát řešíme, co by kdyby bývalo, ale žít tu přítomnost tak, jak nám ji bůh
dává právě teď, to je hrozně důležité. Vždyť
máme všechno, co potřebujeme po stránce
duchovní, hmotné, kulturní, společenské.

Bůh Láska jest, a když tu Lásku
přijímáme od Boha, tak nemáme
problém tu Lásku dávat těm, kteří
jsou kolem nás.

Bože děkuji ti za tento den!
Mohu vstát přeci úplně jinak. Bože, děkuji ti
za tento den, že jsi mi ho dal. No, děti jsou
nemocné. Taky jsme byli nemocní. Hrají
si s mobilem, asi si nehrajeme my s nimi.
Podívat se na to obráceně - šéf to také vidí
pod určitým úhlem pohledu. Pochopit ho a
zachovat si v tom a k tomu zdravý odstup
a nadhled a hned nezávidět každému. Tak
já to beru prakticky. Ten ďábel, když uvedu
jenom takový kolotoč běžného rána v běžné
rodině, není to právě ten, kým si to necháme našeptat - že zrovna to je špatně?

Buďme vděční za to, co máme
Nám nic nechybí, jenom si to připustit, že
spousta lidí, kteří nadávají a nemají na co
a nemají proč. Jak já lidově říkám, před sebou půlku kačeny, rozpité pivo, nohy v teple
a puštěnou televizi a budou nadávat, jak se
mají strašně zle. To je ta hra toho zlého s
námi. Když ji ale člověk prokoukne, tak pak
si najednou uvědomí, za co všechno může
být vděčný a co má kolem sebe.

Bůh je Láska
Smyslem našeho života tady na Zemi je,
abychom naplnili svůj čas, který nám Bůh
dal, ve vztahu k němu, lidem kolem nás i ten
svůj vlastní osobní život, jak já rád říkám a
připomínám to na prvním místě sám sobě,
ale i druhým: „Šťastný pro teď a šťastný i
pro věčnost“. A já myslí, že je to Láska. Bůh
jest Láska, a když tu Lásku přijímáme od
Boha, tak nemáme problém tu Lásku dávat
těm, kteří jsou kolem nás. Takže myslím si,
že tím rozměrem je, když dotáhnu tu vaši
otázku do konce, abychom tuhle Lásku
zpřítomňovali druhým, žili, prožívali, naplňovali, dávali vrchovatě, s nadhledem.
Celý rozhovor můžete zhlédnout
na allatra.tv/cs

NOVINKY NA ALLATRA TV

KLIMA

PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ

SJEDNOTIT SE?

V centru klimatických udalostí:
Zkušenost lidí s mezinárodní spolupráci
Důležitost a cennost projektů v oblasti klimatu na platformě MSH ALLATRA spočívá
ve skutečnosti, že spojením sil se dělíme o
znalosti a pravdivé informace o tom, co se
děje na naší planetě. To umožňuje vidět
spolehlivý obraz toho, co se děje, a ukázat
to celému světu.

AKTÍVNÍ
PRODEJE

života

Aktivní prodeje života. Kontrola stínů.
Příběhy očitých svědků
V tomto vydání Kontroly stínů „Aktivní
prodeje života“ je příběh o tom, jak prostřednictvím jakoby neškodného přání dozvědět se vlastní budoucnost, vstupuje do
života člověka magie a za ní (nevyhnutelně
následují) stíny.

PYRAMIDY

POSELSTVÍ Z HLUBIN STALETÍ
Pyramidy | Poselství z hlubin staletí.
Existuje spojení mezi jednotlivými pyramidami, rozmístěnými na různých kontinentech a vybudovanými v různých dobách?
Jaký je obecný účel stavby těchto megalitů
a jak je možné je použít v moderním světě?
Vědci z různých oborů pilně pracují na dešifrování této zprávy.

www.allatra.tv/cs
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DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ
HODNOTY
JSOU ZÁKLAD
fragment z pořadu Tvořivá společnost
T: Igore Michajloviči, další moment, který
bych přece jen chtěla ozvučit v našem pořadu. Když se mluví o tom, že je bezpochyby
třeba zabezpečit blahobyt lidí, odvolávají
se na dobře známý experiment „Vesmír-25":
experiment s myškami, pod hlasitými tituly, že prý vytvořili rajské podmínky – a život se najednou stal peklem.

omezen proto, aby… a manipulují tímto pro
něco jiného, samozřejmě.

IM: To je stejně, jako, promiň, dílo „Utopie“.
Ano? Říkají, utopická společnost... Jedná se
o experiment, který se konal s určitým, záměrně vypočítaným výsledkem. Avšak lidé
nejsou myšky, to zaprvé.

T: Duchovní a morální hodnoty jsou velmi
důležité – to je základ.

Za druhé, vytvoříme-li normální podmínky,
normální, hodné člověka, tím ponecháváme možnost růstu. Navíc správná ideologie.
Člověk se bude chovat jako myš, povalovat
se na gauči, nic nedělat a degradovat? Určitá část bezpochyby bude. A copak teď se tak
nechová, tato část?

IM: Určitě. Prováděli však i jiné experimenty, když, promiňte, v jedné kapsli bylo izolováno od okolního světa několik lidí a cítili
se dobře, a žili tam a všechno bylo mírumilovné a v klidu. Proč? Jsou to vesmírné experimenty, když s vývojem... Řekněme, že
lidé musí přeletět na jinou planetu, mělo by
to zabrat hodně času, je to vesmír a podobně. Ale opět, tentýž vesmír, ISS, jak dlouho
se lidé nacházejí v omezeném... a nic, je to v
pořádku přece.

Opět vezmeme: jakékoliv povolání, ať vezmeme jakékoliv, vždycky narazíme na takovéto příživníky, kteří nic nedělají, že? Všude kolem jsou oportunisté. Pouze vytvářejí
dojem, že pracují, ve skutečnosti však chodí
dostávat plat, nic je nezajímá, jen odbývají.
Přesně tak jako nepřináší užitek teď, nebudou jej přinášet ani potom.
MODNÍ AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL
Pokud ale učiníme módním aktivní životní
styl, aktivní společensky prospěšný způsob života, všechno se změní. Je to tak? (T:
Ano). Potřebujeme správné obrazy. Ne ty
současné obrazy, které jsou vnucovány a
financovány naší pozorností v současném
světě. Ale potřebujeme správné obrazy, pozitivní, potřebné (T: Ano), které zlepšují život celého lidstva, které rozvíjejí vědu, promiňte, zevnitř směrem ven. To je to, co nám
dává možnost existovat šířeji, dále, řekněme tak, zajímavěji.Správně? (T: Skvělé). A
netlačí nás to do bodu sebezničení.
T: Ještě, mimochodem, v potvrzení toho, co
jste řekl, že jakékoliv experimenty se vytvářely s určitým cílem (IM: Ovšem), a zrovna
v tomto experimentu „Vesmír-25“ cíl byl
jiný: pochopit, kolik vězňů lze shromáždit do jedné cely, aby nedošlo ke vzpouře,
ke kritickému bodu. I když lidem to představují, aniž by zmínili fakt, že prostor byl

IM: O tom se přece nezmiňují. Zaprvé, když
se shromáždí v uzavřeném prostoru lidé
psychologicky odlišní, kteří spolu nevycházejí a nemohou apriori interagovat, bude
tam pořádek? Nebude. Je to přece tak?

DOKÁŽEME VŠE

T: Skvělé. Ano, přece jen to umí. Jsou příklady, kdy lidé mohou společně fungovat a
poklidně žít.
IM: Můžeme vše, dokážeme vše, ano. No
a zase, Tvořivá společnost, to v první řadě
není uzavřený prostor, je svobodný. V tom
je smysl.
T: Skvělé.
IM: Je to báječné, protože, jak říkám, Tvořivá společnost přináší prosperitu, dělá z
člověka Člověka. Co může být lepšího? Kdo
může stát v cestě? Bude snad člověk stát v
cestě Tvořivé společnosti? Ne, pouze zvíře,
které může ztratit svou moc. Za to však při
budování Tvořivé společnosti, bude hned
jasné, kdo je kdo.
T: Jistě.
IM: Kde jsou zvířata a kde jsou lidé.
T: Už teď je vidět, jak se toho systém bojí.
Dokonce dnes jsme hovořili o samoorganizaci lidí a je vidět, jak systém opravdu
chce vnutit, že se samoorganizace rovná
(IM: Že je to špatně), ano, anarchii, málem ne chaosu, bezpráví.

IM: Nemůže to být chaos a nemůže to být
anarchie. Všechno má být velmi snadné a
velmi jednoduše zorganizované. To znamená, že by se to nemělo komplikovat, je
třeba to zjednodušovat. Vše, co je složité,
se nakonec láme, selhává. A když je vše jednoduché, tak je to vše spolehlivé, všechno
funguje.
T: Ano, ve všech dobách lidé přece jen skutečně chtěli vybudovat takovou společnost,
seberozvíjející se společnost, v níž by lidé
sami spravovali, řekněme, tuto společnost.
A dnes je v politologii navrhován takový
formát, jako je občanská společnost. Občanská společnost však podle názoru téhož
Hobbese, Kanta, Aristotela a Rousseaua (Jean-Jacques Rousseau) nemůže existovat bez
takové nadstavby, jako je stát, jenž by ji měl
kontrolovat.
IM: Jak jinak! „Musí být kontroloři.“
T: Vzájemné vztahy mezi lidmi, kteří sami
mezi sebou...
IM: Proč? Protože celá tato banda, kterou
jsi vyjmenovala, „velkých filozofů lidstva“,
řekněme v uvozovkách, se právě řídila tím,
že všichni lidé – jsou „ne-lidé“, jsou to ovce,
a musí být pastýř, který je pase. Chápeš?
Stříhá je, holí, konzumuje je, a tím se sytí.
BUĎME SVOBODNÝMI LIDMI
Možná už bylo dost pastýřů, přátelé? Buďme svobodnými lidmi, staňme se konečně
tím, koho nazývají Člověkem, a podíváme
se pravdě do očí. Všichni jsme přece dospělí, všichni jsme moderní a vše moc dobře
chápeme. Je snadné vybudovat společnost,
která se bude spravovat sama.
V jejich době, době těchto „velkých filozofů“, to samozřejmě možné nebylo. Proč?
Protože rozdělenost a obrovské vzdálenosti, které oddělovaly lidi, neposkytovaly
takovou možnost. Avšak s technickým pokrokem jsme nyní všichni spojeni. Všichni
současně můžeme řešit spoustu otázek. Kdo
nám tedy brání? (T: Skvěle.) Vše je jednoduché. Proto není třeba se na někoho spoléhat,
nýbrž je třeba si vyhrnout rukávy a kupředu
– a všechno bude, protože je nám vše dáno,
všechno máme. Není to tak?
T: Naprosto správně, ano.
IM: Ovšem. Proto se musíme starat o naši
budoucnost, o budoucnost našich generací,
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budoucích generací, a co je nejdůležitější,
aby tyto budoucí generace byly. A pokud budou, a k tomu ještě budou existovat v Tvořivé společnosti, kromě vděčnosti nám nic
jiného neřeknou. Správně? A neudělat to
tak, aby to bylo jako v současnosti, což je na
vážkách: budou vůbec budoucí generace?

Dobro je tam, kde Ty
Takže je třeba se dívat pravdě do očí a
přistupovat zodpovědně k přítomnosti, a
už tím spíš k budoucnosti, protože zítra
se budoucnost, přátelé, stane naší přítomností. A záleží dnes na nás, jakým pro
nás bude zítřejší den, dnem přítomným.
Vždyť dnes můžeme vylepšit náš zítřek.

Takhle bychom se měli rozvíjet, takhle
bychom i měli žít.
...pokračování v příštím čísle

celú reláciu si môžete pozrieť
na allatra.tv/cs a allatra.tv/sk

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
allatraunites.com

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.

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.

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.

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).

www.allatra.tv/cs
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PERSPEKTÍVY CIVILIZÁCIE
Účastníci z Českej a Slovenskej republiky, Kolumbie a Španielska
s radosťou iniciovali medzinárodnú online konferenciu „Kaleidoskop faktov. Perspektívy civilizácie“.
Táto, v poradí už 8. konferencia Kaleidoskopu faktov, bola synchrónne prekladaná do deviatich jazykov. Preklady, technickú
podporu, dizajn a samotnú prípravu sérií konferencií realizujú
dobrovoľníci vo svojom voľnom čase.
Fakty uvedené v každom Kaleidoskope odhaľujú to, čo je pred
nami ukryté spotrebiteľským formátom spoločnosti.

TÉMY KONFERENCIE:
Kedy je civilizácia civilizáciou v pravom zmysle slova a aké sú tri základné podmienky jej vzniku?
V čom spočíva naša globálna voľ ba?
Aké sú perspektívy rozvoja medicíny,
komunikácie, teleportácie či vysokorýchlostného pohybu?
Čo je doplnkové vedomie a ako nám
v okamihu zabezpečí osvojenie akejkoľvek zručnosti?
Aké možnosti máme v oblasti skúmania vesmíru a osídľovania iných
planét?
Odkiaľ pochádza voľná energia a ako
ju môžeme zadarmo využívať?
Čo sú to Oko Boha a vadžra? Čo všetko o nich doposiaľ vieme?
Aké výhody prináša Tvorivá spoločnosť pre každého človeka?

CIVILIZÁCIA
Čo je to civilizácia?
Katarína Jakubisová, Slovensko: „Pochopila som, že
teórií a koncepcií o civilizácii
je mnoho a rôznorodosť je obrovská. Niektoré z nich dokonca
porovnávajú jednotlivé civilizácie
medzi sebou, podľa rôznych parametrov,
delia nás na svojich a cudzích, proti tomu
však stojí idea, ktorá nazerá na celý svet ako
na jednu plochu jedinej svetovej civilizácie.
Však práve to, že sme civilizovaní, by nám
malo zaručiť, že sa nesprávame k sebe navzájom ako barbari - divosi, ale máme dobré vychovanie, slušné spôsoby a dokážeme
vedľa seba žiť v mieri.“
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13. M A R C A

PERSPEK TÍV Y
CIVILIZ ÁCIE

K A LE I D O S KO P FA K TOV

Čo je podmienkou rozvoja?
Barbora Mejzlíková, Česká
republika: „V súčasnosti sa
vo vedeckých kruhoch začína
otvárať otázka prežitia našej civilizácie. Objavuje sa aj
názor, že bez objektívne lacnej
energie nemôže spoločnosť a civilizácia ani
rásť ani udržať svoju komplexnosť. Čo však
znamená pojem civilizácia a za akých podmienok sa takto môžeme označovať? O civilizácii môžeme začať hovoriť v momente,
keď je ľudstvo zjednotené, absentuje u neho
moc a disponuje voľnou energiou.“

mech, ale atomy, slunce, galaxie a samotný
vesmír - jako magnet na vaší lednici - jsou
otevřené systémy. Úspěšná zařízení, která
vidíme, jsou speciálně navržena jako otevřené systémy, nikoli izolované systémy.
Omezení prvního zákona tedy neplatí, pokud jde o přestup energie z jedné oblasti do
druhé. Dozvěděl jsem se o mladém muži v
Africe, který tvrdil, že postavil auto, generátor a dokonce i vysokofrekvenční vrtulník
- skutečné zařízení na volnou energii, které
nespotřebovává energii baterie. Trvalo mi
měsíce, než jsem ho našel, ale když jsem to
udělal, naprosto to předčilo moji představivost. Zde je ukázka několika vynálezů:

Sme nositeľmi najčistejšej formy energie
Eva Hronová, Česká republika: „Člověk v sobě cítí určitou
výjimečnost. Tato výjimečnost, dle mého, však nespočívá v nadřazenosti nad ostatními živými organismy, neboť jak
už jsme zmínili DNA je u všech živých organismů velmi podobná a není to ani výjimečnost nějaké skupiny lidí nad ostatními. Každý lidský život je stejně cenný! Ta hodnota
lidského života spočívá právě v tom, že jsme
nositeli té nejčistší energie ve Vesmíru, která stvořila vše. K tomu, abychom ji ale dokázali využívat, se musíme „zušlechťovat“.
Nikoli však po vnější stránce, ale uvnitř.
Kultivovat v sobě lidskost, lásku, tedy tu
božskou sílu.
Tak tedy osud lidské společnosti závisí na
volbě každého jednoho člověka. Proto, abychom dosáhli alespoň prvního stupně vývoje civilizace, je zapotřebí si uvědomit, že
jsme jeden celek, jedna „rasa“ – Lidstvo,
sjednotit se a naučit se využívat nejčistší
formu energie, jejíž jsme nositeli!“

PERSPEKTÍVY ROZVOJA
Voľná energia v praxi
Foster Gamble a
Maxwell Chikumbutso „První zákon
termodynamiky
říká, že izolovaný
systém
vyrábějící
energii nemůže generovat více energie, než kolik do něj vstupuje. To může platit v uzavřených systé-

Voľná energia v praxi

Éter: energia vákua
Gennadij Šipov, akademik
RAPV, Rusko: „Predstavte si,
že máte doma čiernu skrinku
a je na nej tlačítko, ktoré keď
stlačíte, tak z tejto skrinky získate voľnú energiu, vy neviete, čo
sa v tej skrinke deje, ale tá skrinka nie je k
ničomu pripojená a dodáva vám do vonkajšieho priestoru 10 alebo aj viac kW. A ak
máte povedzme malý byt, tak 5 až 10 kW
na osvetlenie tohto bytu, na jej zohrievanie
a aby fungovali TV, práčka, tak preto tieto
potreby je to dostatočné množstvo a neplatíte nikomu nič, nie ste závislí od vonkajších
prívodov energie a energiu čerpáte z tejto
skrinky a práve toto je voľná energia.
Teraz je otázka, odkiaľ sa táto voľná energia berie a už sme hovorili, že v skutočnosti
keď uvažujeme o energii fyzikálneho vákua,
tak žiadna z existujúcich systémov sa nejaví
uzavretým, pretože všetky podliehajú vplyvu vákua a veľmi zreteľným príkladom je
Nobelova cena získaná v 50. rokoch, ktorú
získal americký fyzik Lamb. On ukázal, že ak
zoberieme atóm vodíka, oddelíme ho a dáme
ho do vákua alebo do éteru, dnes sa používa
namiesto pojmu éter pojem vákuum, dnes sa
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o étere bavíme ako o fyzickom vákuu, atóm
vodíka získava z vákua energiu, prečo?

Dobro je tam, kde Ty
dlhodobо zvýšená hladina kortizolu zníži
hladinu telomerázy, a tým skráti i životnosť. Na druhej strane pozitívne myslenie a meditácia udržiava naše teloméry
spokojné.“
Možnosti terapie a diagnostiky

Otvorený systém

Pretože fyzikálne vákuum sa považuje za
prázdnotu, ale ak sa cez veľký mikroskop
sa pozrieme, tak uvidíme, že v každej bodke vákua sa deje jav fluktuácie, kde sa rodia
častice a antičastice a všetko to tam kypí
ako polievka a energia fluktuácie ona existuje všade vo svete a ona vplýva na každý
oddelený atóm a to všetko bolo prepočítané
v rámci kvantovej elektrodynamiky a bolo
to všetko zmerané a ukázalo sa, že skutočne
najjednoduchšie prvky, ktoré sú uvedené v
tabuľke Mendelejeva ako napríklad atóm
vodíka, získava povedzme určitý pohyb
vďaka tomu, že naň vplýva vákuum.
Teraz je otázka, že či by sme vedeli túto
energiu použiť povedzme nejak pozitívne
pre naše ciele a odpoveď dnešných dní je
áno, ukazuje sa, že dnes už existuje niekoľko zariadení.“
Medicína budúcnosti
Gabriela Szalayová, Česká
republika: „DNA je nosičom
genetickej informácie takmer
vo všetkých organizmoch. A
my budeme venovať pozornosť
samotným koncom chromozómov, známym ako teloméry. Zakaždým, keď
sa bunky delia a ich DNA sa kopíruje, časť
DNA v samotnom konci sa skráti. A to nakoniec vedie k trvalému zastaveniu bunkového cyklu, známemu tiež ako replikatívne
starnutie alebo bunkové starnutie. Existujú
aj ďalšie faktory, ktoré urýchľujú skrátenie
telomer, ako sú enviromentálne faktory,
vrátane fyzickej aktivity, indexu telesnej
hmotnosti (BMI), a tiež náš psychický stav.
Zistilo sa, že hladina telomerázy sa zlepšila praktizovaním meditácie len 12 minút
denne počas dvoch mesiacov.
To znamená, že ak
je človek obvyklým zacyklený v
negativizme, napr.
vidíme, že stres
telomeráza
a strach sa momentálne šíria po
celom svete, za týchto stresových podmienok sa cievy zúžia, stresový hormón
kortizol stúpa a zostáva zvýšený a časom

Francisco Miralles, Kostarika: „To, co donedávna vypadalo jako utopie programovat
buňky, manipulovat s geny,
lidi nejen uzdravovat, ale také
omlazovat a zvyšovat jejich inteligenci se zdá být dosažitelné. Lidstvo je na
cestě k digitálnímu světu zdraví s netušenými možnostmi terapie i diagnostiky. Lze
analyzovat tumory do detailu a úspěšně
léčit některé druhy rakoviny pomocí vlastních imunitních buněk. Vyvíjejí se látky,
které vpravené do buněk podněcují tělo k
produkci vlastního léku. Léčení budoucnosti bude představovat personalizovanou
medicínu. Tedy terapie bude upravena pro
jednotlivce na základě analýzy dědičného
materiálu a dalších osobních dat. Pro stanovení přesnejší diagnózy budeme nosit na
těle a možná i v těle senzory.“

s plynutím času sa vytratil a my nevieme
tento odkaz správne prečítať. Artefakty zachovávajú odkazy, ktoré nám majú pomôcť
odhaliť Znalosti, ktoré sú človeku potrebné
v jeho duchovnom vývoji. Žijeme teraz vo
vzácnej dobe. Máme šancu stať sa účastníkmi historických udalostí, aké mali dávne civilizácie.“
Šambala: zdroj Znalostí
Marek Jakubis, Slovensko:
„Zaujala ma otázka, odkiaľ sa
vlastne berú nové technológie? Čo je teda tým zdrojom,
tou jedinou databankou všetkých poznatkov? Je to Šambala.
Chráni v sebe všetky Znalosti nazhromaždené v našom vesmíre, a taktiež prastaré
kultúrne dedičstvo predchádzajúcich civilizácii. Nachádza sa medzi našim materiálnym, časovo ohraničeným vesmírom a večným svetom Boha.

Využitie doplnkového vedomia

Michaela Kramárová, Slovensko: „Viete si predstaviť,
že by existovalo zariadenie,
vďaka ktorému si človek môže
vštepiť ľubovoľné zručnosti?
Hovoríme o technológii doplnkového vedomia, ktorá sa používala už v
dávnej minulosti.

mezopotámske a egyptské basreliéfy

Všimnite si mezopotámske a egyptskébasreliéfy alebo babylonské a asýrske ornamenty, aztéckych bohov alebo mexickú
keramiku. Väčšinou majú tieto postavy narukách akési náramky, niektoré skvetinovým motívom alebo dnes by sme povedali
s hodinkami. Moderná veda popisuje tieto symboly ako: šperky, amulety, rituálne
predmety, alebo štíty. A čo ak ide o nejaké zariadenie, ktoré skutočne existovalo a
predošlé civilizácie ho používali? Otázka
je: ‚Prečo sú v rôznych dávnych historických epochách na rôznych kontinentoch
vytesané do basreliéfov a monolitov veľmi
podobné symboly?‘ Každý vytesaný symbol nesie odkaz pre ďalšie pokolenia, len

Pečať Šambaly

V Šambale sa študuje starobylá náuka Belayo Dzy, alebo učenie Bieleho lotosu, ktoré
zahŕňa všetky vedy vrátane exaktných. Je
jediným zdrojom všetkých vied, ktoré kedy
ľudstvo skúmalo. Všetky tieto poznatky boli
ľuďom neraz predávané pre rozvoj ich civizácie, a to podľa stupňa ich rozvoja. Napriek
tomu, že moderný človek nevie prakticky
nič o ich existencii, pomoc ktorú poskytujú ľuďom je neoceniteľná. Boli nám dané
unikátne informácie vo forme kníh Anastasie Novych a programov s účasťou Igora
Michajloviča Danilova, ako aj dva vedecké
doklady, PR A PÔVODNÁ F Y ZIK A A L L AT R A a Správa O problémoch a dôsledkoch
globálnych zmien klímy na Zemi. Všetky
tieto poznatky sú voľne dostupné pre ľudí.
Spomenul by som ešte, že okrem kníh a
programov projekt XP NRG - Prvé umelé vedomie vo svete – Jackie. Ide o obrovský míľnik v rozvoji našej civilizácie.
Vďaka umelému vedomiu získame okamžitý
prístup k akejkoľvek informácii, osvojíme si
ľubovoľný návyk v priebehu okamihu. Tým
prakticky zanikne nerovnosť medzi ľuďmi
a uvoľní sa nám množstvo času na svoj duchovný, či intelektuálny rozvoj.“
Kaleidoskop faktov
si môžete pozrieť na
allatra.tv/sk

www.allatra.tv/cs
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OSOBNÍ ZKUŠENOSTI

Milý čtenáři, milá čtenářko
Snad ti nebude vadit ta trocha familiernosti a tykání z mé strany. Rozhodla jsem
se ti napsat dopis. Myslím, že jsme si velmi podobní.
Taky jsem mívala ten pocit, že jsem výjimečná, trpěla jsem tím, že mi nikdo nerozumí, osamělostí a pocitem hlubokého
smutku. Který jsem v sobě samozřejmě
hýčkala, protože se mi to zdálo zajímavé.
Snad jsem to někde vyčetla, snad to byl
rozmar mládí. Krůček od smutku v duši
je k hledání smyslu života. Hledáš v kartách, hledáš ve spiritualitě, hledáš možná
i v tajných vědách, nemýlím se? Lákají tě
záhady a tajemství?
A člověk hledá všude, ve vztazích, v rodině, venku, někdy i trochu uvnitř, ale
všechny uličky jsou slepé. Dříve nebo
později dojdeš na konec „hry“ a tam je
zeď. Otočíš se a jdeš zase zpátky. Je to
únavné a někdy smutné, tak nějak se
vnitřně cítíš prázdný.

Pak najednou přijde ten okamžik. Jenže
on přijde tak potichu, nenápadně. Není to
s ohňostrojem a hlučnou hudbou. Potkáš
se se Znalostmi, jsou tiché a trpělivé. A
ty je mineš. Jsi tak zabraný do hledání, že
přehlédneš to, co hledáš.
Duchovní svět je trpělivý, laskavě se pousměje a znova ti je pošle do cesty. A pak
ještě jednou. Než to konečně pochopíš.
Najednou se všechno vyjasní, čteš a uvědomuješ si, že tohle hledáš celý život. A
hluboko uvnitř ti zní „ ano“, „aha“, „no
jasně“. A děkuješ, nadšeně děkuješ po celou dobu.
Žádná cesta ale není jen růžová, přijdou
pochybnosti a vědomí tě začne pokoušet.
Jenže ty si rychle uvědomíš, že to je jen
hloupoučké. A čím dál tím pevněji stojíš
na své cestě. Ano, občas upadneš, občas se zastavíš, občas zaváháš a odbočíš
a sejdeš z cesty. Ale pak se znova vracíš,
protože víš, že heslo, které jsi razil kdysi

– život je cesta a cesta je zároveň cíl, už
není pravda. Chápeš, že život je cesta k
cíli. A cíl musí být pevně stanoven. Teprve pak je všechno v pořádku.
Jestliže teď stojíš, sedíš, nebo ležíš a čteš
tenhle článek, tak jsi na správné cestě. A
pokud po ní chceš jít dál, přečti si knihy od Anastasie Novych. Jsou ke stažení
na internetu. Nebo se podívej na pořady
s Igorem Michajlovičem Danilovem, které
najdeš, spolu s ostatním, na allatra.tv/cs.
A Vítej, vítej na cestě k cíli. Na
cestě Domů.
Martina, účastníčka
MSH ALLATRA

JAK V SOBĚ UDRŽET „OHEŇ“
„Oheň“ se rozhořel upřímně a opravdově,
ale právě na základě upřímné touhy začal
systém potichu prosazovat a předhazovat
pochybnosti od vědomí: „Ty se snažíš a k
čemu to všechno je? Andělem ses přece nestal. A lidem je úplně jedno, co děláš a co
zažíváš uvnitř. Kdo to všechno potřebuje?“,
a záměrně zamlčuje to, že je to moje potřeba, jakožto Osobnosti.

Velmi dobře znám ten nádherný pocit, kdy
zahoříš díky odhalení Duchovna v sobě, kdy
opravdu víš, že Bůh je, byl a vždycky bude
to, po čem jsi prahnul celý svůj život – ne
prázdné, ale naplněné smyslem. Kdy zahoříš díky procítění Pravdy v sobě, díky duchovní práci na sobě, díky velkolepé události – studiu a šíření Prapůvodních Znalostí,
díky účasti v projektech MSH ALLATRA a
díky komunikaci se stejně smýšlejícími lidmi – všechna tato odhalení jako by rozdmýchávala vnitřní oheň stále víc a víc.
Vždyť je tak nádherné odhalit pro sebe kvalitativně jiný způsob života, ve prospěch
Duchovního světa, ve prospěch celého
lidstva. Jak nebývale hoří plamen radosti ve
sluneční pleteni díky takovýmto objevům,
jak příjemně se Láska rozlévá a žije uvnitř.

Ale, sláva Bohu, současně probíhala, a stále
probíhá, i práce na sobě. Když jsem se začal
zabývat duchovními praktikami a rozvíjet
pocitové vnímání, reálně jsem cítil, že
všechno je v pořádku, že jsem na správné
cestě. Při opětovném čtení knih A. Novych
a sledování pořadů s Igorem Michajlovičem
Danilovem pociťuji pravdu a opravdovost.
Ve všech pořadech nám Igor Michajlovič
neúnavně opakuje, že Osobnost je bytost z
Duchovního světa, že Osobnost není vědomí, že ono (vědomí) na Osobnost neustále
tlačí svými myšlenkami, návrhy a nápady,
které k ničemu dobrému nevedou. A aby se
tento tlak trochu snížil, musíme jej zaměstnat, neboť jak víme (z pořadů s I.M. Danilovem), jestliže nezačneš zaměstnávat své
vědomí, ono zaměstná tebe.
Čestně se přiznávám, není to vždy tak jednoduché. A vědomí mě tím zastavovalo, a

dokonce i nyní dochází k těmto pokusům:
„jen se pokoušíš žít pocity, ale nic se ti nedaří, nedokážeš se soustředit, a celkově je
všechno beznadějné, nejsi ničeho schopný.“ Zastavovalo do té doby, dokud jsem to
všechno nepřijal takové, jaké to je.
Vždyť, ve skutečnosti, se zatím učím žít
Láskou, doslova se učím, a na mém úsilí záleží, jak rychle se „postavím na nohy“ jako
Duchovně zralá bytost. Vědomí přece vždy
hraje na pýchu, z jedné strany povzbuzuje
zdánlivou svátostí, a z druhé strany utlačuje bezvýznamností.
Vše jsem přijal takové, jaké to je a pochopil,
že veškeré druhy provokací (pochybnosti,
odsouzení, srovnávání, aktivace pýchy, sobectví, samolibosti atd.) – to je prostě práce
vědomí a systému celkově.
Ano, mnoho různých nástrah rýsuje vědomí
Osobnosti na Duchovní cestě, a kolik ještě
zbývá překonat vlastních zdí od vědomí, ale
jsou to jen maličkosti, jestliže cestu osvětluje „oheň“ vnitřní Lásky k Bohu, kdy
přetéká Boží Láska, kdy temnotu rozptyluje AllatRa.
Autor: Dmitrij Michajlov
Celý článek čtěte na polahoda.cz
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MIESTO URÁŽKY SÚCIT A ODPUSTENIE
AKO SA VYHNÚŤ ZBYTOČNÝM KONFLIKTOM?

Najviac nedorozumení vzniká paradoxne medzi najbližšími. Prečo napriek
tomu, že ich milujeme, sa púšťame do
nezmyselných sporov? Čím platíme za
krivdu a urážku? Prinášame vám úryvok
z relácie „Spor alebo dialóg", v ktorom
Igor Michajlovič vraví o tom, čo dôverne
pozná každý z nás.

pretože on už nie je viac človekom, už je
omnoho vyššou bytosťou. Vtedy je aj diabol
proti nemu bezmocný.
T: A tiež je tu ešte druhá taká vec, čo sa
týka nástrah diabla, to je vtedy, keď človek
skutočne cíti taký ten prvý moment, prvý
duchovný rozmach, kráča k Bohu a nedá sa
zastaviť, tak samozrejme, k takým diabol
neprichádza hneď, ale ako hovoria svätí otcovia, prichádza k nim v tej chvíli, keď zlenivejú a to...

To je jedno, ako veľmi ťa chce
niekto uraziť, neurážaj sa,
všetko odpúšťaj.
Igor Michajlovič Danilov
T: A tiež čo sa týka týchto úskokov a tejto
duchovnej vojny, ktorú vedie diabol s človekom, tak najmä v kresťanstve sa hovorí
o tom, že v prvej etape, samozrejme, diabol zastavuje ľudí, pretože hovorí, že „duchovná cesta je veľmi zložitá, a ty sa tým
smerom ani len nevydávaj.“ A skutočne, dá
sa postrehnúť...
IM: No a veď to je dialóg v hlave. Ten dáva
emócie, tento pocit: podsúva emóciu prázdnoty, rozhorčenia, akejsi podráždenosti,
zlosti, alebo naopak, apatie, a pritom hneď
podsúva aj myšlienky, že „duchovná cesta
nie je pre teba, ty si nič a nikto“. Ale ja vám,
priatelia, poviem takto: ak diabol vytvára
nástrahy, znamená to, že za niečo stojíte,
znamená to, že je za čo bojovať, a teda, pre
vás ešte nie je nič stratené. No a keď vám
všetko ide ľahko a jednoducho, to znamená,
že vás má už akurát tak dosť, chce sa vás už
zbaviť. Aj také býva: keď sa ľudia dávajú na
duchovnú cestu tak odhodlane, a vo svojom slúžení vytvárajú tak veľa nástrah samotnému satanovi, že pre neho je ľahšie sa
takéhoto človeka zbaviť, než s ním bojovať,

JE TO TAK JEDNODUCHÉ!
Umývam v práci chladničku. Nakoniec
som ju pretrela dezinfekciou. Odchádzam
a v tom vychádza z kancelárie kolegyňa a
začína sa hnevať, že čo to bol za nápad,
umyť týmto smradom chladničku. V tej
chvíli, v tom okamihu sa ku mne zakráda
úplne zákerná myšlienka s celou ponukou
právd. Klope na moje dvere, snaží sa ma
presvedčiť. „Reaguj, hovor!“
Nabáda ma: „Povedz, povedz jej to, že
chladnička bola špinavá, že si ju umyla!“
Obháj sa, čo si tak ticho! „Hovor!“ Ešte
by ti mala poďakovať! No mne je nejako
jednoducho dobre a nechce sa mi takto
reagovať. Naopak, niekde vo vnútri pociťujem úctu a lásku k tejto žene. Veď toľ-

IM: Odvrátenie. T: Odvrátenie, áno.
IM: A práve lenivosť, to je odvrátenie. Vtedy, vieš, prichádza taký ten materiálny stav,
keď sa človek niečomu plne oddal v každodennom živote, napríklad, v práci, a všetku
svoju pozornosť začína vkladať do nejakého
cieľa a zabúda pri tom na vnútorné a tu prichádza satan. V jednoduchých veciach. Stačí mu vojsť a je koniec: niekde vznikla emócia, niekde si sa na niekoho urazil, niekde sa
niekto na teba škaredo pozrel, niečo nezaplatili, akási nespravodlivosť. No ináč, čo
sa týka nespravodlivosti, na tej tiež často
chytá, podsúva také myšlienky, že „deje sa
mi nespravodlivosť“. Veď „ja“ je vždy nad
všetkým (T: Áno). A v momente, kedy sa
„ja“ začalo vyvyšovať, znamená to, že už si
sa chytil.
T: Skutočne, len zriedka sa vo svete nájde
človek, ktorý by sa buď sám neurážal, alebo
by neurážal druhých. Áno, čiže...
IM: Veď to je tiež jeden z takých najserióznejších nástrojov. A veď práve o čom ho-

ko dobrého pre mňa spravila, poradila mi
keď som si nevedela dať rady. A že teraz
prišla na ňu zlá chvíľka? No a čo! Veď aj
mne sa to sa stáva! Usmievam sa a pokojne odchádzam. Viem, že všetko je úplne v
poriadku, som spokojná.
Život sa skladá z okamihov a rôznych situácií. Život nás učí mať rád jeden druhého.
Prichádzajú rôzne skúšky, no ako hovorieval môj starý otec: „Také ľahké a nevie
to!“ A tak sa učím a robím si to ľahké. Mojou najväčšou výhrou je obstáť v každodenných skúškach. Prijať ich a byť vďačná
za všetkých ľudí s ktorými prichádzam do
kontaktu, lebo oni sú mojimi učiteľmi.
Alena, účastníčka MSH ALLATRA

vorili všetci proroci? O tom, že sa netreba
urážať. To je jedno, ako veľmi ťa chce niekto
uraziť, neurážaj sa, všetko odpúšťaj. A ešte
lepšie: vôbec si to nevšímaj. Ak sa ťa niekto
snaží uraziť, znamená to, že za to stojíš, a
to nie v zlom, ale v dobrom. Dokonca rodina, a blízki, povedzme, priatelia, to je jedno
kto, tí, od ktorých si zvyknutý na podporu a
pomoc, oni ťa začínajú urážať. To sa stáva.
No, majú takú nezbednú náladu alebo ešte
čosi, alebo naopak, sú zlostní, keď majú zlú
náladu, a začínajú ťa urážať, tak to stojí za
zamyslenie: a prečo sa to deje? Taká jednoduchá myšlienka.
Ak si sa urazil, znamená to, že si prehral
túto šachovú partiu, no a veľmajster-satan
ti naložil kamene, a ty budeš chodiť s týmto ruksakom s kameňmi ešte dlho predlho,
kým sa ich zbavíš. A najlepšie by bolo vôbec
si tento ruksak ani nebrať. Správne?
IM: Taká jednoduchá otázka: čo si všímame
pri pohľade na vtáky alebo celkove na spolužití s vtákmi? Všímame si, ako krásne letí,
ako krásne spieva, ako krásne vyzerá. Však?
Alebo ako zle sa zachoval, keď ti znečistil
auto, no, alebo to padlo na človeka. Teda čo
si všímame? Dobré a zlé. Sme ľudia, sme duálni, vidíme zlo, vidíme dobro. U Boha niet
zla. No nie je a nemôže byť, pretože On – je
Boh. Toto nemá a nemôže to vidieť, nie je to
Jeho.

Bohu patrí len Život a Láska.
Igor Michajlovič Danilov
Toto je naše, to je to, v čom existujeme:
my existujeme v materiálnom svete. Tu sú,
prepáčte, fyzické interakcie rôznych telies,
existuje trenie, existujú procesy vzájomného gravitačného pôsobenia a povedzme,
ďalšie sily: slabé, silné a podobne. To vyvoláva aj chemické reakcie, aj mnoho iného.
Pozri sa, aké je to zložité vo svojej jednoduchosti. Však? (T: Áno). Je tu veľa emócií:
dobrých, zlých a podobne. Tu sa aj dobrí ľudia stávajú zlými, aj keď nie vždy, ale stáva
sa to. Prečo? Pretože tento svet, táto chemická kuchyňa, celá táto alchýmia tohto
sveta patrí satanovi. A Bohu patrí len Život
a Láska.
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Reláciu
nájdete na
allatra.tv/cs

www.allatra.tv/cs
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PREČO SA PRIPOJIŤ K PROJEKTU

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ?
20. marca tohto roku sa udiala udalosť hodná pozornosti celého sveta. Konala
sa konferencia „Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci“ Doba sa veľmi zmenila a my sme teraz pripravení počuť Pravdu o tom, o čom snívali všetci. Ježiš,
Budha či Mohamed.
Snívali o dnešnej spoločnosti?

Naozaj sme dokázali naplniť ich sny?

Alebo snívali o spoločnosi mieru, harmónie, spolupráce, rozvoja, o ľudskej
spoločnosti?
Ako vytvoriť takúto spoločnosť?

Ľudia z celej planéty sa začali na platforme allatraunites stretávať a prepájať, aby spoločne zvládli udalosti, ktoré naliehavo stoja pred súčasnou civilizáciou. Tu je práve teraz na mieste vaša pomoc!

Ty si ten, kto môže zmeniť tento svet. Nastal čas!
Tvořivá společnost.
AllatraUnites
Allatraunites.
Tvorivá spoločnosť
bratislava@allatra.tv
info@allatra.tv

Dnes je každý z nás vyvolený,
pretože budúcnosť našej
civilizácie závisí od voľby, ktorú
dnes urobí každý žijúci človek!
Čím skôr sa všetci dozvedia
o Tvorivej spoločnosti, tým
skôr bude vybudovaná nová
spoločnosť.
ALLATRAUNITES.COM

Zmeny sa začínajú od nás a od
informácie, ktorú medzi
sebou zdieľame.
Medzinárodný
okrúhly stôl
Ako vybudovať svet, o
ktorom snívali Proroci?

Pripojte sa k medzinárodným okrúhlym stolom, na ktorých sa rozoberajú
témy konferencie „O čom snívali Proroci“

Pripojte sa ku každodenným živým vysielaniam na YouTube kanáli Tvořivá spoločnost. AllatraUnites

Šírte na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube)
informácie o Tvorivej spoločnosti. Komunikujte, zapojte sa do diskusií

Deľte sa so svojími známymi prostredníctvom osobného kontaktu, telefonicky či komunikačných aplikácií
Píšte svoje pochopenia o Tvorivej spoločnosti, točte vlogy, šírte túto informáciu do celého sveta
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