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TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOST

Nejdůležitějším vlajkovým projektem Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA je Tvořivá 
společnost. Tvořivá společnost je projektem celého lidstva, který poskytuje příležitost přivést 

naši civilizaci mírovou cestou na nový stupeň evolučního vývoje v co nejkratší době.

více o projektu Tvořivá společnost na str. 6

UMĚLÁ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ

Úryvek z pořadu s I.M. Danilovem

čtěte na str. 8

ZEMĚTŘESENÍ V JAPONSKU

Úryvek z rozhovoru s prof. Ljubušinem

čtěte na str. 4
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GLOBÁLNÍ KRIZE.  
TO SE UŽ TÝKÁ KAŽDÉHO

Mezinárodní online konference
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Mezinárodní internetová televize
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Robert Mikita: „Áno, pri-
atelia, najprv by som chcel 
zdôrazniť a upozorniť vás na 
jednu významnú skutočno-
sť. Všetky naše konferencie 
sú úprimným, slobodným 
vyjadrením názorov ľudí na 

najpálčivejšie problémy, ktorým dnes čelí 
celé ľudstvo: klimatické problémy a globál-
ne kataklizmy, problémy spotrebiteľského 
formátu a tiež problémy spojené s apliká-
ciou umelej inteligencie v spotrebiteľskom 
formáte, čo povedie k tomu, že miliardy ľudí 
nebudú mať prácu a prostriedky na existen-
ciu. To následne povedie k boju o prežitie. 

Riešenie všetkých týchto problémov 
závisí od vás a odo mňa!

Chcel by som sa dotknúť jedného bodu, 
s ktorým sme sa stretli počas príprav na 

konferenciu. Ukazuje hĺbku spotrebiteľskej 
priepasti, v ktorej sa dnes ako ľudstvo 
nachádzame.

Naši účastníci pozvali svetoznámeho špor-
tovca. Boli šokovaní, keď odpovedal, že je 
ochotný zúčastniť sa, ale za vysokú šesť- 
cifernú sumu! Rozumiete!? Zišli sme sa 
tu, aby sme povedali pravdu o katastrofál-
nych hrozbách, ktoré nás čakajú zajtra, ak 
sa dnes nezjednotíme! Ale títo gauneri, oni 
myslia len na zisk! 

Dnes je naša planéta ako nevyliečiteľne 
chorý človek. Vlastne je už viac mŕtva 
ako živá a šanca na resuscitáciu je malá. 

Pred päťdesiatimi rokmi boli ešte iné pod-
mienky. Naša planéta, pacient z nášho prí-
kladu, už bola ochabnutá, ale stále aktív-
na, a teraz z nej žmýkame všetky posledné 

šťavy, a ak zomrie, zomrieme aj my všetci. 
Bez nej nebudeme žiť ani my. A akékoľvek 
presídlenie na iné planéty neprichádza do 
úvahy. Ako môžu byť ľudia ako my vpustení 
na iné planéty, na ktorých je život? Sme ako 
choroba, smrteľný vírus pre každú ďalšiu 
planétu. Pokiaľ sa budeme správať ako divé 
zvieratá, tak predstavujeme smrteľnú ná-
kazu. Ale späť na Zem, kde sme vybudovali 
konzumné peklo. Predchádzajúci príklad 
len potvrdzuje, aké svinstvo sme vytvorili. 
Takto však nemôžeme pokračovať! 

Len zmenou našich hodnôt a zjedno-
tením budeme môcť prežiť.

Niektorí z umelcov, ktorých sme oslovili pri 
príprave konferencie, majú veľa sledova-
teľov a môžu povedať dôležité slová a vy-
zvať k jednote. Odvolávali sa však na svoju 
zaneprázdnenosť a hovorili, že nemajú 5 

KĽÚČOVÉ TÉMY KONFERENCIE:

Digitálna transformácia, zavádzanie 
špičkových technológií na báze umelej 
inteligencie do rôznych oblastí života 
svetovej spoločnosti: výhody a riziká.

Štvrtá priemyselná revolúcia a hrozba 
masovej nezamestnanosti.

Budúcnosť bez práce: príčiny nevyhnut-
ného kolapsu svetovej ekonomiky pri 
zachovaní spotrebiteľského formátu.

Radikálne zmeny vo všetkých sférach 
spoločnosti.

Problém preľudnenia.

Intenzívne vyčerpávanie zdrojov 
planéty.

Globálna zmena klímy.

Cyklickosť geologických udalostí v zá-
vislosti od vonkajších faktorov.

Význam každého človeka pri budovaní 
tvorivej spoločnosti.

Prežitie ľudstva a obnova civilizácie.

G L O B Á L N A

K R Í Z A
TÝKA SA TO UŽ KAŽDÉHO

MEZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA

GLOBÁLNA KRÍZA. TÝKA SA TO UŽ KAŽDÉHO
MEDZINÁRODNÁ ONLINE KONFERENCIA

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Sveto-
vá finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza 
je realitou, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú 
si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa blížia? Radikálne zme-
ny vo všetkých sférach života v blízkej budúcnosti sú nevyhnutné pre 
všetkých obyvateľov planéty. Nakoľko si ich však uvedomuje samotné 
svetové spoločenstvo, nehovoriac už o tom, či je na ne pripravené?

Medzinárodná online konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každé-
ho“ je najvýznamnejšie podujatie organizované dobrovoľníkmi z celého 
sveta na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA.

24. júla 2021 o 17:00 SELČ sa uskutočnilo živé vysielanie na tisícoch me-
dzinárodných mediakanáloch a platformách so simultánnym tlmočením 
do viac než 72 jazykov sveta. 

CIEĽOM KONFERENCIE je poskytnúť komplexný a ucelený prehľad 
vonkajších a vnútorných faktorov rýchlo sa prehlbujúcej globálnej krí-
zy, ktorá sa týka už každého.
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minút, že sú veľmi zaneprázdnení. Čím sú 
zaneprázdnení? Ničením sveta? Možno je 
teda čas ho zachrániť. Veď sa to týka nás 
všetkých, našich detí a blízkych! Ale oni 
nemali čas, no nevadí, už čoskoro budú mať 
všetci veľa voľného času! 

Dnes, keď sa rozhoduje o prežití ľudstva a o 
živote každého človeka na Zemi, dostávame 
túto odpoveď: „Dajte mi peniaze a ja prí-
dem!“ Základný obchodnícky prístup.

Áno, sú veci, na ktorých sa dajú zarobiť pe-
niaze, napríklad reklama na tenisky, nápo-
je, ale tu hovoríme o prežití ľudstva, o bud-
úcnosti našich detí. Pýtať za to peniaze je 
úplná neúcta k sebe ako k človeku a neúcta 
ku všetkým ľuďom! Vyvstáva teda otázka z 
koho si berieme príklad? Z gaunera, ktorý 
má namiesto srdca peňaženku? Máme si z 
nich brať príklad? 

Oslovili sme aj mnohých známych politi-
kov. Mnohí z nich sú našimi priateľmi. Ale 
ich politickí poradcovia im hovoria „čosko-
ro máte voľby, musíte myslieť na ratingy, či 
prejdete alebo nie, za to neručíme“. Ako člo-
vek sa chce zúčastniť na konferencii, ale ako 
politik, jeho politickí poradcovia držia jeho 

jazyk za zubami, hovoria, že nie je dosť času 
na to, aby sa vypočítalo, ako účasť na tejto 
konferencii ovplyvní jeho rating. Ale to je 
nezmysel! Aj keď sú to naši priatelia, pred-
sa len konajú podľa spotrebiteľských zásad! 
Ale aké sú to zásady? Je to úplná zvrátenosť!

Prečo potrebujeme takéto hviezdy, špor-
tovcov a celebrity? Prečo potrebujeme 
takýchto politikov, ktorí sú zamerani na 
čísla a sledovanosť a zabúdajú na ľudí?

Apelujem na všetkých politických poradcov, 
politikov, trénerov, producentov, prosím, 
vyberajte si normálnych ľudí, aj keď z nich 
nebudú vynikajúci športovci, ale nech sú to 
vynikajúci ľudia, a nie šmejdi, ktorí od svo-
jich fanúšikov žiadajú peniaze.

Dnes môžeme vidieť, koľko ľudí skutočne 
pracuje na vytvorení a uskutočnení tejto 
konferencie. Je tu 72 jazykov simultánneho 
prekladu, koľko prekladateľov, koľko ľudí 
pracuje na technickej podpore, aká kolosál-
na práca ľudí, ktorí vynakladajú svoje penia- 
ze, svoj čas a energiu. 

Tisíce ľudí neúnavne pracujú, aby priniesli 
skutočnú pravdu ostatným. Pravdu, ktorá 

ovplyvňuje aj váš život. Životy vašich detí. 
To je markantný rozdiel medzi tými, ktorí 
konajú pre dobro všetkých, a tými, ktorí 
stratili hanbu, svedomie a ľudskosť! Pre-
to veľká ľudská vďaka všetkým, ktorí sú tu 
dnes, ktorí nás sledujú a podporujú, ktorí sa 
delia o tieto informácie, ktorí sa o ne pode-
lia zajtra, všetkým, ktorí konajú!

Je nás veľa na celom svete, komunikujeme 
medzi sebou a spája nás spoločný cieľ. Preto 
je naše konanie účinné a môžeme uskutoč-
niť také veľkolepé a rozsiahle podujatia. A 
všetky hviezdy a politici by tu už mali se-
dieť. Toto sa týka každého. Niektorí neve-
dia, čo majú robiť, iní sa obávajú o sledova-
nosť, niektorí kvôli peniazom stratili hanbu 
a svedomie. 

Takže budeme čakať, že sa niečo stane a 
niektorí z nich sa stanú normálnymi ľuď-
mi? Netvrdíme, že všetci sú takí, ale drvivá 
väčšina z nich taká je. Ale takýto svet sme 
všetci vytvorili spoločne! A práve preto to 
teraz musíme všetko zmeniť! 

Musíme opustiť spotrebiteľské otroc-
tvo a prísť k tvorivej Slobode! A môže-
me to urobiť spoločne! Iba spoločne!“

Denis Fabričkin: „Šokuj-
úcim príkladom pre mňa 
bola situácia na Haiti. Dňa 
12. januára 2010 tam došlo k 
silnému zemetraseniu. Naj-
horšie bolo, že mnoho ľudí 
zomrelo nie v dôsledku sa-

motnej katastrofy, ale v boji  o kúsok chleba 
a dúšok vody.

Túto krajinu som navštívil tri roky po kata-
klizme, keď som pracoval na námornej lodi, 
ktorá tam dovážala ryžu. Navždy si budem 
pamätať ten obraz, ako sa hladní ľudia, pod 
rúškom noci snažili dostať k tejto ryži a 
ozbrojená stráž ich odohnala.

My sme privážali ryžu a okolité lode pri-
vážali tanky, aby potláčali obyvateľstvo. 
Mimo prístavu sa nedalo ísť, pretože by vás 
jednoducho uniesli. Pri vstupe do samotné-
ho prístavu sa tlačilo obrovské množstvo 
ľudí v nádeji, že dostanú prácu za jedlo. A to 
bolo už tri roky po kataklizme. 

Sú známe prípady, keď ľudia zabíjali jeden 
druhého kvôli ryži. Keď som sa na nich vte-
dy pozeral, ani mi nenapadlo, že my všetci 
budeme čoskoro takí. Hoci im aspoň pri- 
viezli ryžu, ale nám ju nikto neprivezie. 

Keď prídeme o všetko, keď nebudeme mať 
jedlo a vodu, aj my budeme  takí, a budeme 
si vyrezávať orgány z tela a jesť sa navzájom.  
Pochybujete? Pozrite sa na príklady z mo-
dernej histórie. Existuje názor, že nepriazeň 
osudu nás všetkých spojí, ale pravdou je, že 
extrémne podmienky posilňujú v človeku 
to, čo v ňom dominuje každý deň.

Pozri sa okolo seba a všimni si, ako 
sa dnes správame? Čo v nás dominuje 
každý deň? 

Problematika klimatických utečencov nie je 
nová. Táto problematika však doteraz nie je 
právne upravená. Dnes dokonca neexistujú 
ani úplné štatistiky o presnom počte ľudí, 
ktorí potrebujú okamžitú pomoc. A záro-
veň znejú vyhlásenia o nutnosti prijímať 
klimatických utečencov. V skutočnosti sú 
spolu so svojimi rodinami deportovaní späť 
do svojich rodných krajín, kde sú nevhodné 
životné podmienky spôsobené klimatický-
mi zmenami. Kto by mal na tieto otázky 
upozorniť? Či nie, my, sami ľudia?

Ak súhlasíme s tým, ako sa zaobchá-
dza s inými ľuďmi, potom súhlasíme, 
aby tak zaobchádzali aj s nami. Naša 
najväčšia súčasná kríza, to je kríza 
ľudskosti! 

A v stávke sú naše životy. Preto treba urobiť 
všetko, čo je v našich silách. My spolu sme 
zodpovední za formát, ktorý teraz udržia-
vame. Treba poznamenať, že keď sa hovorí 
o utečencoch, vždy tým myslíme niekoho 

niekde ďaleko. Ale keď dnes hovoríme o ute-
čencoch, vzhľadom na to, čo sa deje s klí-
mou, hovorím o nás všetkých. Áno, počul 
si správne. Stratil si niekedy svoj domov? 
Celý svoj obvyklý život? Stratil si pohodlie 
aj svoje pravidelné rituály, napríklad rodin-
nú večeru, surfovanie po internete, horúcu 
sprchu a útulnú posteľ? 

Tak si predstav, že by si o toto všetko pri-
šiel a spolu so svojimi blízkymi by si musel 
ísť hľadať bezpečný nocľah, jedlo a vodu? A 
ocitneš sa medzi cudzími ľuďmi.  Je dobré, 
ak ťa chápu, ale čo ak nie? Tu si treba po-
ložiť otázku, čo bude s nami, ak súčasné 
príklady života utečencov šokujú. Čo bude 
s nami v takej spoločnosti, kde človek je len 
číslom vo výkaze? 

Preto, kým nie je neskoro, mali by sme sa 
pozrieť jeden druhému do očí, pochopiť, že 
sa nemáme prečo rozdeľovať, a podať si na-
vzájom ruky. Áno, časy sú dnes ťažké. Sme 
však schopní, odhodiac predsudky, zjedno-
tiť sa na spoločnom cieli a vybudovať Tvori-
vú spoločnosť. Posilniť základy skutočných 
hodnôt, postaviť všetko na nohy a spoločne 
sa pripraviť na dôstojné a bezpečné zvlád-
nutie týchto časov.

Len tak budeš v bezpečí, bez ohľadu na pod-
mienky, v ktorých sa každý z nás ocitne v 
dôsledku globálnych klimatických zmien.“ 

Celú konferenciu sledujte na:
 allatraunites.com/cs 
allatraunites.com/sk
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Moderátor: „Všetci z nás si pamätáme tra-
gédiu, ktorá sa stala v Japonsku v roku 2011. 
Bolo tam zemetrasenie s magnitúdou 9 v 
Tóhoku. A je pre mňa veľkou cťou predsta-
viť pána profesora Ljubušina.

Prof.  Ljubušin predpovedal zemetra-
senie v Japonsku tri roky predtým. 
Uverejnil niekoľko varovaní, ale tieto 
varovania zostali bez povšimnutia. 
Teraz prof. Ljubušin predpovedá ze-
metrasenie s magnitúdou 10 na ja-
ponskom súostroví, v blízkosti hlav-
ného mesta Tokio, pozdĺž priekopy 
Nankai. 

Prof. Ljubušin, doktor fyziky a matema-
tiky, profesor, vedúci laborátoria Fyziky 
oscilácie skúšobných hmôt Schmidto-
vho inštitútu Fyziky Zeme: „Ak vezme-
me najsilnejšie zemetrasenia a vezmeme 
tzv. „prístrojovú éru“, teda keď sa seizmic-
ké udalosti začali zaznamenávať pomocou 
prístrojov, seizmografov – začalo to od za-
čiatku 20. storočia, čiže dnes už 120 rokov, 
tak čo je zaujímavé? Od roku 1965 do roku 
2004 na celom svete nedošlo k zemetrase-
niam s magnitúdou vyššou ako 8,5.

Obnovili sa tieto zemetrasenia na kon-
ci roku 2004. 26. decembra 2004 – známe 
zemetrasenie, katastrofa na Sumatre. Via-
nočné zemetrasenie, ktoré vyvolalo veľmi 
silnú cunami a celkovo v Indickom oceáne, 
v akvatóriu Indického oceánu, zahynulo 
približne 300 000 ľudí.

Doslova vzápätí došlo tiež k veľmi silnému 
dotrasu. A potom, za túto dobu, kým pred-
tým nebolo ani jedno zemetrasenie, tak te-
raz sa ich už nakopilo okolo 10.

Dá sa povedať, že od roku 2004 sa intenzita 
najsilnejších zemetrasení zvýšila. Neboli, 
40 rokov neboli, ale teraz ich je už okolo 10 
za túto dobu. Toto sú tie fakty.

SYNCHRONIZÁCIA SEIZMICKÉHO 
ŠUMU OD ROKU 2003

Do polovice roku 2003 pozorujeme neveľký 
pokles výchylky seizmického šumu na celej 
zemeguli.

A od roku 2003 začína stúpať. Od roku 2003 
po súčasnosť, doteraz, dochádza k neustá-
lemu zvyšovaniu synchrónnosti, zvyšova-
niu korelácie, alebo inak – prebieha syn-
chronizácia globálneho seizmického šumu. 
Prečo je to dôležité? Ide o to, že synchroni-
zácia, fenomén synchronizácie šumu, je v 
zložitom systéme príznakom priblíženia sa 
k prudkej zmene vlastností.

Príprava zemetrasení sa prejavuje tým, že 
sa synchronizujú seizmické oscilácie v tej 
oblasti, kde sa pripravujú zemetrasenia. No 
nie je to iba synchronizácia, ale aj samotný 
šum. Pri príprave sa stáva jednoduchším, 
stáva sa takpovediac „šumiacim“, takpove-
diac identickým. Ale zaujímavé je, že všetko 
to isté bolo objavené ešte na začiatku 90-
tych rokov pri sledovaní rytmu srdca, srdca 
chorých a zdravých ľudí.

Príprava zemetrasenia, presne ako príprava 
infarktu u človeka, je spojená so zjednodu-
šením štruktúry náhodných oscilácií. Do-
chádza k strate zdravého chaosu a priblíže-
niu k chorobnej organizovanosti.  

Čo som dostal pri spracovaní údajov z Ja-
ponska. V Japonsku došlo k zvýšeniu kore-
lácie a poklesu parametra zdravého chaosu.

SKOKOVITÁ ZMENA RÝCHLOSTI  
ROTÁCIE PLANÉTY OD ROKU 2003

Bolo zistené, že po prvé – rok 2003 je 
charakterizovaný takým vzostupom tej-
to odozvy. Zem, no, akoby sa pri rotácii, 
akoby trošku sebou trhla. A všeobecne 
povedané, okamžite vznikla myšlienka, 
že táto anomália nerovnomernosti rotá-
cie Zeme vyprovokovala, bola spúšťačom, 

spúšťacím efektom, ktorý nespôsobil iba 
zvýšenie seizmicity, ale aj zvýšenie kore-
lácie. Čiže dostávame, že Zem, ona ako-
by... máme tu aj nerovnomernosť rotácie 
Zeme, aj seizmický šum – a teda seizmické 
udalosti sú všetky vzájomne prepojené. A 
bod roku 2003 – to je bod, kedy sa začal 
tento zlom.

MEGA ZEMETRASENIE V JAPONSKU

Viete, netuším, akým spôsobom trend za-
nikne. Tento trend sa už veľmi silno vyšpl-
hal nahor. To znamená, že skôr či neskôr 
sa bude musieť ohýbať, resp. tento ohyb 
sa bude musieť začať po nejakom, nejakej 
dobre silnej... geodynamickej udalosti, ge-
ologickej udalosti. Možno povedať, že to 
bude erupcia supervulkánu, napríklad Ye-
llowstonského. Alebo to môže byť nejaké 
veľmi silné zemetrasenie.

Zemetrasenie Tóhoku, presne ako bolo 
zemetrasenie pri pobreží Hokkaidó v roku 
2003 predtrasom silnejšieho zemetrase-
nia Tóhoku, ukazuje sa, že Tóhoku je teda 
predtrasom ešte silnejšieho zemetrasenia. 
A akého silnejšieho? Magnitúda 9,1 – aká 
ešte vyššia?

Vychádzajúc z trendov o narastaní seiz-
mického nebezpečenstva v Japonsku, 
všetko poukazuje na to, že to bude na juh 
od Tokia, v žľabe Nankai, a magnitúda 
– 10. Ak bola magnitúda 8, magnitúda 
9, magnitúda 10 – ak bude nasledujúca. 
Všetky boli predtrasmi, čiže každé pred-
chádzajúce viedlo k zvýšeniu magnitúdy 
nasledujúceho.

Ak bude desiatka (všetky tieto trendy vedú 
k tomu, poukazujú na to), nie je vylúčené, 
že sa to všeobecne skončí napríklad veľkou 
japonskou katastrofou.“

Konferenciu „Globálna kríza.  
Týka sa to už každého“  

sledujte na allatraunites.com/sk

rozhovor s 
profesorom
Ljubušinom

úryvok z konferencie  
„Globálna kríza.  

Týka sa to už každého“

ZEMETRASENIE V 
JAPONSKU

aktuálne klimatické udalosti môžete sledovať na geocenter.info/cs
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Oceán nemá hranice...Oceán nemá hranice...
Je to už víc jak 20 let, ale dnes se mi, v sou-
vislosti se stále se častěji otevíraným té-
matem globálních krizí, tato vzpomínka 
vybavila.

Sedím na malé rybářské lodi, spíš lodič-
ce, vedle mě manžel, nějaký manželský 
pár z Francie, kterému uletělo posled-
ní letadlo z ostrova a 4 místní rybáři. Je 
mi špatně. Netušíc, že již pod srdcem mi 
začíná tepat nový život, přikládám tuto 
nevolnost mušlím, které jsem pozřela k 
obědu. Mladí rybáři jsou veselí, přátel-
ští, očividně si cestu oceánem užívají. 
 
To se rozhodně nedá říci o evidentně zá-
možném francouzském páru, kterému 
změna plánu zřejmě pokazila náladu na 
zbytek dne. S nikým se nebaví, ani sami 
mezi sebou, ostentativně si otírají pohár-
ky, ve kterých jim rybáři nabídli vodu a 
většinu času tráví sluněním se na palubě.  

Oceán je klidný a sluníčko, zde na rov- 
níku, ukazuje svou sílu. Jeden z rybářů se 
mě starostlivě ptá, zda je mi dobře a dává 
mi čaj, který mi přináší úlevu. Povídáme 
si s místními o životě na ostrově, o tradici 
předávání rybářského řemesla v rodině, o 
výhodách i úskalích pronikajícího turismu 
na tento zapomenutý ráj Seychelských os-
trovů. Z našeho hovoru je vytrhává usta-
raný hlas v kreolštině, který se ozývá z 
vysílačky.

Pak už se to semlelo velmi rychle. Slun-
ce se schovalo za temné mraky a naše lo-
dička byla střídavě vyhazována a nořena 
do náruče běsnícího oceánu. Byla jsem si 
jista, že toto jsou naše poslední minuty 
života. Nebyly. Naopak! Pro některé z nás 
se skutečná podoba života právě rozkryla.  

 

Nebyl čas nečinně sedět, vytvářet pomysl-
né hranice mezi námi, stranit se ostatních. 
Museli jsme si pomáhat. Francouzska si po-
ranila nohu, když při jednom nárazu vlny 
upadla, bylo třeba vylívat vodu z lodě. Pří-
roda ukázala, jak jsme bezmocní, zrani-

telní, rovni si navzájem a v jejich spárech 
je naše spolupráce nutností k přežití. A 
proč jsem si na to vzpomněla právě dnes? 
Uskutečnila se totiž mezinárodní konfe-
rence, ve které dobrovolníci z celého svě-
ta společně s vědci a známými osobnost-
mi ukazují pravdivě, co se děje ve světě.  

Po zhlédnutí jsem měla dojem, že naše ci-
vilizace se chová spíše jako banda šílenců, 
než společnost lidských, inteligentních 
tvorů, kterým byla dána schopnost milovat 
a tvořit. Utvrdila jsem se v tom, že naše pla-
neta je v smrtelné agónii. A hned mi přišla 
otázka - Copak to nevidíme?! Možná jsme 
egocentricky zacykleni na sobě, vždyť jsme 
odvykli už naslouchat i jeden druhému.  

Ale ne, budete namítat, vždyť lidé si uvě-
domují vážnost situace, recyklují odpadky, 
snaží se omezit jízdu autem, posílají peníze 
na různé humanitární akce, snaží se měnit 
svět k lepšímu. A já se sebe i vás, moji milí 
čtenáři, nyní ptám: „Máte pocit, že to k 
něčemu vede?“

Víte, musím se přiznat k jednomu. Od dět-
ství jsem měla takový silný pocit, a jak se 
časem ukázalo, nebyla jsem zdaleka jediná, 
že na tento svět nepatřím. Toužila jsem po 
světě, který by byl naplněn láskou a harmo-
nií, po světě, kde vnější rozdíly mezi námi 
budou ne překážkou, ale krásným zpestře-
ním, obohacením, kde všechny děti na světě 
se budou mít stejně tak dobře jako já – bu-
dou obklopeni milujícími rodiči, šťastnými 
kamarády a budou usínat s plnými bříšky. 

Na cestě životem jsem slyšela různá vy-
světlení, proč tomu tak není – je to jejich 
osud, no jsou zkrátka chudé země, kde jsou 
drsnější podmínky, jsou na to zvyklí, vždyť 
my jim stále nějak pomáháme, posíláme 
finanční podporu apod. Nikdo nemluvil o 
nějakém řešení, které by mi přineslo můj 
vysněný svět. Otupěla jsem, přijala jsem 
fakt, že svět je pestrý a není každému dáno. 
Přijala jsem to, abych zasunula do pozadí 
křik svého svědomí a mohla klidně spát. 
Konference „Globální krize. To už se týká 
každého,“ však znovu otevřela tyto mé 
rány a nejen, že mě utvrdila v tom, že svět 
může a měl by být spravedlivý, bezpečný a 

láskyplný pro všechny, ale samotná konfe-
rence se stala i názorným příkladem řešení. 
Ukázala nám totiž sílu synchronizace 
lidí, které pojí nějaký společný cíl. Byla 
příkladem sjednocení na pouhé bázi lid-
skosti, altruismu, rovné spolupráce lidí z 
celého světa, různých národů, barvy pleti, 
vyznání i soc.statusů. Přinesla důkaz toho, 
že lidé se dokázali sjednotit sami, bez vlád-
ních činitelů a nějakých organizací. A já se 
proto ptám: „Co nám brání se vzít za ruce 
a vytvořit si společně takový svět, o kte-
rém v hloubi duše všichni sníme?!“

Je to jako v té mé, 20 let staré, vzpomínce. 
Vždyť my se také plavíme společně na jed-
né lodi jménem Zem. Dělat, že se nás netý-
ká, že v lodi je díra a podpalubí je zatopeno, 
by bylo nejen nelidské, ale i bláhové. To, že 
my si ještě užíváme sluníčka na čisté palu-
bě, popíjíme exotický koktejl, ještě nezna-
mená, že ten blankytně modrý oceán, jehož 
krásou se dnes kocháme, se nám v příštím 
okamžiku nestane osudným a nevrhne nás 
všechny společně do svých vod. V oceánu 
neexistují hranice…

Iluze štěstí a blahobytu se může rozplynout 
během okamžiku. Vstoupili jsme do období 
velkých klimatických změn. Změn, kterým 
je lidská civilizace vystavena, možná jako 
nějakému „auditu“, každých zhruba 12 tis. 
let. Faktem je, že právě tato změna klimatu 
kriticky ohrožuje bezpochyby celou naši ci-
vilizaci. V dobách těžkých si jedinec nepo-
může, budeme se potřebovat navzájem.

Věřím, že končí doba egocentrismu a 
přichází doba sjednocení. Člověk je tvor 
tvořivý a milující. Měla by jej definovat 
především lidskost. Jak obstojíme v při-
cházejícím „auditu", ukáže čas. Všich-
ni si již brzy budeme rovni. Všichni se 
ocitneme v tom pomyslném společném 
oceánu. Záleží jen na nás, zda vstoupí-
me do ráje, vysněné společnosti lidskos-
ti, lásky, tvoření nebo nás semele vlastní 
peklo boje o poslední krajíc chleba.   Eva 

             

Nebyl čas nečinně sedět

Semlelo se to velmi rychle

Svět, naplněn láskou a harmónií

Copak to nevidíme?!

Dělat, že sa nás to netýka, je bláhové

Usilujeme o pozici alfa samců a alfa 
samic s cílem vytěžit maximum pro 
osobní krátkodobý zisk, a to často i 
za cenu ztráty lidskosti.

osobní zkušenost

G L O B Á L N Í
K R I Z E

TO SE UŽ TÝKÁ KAŽDÉHO

MEZINÁRODNÍ ONLINE KONFERENCE

Celú konferenciu si môžete pozrieť 
na stránkach allatraunites.com
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TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
GLOBÁLNÍ PROJEKT LIDSTVA

Nejdůležitějším vlajkovým projektem Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA je Tvořivá 
společnost. Tvořivá společnost je projektem celého lidstva, který poskytuje příležitost přivést naši 

civilizaci mírovou cestou na nový stupeň evolučního vývoje v co nejkratší době.

Hlavním cílem tohoto projektu je VYBUDO-
VÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI na celém světě, 
ve které má lidský život nejvyšší hodnotou. 

vyvede naší civilizaci ze slepé uličky sebedestrukce;

zajistí budoucnost bez válek, konfliktů, násilí a hladu;

zajistí lidem na celém světě důstojný život a odstra-
ní strach z přítomnosti i budoucnosti, tedy strach z 
přežití;

přivede moderní společnost na novou úroveň jedno-
ty a mírového rozvoje civilizace ve všech oblastech 
života.

CÍLE PROJEKTU:
Vytvořit podmínky pro vybudování tvořivé společ-
nosti na celé planetě mírovou cestou.

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

Poskytnout platformu pro globální otevřenou dis-
kuzi o konceptu tvořivé společnosti ve všech sfé-
rách života člověka.

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

1.

2.

3.

4.

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA je celosvě-
tové sjednocení sociálně aktivních lidí ve společné ini-
ciativě vybudování Tvořivé společnosti. Je to globální 
společenství stejně smýšlejících lidí, kteří realizují infor-
mační, tvůrčí, vědecké a sociálně významné projekty v 
různých zemích světa.

 
Díky aktivitě hnutí ALLATRA se ve společnosti vytváře-
jí podmínky, které přispívají k vybudování efektivního 
mezikulturního dialogu, vytvoření úzkých komunikač-
ních vazeb mezi lidmi a posílení univerzálního základu 
hodnot, které spojují všechny.

Lidé, kteří se ve svém volném čase jako dobrovolníci 
účastní projektů MSH ALLATRA, rozvíjejí svůj tvořivý 
potenciál, získávají velké množství přátel po celém svě-
tě a naplňují přirozenou lidskou potřebu konat ve pro-
spěch společnosti.

 
ALLATRA – to jsou především lidé. Lidé z různých sfér, 
různých zájmů, národností, náboženských vyznání i 
sociálních statusů, kteří aktivně spolupracují a usilují o 
to, aby udělali tento svět lepší, počínaje sebou samým.  

více informací naleznete na allatra.org/cs

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ ALLATRA

Facebookové stránky: 
Tvořivá společnost. Allatraunites
Tvorivá spoločnosť. Allatraunites 

YouTube kanál: 
Tvořivá společnosť. AllatraUnites

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

allatraunites.com/cs       allatraunites.com/sk
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mezinárodní internetová televize

ALLATRA TV  
allatra.tv/skallatra.tv/cs

ALLATRA TV je společensky významný rozsáhlý projekt Mezinárodního společenského hnutí  
ALLATRA. Jedná se o mezinárodní internetovou televizi nového formátu, globální vícejazyčnou 

mediální platformu. Všechna videa a pořady iniciují a vytvářejí dobrovolníci z celého světa.

Tento jedinečný televizní projekt spojuje lidi 
z více než 180 zemí světa, kteří vytvářejí 
vzdělávací a vědecké pořady, zpravodajské 
a analytické epizody, sociální průzkumy a 
mezinárodní konference a cílem vytvořit in-
formační platformu, která rozvíjí společnost 
evolučním a tvořivým směrem.

Národní a regionální online kanály ALLATRA TV 
již existují v mnoha zemích včetně USA, Velké 
Británie, Švýcarska, Německa, Kanady, Belgie, 
Francie, Spojených arabských emirátů, Španěl-
ska, Izraele, Číny, Japonska, Itálie, Indie, Ruské 
federace, Norska, České republiky, Slovenska, 
Ukrajiny, Austrálie a mnoha dalších.

Novinky na ALLATRA TV:

JEDINEČNÝ?

ČÍM JE
ČLOVĚK

SEPTONIKA PŘÍRODY 4. DÍL

Kateřina Haring
o globální krizi  
a jejím řešení

NEJZNÁMĚJŠÍ PŘÍPAD
REINKARNACE

FRAGMENT

Práce na sobě
ČÍM ZAČÍT?

odpovědi z „ALLATRA“   1

PSYCHOLOGICKO-PSYCHIATRICKÁ

EXPERTIZA UMĚLÉHO VĚDOMÍ 
JACKIE

 POZOROVÁNÍ
ZÁVĚRY

DOPORUČENÍ

OHLASY
NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

GLOBÁLNÍ KRIZE
TO UŽ SE T ÝK Á K A ŽDÉHO

Myslet pozitivně. Autogenní trénink. 
Meditace. Duchovní praktiky. 
Z cyklu: Odpovědi z „AllatRa“

Psychologicko-psychiatrická expertiza
 Umělého vědomí Jackie. 

Pozorování. Závěry. Doporučení.

Proč se to týka i TEBE?! 
Ohlasy na mezinárodní online

konferenci

Je intelekt vlastní pouze člověku? 
Čím je ČLOVĚK jedinečný? 
Septonika přírody. 4. díl

Kateřina Haring
 Rozhovor o globální krizi 

a jejím řešení

Znáte nejznámější dokázaný případ 
reinkarnace? Fragment z konference

„Život po smrti. Výmysly a fakta“
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Taťána: Igore Michajloviči, žijeme v takové 
době, kdy zvýšeným tempem probíhá tech-
nický rozvoj. A technologie velice inten-
zivně vstupují do našeho života: značně ho 
zjednodušují, dělají pohodlnějším. 

Naše domy, naše města jsou čím dál „chy- 
třejší“, jak se říká. I na pracovních místech 
také probíhá robotizace, která, samozřej-
mě, v mnohém usnadňuje lidem práci... a 
čím dál častěji dochází k tomu, že úplně 
nahrazuje lidi. A ve výsledku toho jsou ne-
gativními důsledky robotizace třeba tech-
nologická nezaměstnanost. 

Dnes lze říci, že před námi všemi vyvstala 
otázka: Co máme dělat, když technologie, 
které, jak se zdá, mají za úkol zjednodušit 
náš život, nás připravují o práci, připravu-
jí nás o prostředky k přežití? A dnes bych 
chtěla pohovořit o těch komplikacích, které 
ve světě existují již dnes, o tom, jaký dopad 
bude mít umělá inteligence na náš zítřek.

Igor Michajlovič Danilov: Umělá inteli-
gence je ve skutečnosti skvělá věc. Pojďme 
se na to podívat z hlediska toho, jaká blaha 
lidstvu dá. Začneme jednoduchým: v dneš-
ní době si bereme gadžet a začínáme hledat 
to, co potřebujeme. A tady se zapíná umělá 
inteligence, která nám napovídá. Správně?

T: Ano.

IM: Pohodlné? 

T: Formuje kanál novinek. 

IM: To je velmi pohodlné. Naprosto 
správně.

T: To, co je pro nás pohodlné.

IM: A nezbytné zboží, které hledáme, se 
nám ihned začíná nabízet. Přičemž se to 
sbírá ze všech nabídek, které jsou na inter-
netu. A je toho víc: třeba tě zajímá nějaké 
téma (T: Medicína, třeba)...

Vezměme medicínu, nebudeme chodit 

daleko. Máme o tom spousty informa-
cí, stačí zadat do vyhledávače to, co nás 
zajímá, a opět, ta stejná umělá inteli-
gence nám stahuje veškeré podrobné in-
formace, které jsou. Copak to není po-
hodlné? Je to velmi pohodlné. A čím dál 
tím víc, vždyť pokrok nestojí na místě. 
A opět, to vše má za úkol usnadnit a vylep-
šit náš život.

Například nyní je umělá inteligence rozptý-
lená: tady je trochu, tam to trochu pracuje, 
všude v malém nám zjednodušuje život. Ale 
je třeba chápat, že nyní jsou desítky společ-
ností, které pracují na vytvoření superinte-
ligence. A pracují už vlastně dost dlouho.

Co znamená superinteligence? Superinteli-
gence, přátelé – to je jediný stroj, do kte-
rého jsou staženy veškeré informace, který 
řídí všechno. Ještě před 5 lety jsme neměli 
takové možnosti, ale už na tom pracovali, a 
to velmi vážně.

A možné to nebylo kvůli technickým ře-
šením, jak říkají specialisté, „neměli jsme 
úplně vhodný hardware“. Dnes už je to 
možné. Čili jsme dospěli k tomu, že už záhy 
ta superinteligence… už uvidíme její vý-
sledky a uvidíme přínos pro nás. A jaký je 
přínos? Obrovský.

Například ses dotkla medicíny. Teď byla 
pandemie: mnozí byli nemocní, mnozí se s 
tím setkávali, mnozí se kvůli tomu streso-
vali, dokonce i ti zdraví se snažili dostat k 
lékařům apod. Ale co je medicína?

To jsou lidé. Lidé se dopouštějí chyb. Ano, 
lidé jsou schopni hrdinských skutků, ale ať 
už to vezmeš jakkoliv, lidský faktor je vždy 
lidský faktor. Lékař má ordinační hodiny, 

přijímá spoustu pacientů, ale lékař je člo-
věk: má také spoustu vlastních problémů. 

A zde se musí přepínat, pomáhat lidem 
apod. Má vždy dost času na to, aby se dobral 
podstaty problému? A proč je dnes ve zdra-
votnictví tak mnoho chyb, přátelé? A to vše 
jen proto, že jsme pouze lidé.

Ale superinteligence se nebude dopouštět 
chyb, vstřebá do sebe zkušenosti milionů 
lékařů, vstřebá do sebe celé dějiny medi-
cíny, už vstřebává. Už. Nevstřebá, ale už 
vstřebala velmi mnoho. A bude mít indivi-
duální přístup ke každému pacientovi – to 
zaprvé.

A za druhé bude vědět celou jeho historii, 
veškeré informace, výsledky vyšetření – 
zkrátka vše se bude stékat k ní a toto vše 
se v ní bude hromadit. Víc než to, umělá 
inteligence jako lékař bude neustále pozo-
rovat člověka: jaké zboží kupuje, co jí, jaké 
má zájmy, jak silně je vystresovaný, nakolik 
je tím ovlivněn apod... čili jaký má člověk 
život, jak žije. Proč? Protože bude všude. 
Bude jedna a bude všude.

Nyní toho máme více: autopilot v autě je 
jedno zařízení, v gadgetech je to jiné zaří-
zení, když jdeme někam, tam je třetí zaří-
zení... Ale toto je jediný systém, který do 
sebe absorbuje všechno. Bude všude. 

To je jediné středisko pro zpracování všech 
informací: od toho, co zadáváš do vyhledá-
vačů, na co se díváš, jak dlouho chodíš, jak 
dlouho sedíš – což právě vypovídá o tvé po-
hyblivosti, anebo naopak o tom, že se málo 
pohybuješ. Správně? A lékař už bude…

T: Svého druhu „kniha života“.

IM: Naprosto správně. A lékař bude dostá-
vat tyto informace. Copak je to špatné? Na 
jednu stranu lidé řeknou: „No jak to?! To je 
totální kontrola!“ Ne. To je totální péče o 
nás. 

Víte, ti nejlepší rodiče mají takový vztah k 
dětem, když je to opravdové, není to pře-
hnaná péče, ale skutečné pečování o vlastní 
děti. Nikoliv jen nedbale, ale skutečně váž-
ný vztah k tomu, co jí, kolik odpočívá, jestli 
nepracuje přes míru, jestli neprochladlo.  

UI Co je to superinteligence?

UI Umělá inteligence v medicíně

UI Jediné středisko  zpracování
všech informací

UI Umělá inteligence nahrazuje  
naše pracovní místa. Co dělat?

SUPERINTELIGENCESUPERINTELIGENCE
TOTÁLNÍ KONTROLA, NEBO CHYTRÝ POMOCNÍK?TOTÁLNÍ KONTROLA, NEBO CHYTRÝ POMOCNÍK?

úryvek z pořadu
BUDOUCNOST? TO SE UŽ TÝKA KAŽDÉHO

NOVÝ POŘAD

BUDOUCNOST?
TO SE UŽ T ÝK Á 

K AŽDÉHO
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A přirozeně, vždyť budeš souhlasit, že s 
takovým lékařem… nestihneš ani onemoc-
nět, když tě upozorní a již ti předepíše léky 
a napoví, v jaké lékárně, nebo zařídí to tak, 
že ti je přivezou. To je opravdu velkolepé. 
Proč?

Protože medicína se přesune spíše do pre-
vence, stále méně častěji se budeme muset 
léčit, budou jen lehké způsoby prevence. A 
na tom už nyní pracují a pracují dost vážně 
(jen mnozí o tom nevědí, ale je to tak). Kva-
lita medicíny se  mnohokrát zvýší.

Někteří řeknou: „A co třeba chirurgové?“ 
My už víme, že existují robotizované sys-
témy, které vykonávají složité chirurgické 
zákroky, jsou už dlouho, ale zatím ještě za 
nimi stojí člověk. No nevadí, zatím to je 
člověk, ale někteří už to vykonávají sami. 

Umělá inteligence nikdy neudělá chybu. 
Přiznejme si to, no všichni jsme lidé, všich-
ni víme, kolika chyb se dopouštějí chirur-
gové. Ti nejlepší chirurgové na světě se 
skutečně dopouštějí obrovských chyb, ob-
čas dokonce fatálních, řekněme korektně. 
Robot nikdy neudělá chybu.

T: Nyní probíhá učení této inteligence, 
správně? Zkušenosti lidí. 

IM: Opět, podívej se, pro člověka (dokonce 
pro chirurga), aby se podíval, jak probíhá 
třeba neinvazivní chirurgický zákrok, ať 
třeba  abdominální, to je jedno, stejně musí 
přitom sledovat snímače, stejně se musí 
dívat doleva-doprava, dívat se – příliš roz-
ptýlená pozornost.

Zároveň ale musí být soustředěn na svůj 
úkon, aby neudělal chybu… Robot nikdy 
neudělá chybu, protože všechny snímače 
jsou v něm zároveň. Dokonce dát obyčejnou 
injekci, říkají, i toto... 

T: Udělat odběr krve, třeba.

IM: Udělat odběr krve, ano. Vždyť často 
se setkáváme s tím, že buď propíchli nebo 
nenašli žílu (T: Nenašli) nebo ještě něco. 
Robot nikdy neudělá chybu. Banálně – in-
fračervený snímač vše vidí a udělá lépe, než 
kdokoliv. A to i v stomatologii, i v neurochi-

rurgii, všude, a také v onkologii – kdekoliv. 

A opět, dokonce banální povolání trauma-
tologa. Srovnat zlomenou kost lépe než ro-
bot nemůže nikdo. Proč? Protože rentgen 
má v hlavě, jak se říká, vidí vše skrz naskrz. 
A při práci bude brát ohled na všechno: i na 
tvůj stav, i na srdeční rytmus, úroveň bo-
lesti, kterou zažíváš, jestli je třeba ti přidat 
anestetika, nebo ne atd..

Teď jsme začali mluvit o chirurgii. Chi-
rurgie je dobrá, ale je takové povolání jako 
anesteziolog. Vždyť například po anestezii, 
obzvláště celkové, bohužel dochází k váž-
ným komplikacím. Proč?

Nesprávně zvolená dávka, nezohlednili ně-
jaké faktory, alergická reakce a kvůli pro 
lidi nesrozumitelným faktorům dochází ke 
komplikacím. Toto vše zmizí. Proč? 

Medicína se stane bezpečnou. A to vše prá-
vě díky superinteligenci. Takže vidíš, a to 
jsme vzali jen malou oblast.

T: Za sebe můžu říct, že mě natolik pře-
kvapil samotný fakt toho, že tento vývoj 
už probíhá a už je dokonce zkoušen v praxi. 
Elementárně tento robot-chirurg Da Vinci. 
A že to vyvíjejí už dlouho, už od 80. let, a k 
lidem se dostal po dvaceti letech, na začát-
ku druhého tisíciletí.

U některých lidí se dosud při slově „chi-
rurg“ ve vědomí „rozbaluje“ úplně jiný 
obrázek: že stojí skloněný lékař. Ale určitě 

ne ty distanční operace, které už se pro-
vádějí, třeba v Číně na vzdálenost 3 tisíce 
kilometrů anebo, když je lékař v sousední 
místnosti. 

IM: No opět, ty jsi zrovna poznamenala: 
„lékař, který stojí skloněný“. A málokdo o 
tom přemýšlí, že obzvlášť u složitých ope-
rací, které trvají hodiny... Ale lékař – je 
člověk. 

T: Samozřejmě.

IM: Unaví se, vyčerpá se, navíc sám má 
problémy se zdravím, vynucené zatížení 
polohou těla – toto otupuje pozornost. A 
další faktor je lidský: může mít problémy i 
doma, i v práci je s někým problém.

A stejně jako u nás u všech, i u lékařů, do-
konce když přijímají nějaké vážné rozhod-
nutí týkající se vašeho zdraví, také má v 
hlavě mnoho nejrůznějších myšlenek (stej-
ně jako všichni), které odvádějí pozornost. 
A tak dochází k chybám. Vždyť je to tak. A 
umělá superinteligence takové problémy 
mít nebude.

Jak vidíš, medicína prostě bude úplně na 
jiné úrovni, i teď to už nejsou pohádky. 
Toto je již realita, a to dokonce ne zítřka, 
ale prakticky dneška. A to jsme se podívali 
jen na jednu sféru – medicínu. 

pokračování příště ...

UI DIAGNOSTIKUI CHIRURG UI ZDRAVOTNÍ SESTRA UI ANESTEZIOLOG

UMĚLÁ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ

UI Umělá inteligence nechybuje
UI Bezpečná medicína - díky UI

Používá se: v USA, Německu, Jížní Koreji, 
Japonsku, Ukrajině, Singapuru, Rusku aj.

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY UMĚLÉ INTELIGENCE V MEDICÍNĚ

Robotický chirurg Da Vinci
Diagnostický robot Xiaoyi

Celý pořad sledujte na 
 allatra.tv/cs  
nebo allatra.tv/sk
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PYRAMÍDYPYRAMÍDY
A MIMOZEMSKÉ CIVILIZÁZIEA MIMOZEMSKÉ CIVILIZÁZIE
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PYRAMIDY 
A MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE.
ÚLOHA PYRAMID V ČASE KATAKLYZMAT

Velká sfinga v Gíze. Její původní dataci 
a tedy stáří zhruba 4500 let zpochybňuje 
stále více vědců. Na soše se totiž nachází 
stopy vodní eroze, což ukazuje, že její stá-
ří musí být rozhodně více než 10 tisíc let, 
protože naposledy před touto dobou byly 
v oblasti Nilu výrazné srážky. Jak mohla 
tato vysoce technologicky vyspělá stavba, 
kterou bychom ani s dnešními možnost-
mi nebyli schopni realizovat, vzniknout v 
době lovců a sběračů tedy zhruba před 12 
tisíci roky? Jak by to dokázali bez moderní 
technologie? 

Tatiana Solomko, Ukraji-
na: „Co jiného může sloužit 
jako reálný důkaz spojení 
mimozemských civilizací s 
pyramidami na Zemi, než 
sfinga nalezená na Marsu, 

která prakticky kopíruje rysy egyptské 
Sfingy? V roce 1976 pořídila orbitální sta-
nice Viking snímky Marsu, kde na jednom 
z nich bylo vidět cosi, co vypadalo jako 
lidská tvář. Za 35 marťanských dní byl po-
řízen druhý snímek, za jiných světelných 
podmínek, na něm již je zřetelně vidět gi-
gantická tvář. Srovnáme-li tvář na Marsu 
s egyptskou Sfingou můžeme jasně vidět 
vnější podobnosti.“

Proč se stále ve velkém podporuje očivid-
ně nesmyslná teorie o neexistenci lidské-
ho kontaktu s jinými civilizacemi? Proč 
se nemáme dozvědět o běžném kontaktu 
našich předků s mimořádně vyspělými 
civilizacemi z jiných planet? Na naší pla-
netě přitom existuje mnoho starověkých 
staveb, které připomínají přistávací drá-
hy a plošiny. Jako například 

• terasy v Baalbeku, 
• bolívijský komplex El Fuerte, 
• Teotihuacan v Mexiku, 
• planina Nazca v Peru,
• Mount Roraima v Latinské Americe. 

Památky dokazující starověký kontakt, 
jsou rozesety doslova po celém světě.“ 

Tvár na Marsu Tvár Sfingy

Olya Ambrozevich, Isra-
el: „Lidé často zobrazovali 
návštěvníky z vesmíru na 
svých reliéfech a často k je-
jich uctění stavěli i celé chrá-
my. Jako například chrám 

Hathor v Dendeře.Tento chrám je známý 
vyobrazením řady technických vynálezů, 
o jejichž účelu se dodnes vedou spory. A  
nejvýznamnější památkou z chrámu je tzv. 
Denderský zvěrokruh.“

Poslední část kaleidoskopu se zamýš-
lí nad naším planetárním systémem a 
jeho, ve vesmírných měřítkách, záhad-
ným uspořádáním. Celkově lze tvrdit, že 
jako celá naše Sluneční soustava, tak ani 
pyramidy na ní, nejsou nahodilé stavby z 
rozmaru starověkých vládců,ale mají své 
vyspělé konstruktéry, kteří disponovali 
takovými znalostmi a schopnostmi, kte-
ré ani dnes nedokážeme plně pochopit. 
Využijme nápověd a pomoci, kterou nám 
ve svých stavbách předci zanechali, spo-
jme se, staňme se lidmi a využijme svůj 
skutečný vnitřní potenciál správným 
tvořivým směrem.

Alex Kolbasenko, Čína: „Pyramidy Si-an, 
jejichž výška se pohybuje od 300 do 400 

metrů a nejvyšší z nich je 
vysoká přibližně 500 metrů. 
A jedna z nich je takřka dva-
krát delší než egyptská py-
ramida. V celém regionu se 
údajně nachází více než sto 
hliněných pyramid, které bě-

hem tisícileté zkameněly. Pyramidy nebyly 
nikdy řádně vykopané a prozkoumané kvůli 
omezením vědeckého výzkumu a ochrany 
historického dědictví čínskou vládou. Před-
pokládá se však, že některé pyramidy jsou 
staré více než 8000 let.“

Barbora Mejzlíková, Česká 
republika: „Denderský zvě-
rokruh představuje nejstarší 
dochovanou úplnou mapu 
hvězdné oblohy ve starověku, 
která zaznamenává řadu dů-

ležitých událostí a cyklů. Zobrazuje oblohu 
v konfiguraci Vodnáře, a počítačové simu-
lace naznačují, že tato konfigurace před-
stavuje oblohu přibližně  4380 – 2200 př.nl.  
Na zvěrokruhu je zobrazeno heliocentrické 
uspořádání naší Sluneční soustavy, zničení 
planety Faeton a vliv této události na další 
planety naší Sluneční soustavy, je zde zob-
razena také  tzv. neznámá planeta Nubira.“

KALEIDOSKOP  
FAKTOV  
si môžete pozrieť na 

Dnes je již nezpochybnitelným faktem, a mnozí vědci o tom otevřeně hovoří, že veškeré 
pyramidy na planetě tvoří jednotný komplex, který je vzájemně propojen a orientován 
na horu Kailas. Navíc jsou mnohé pyramidální stavby přesnou projekcí hvězdné oblohy 
na Zemi a to bezpochyby znamená, že místa na stavbu těchto monumentálních 
staveb nebyla vybírána náhodou.

Denderský zvěrokruh. Сhrám Hathor v Dendeře

• Kvůli čemu byly pyramidy 
postaveny?

• Měly starodávné civilizace dosta-
tečnou úroveň znalostí a technolo-
gií pro jejich stavbu nebo došlo k 
paleokontaktu? 

• Kdo byli ti, kteří pomohli posta-
vit pyramidy, – ti, kteří dali lidem 
Znalosti? 

• Proč o tom oficiální věda při množ-
ství důkazů o kontaktu dávných 
civilizací s rozvinutými mimozem-
skými bytostmi otevřeně nemluví? 

• Souhvězdí Orion, hvězda Sírius, 
souhvězdí Drak, Labuť a další. 

• Proč starodávní lidé zaznamená-
vali v pyramidových a chrámových 
komplexech mapu hvězdné oblohy? 

• Co jsou to Schumannovy rezonance 
a jaký mají vliv na lidi a celou naši 
planetu?

• Jakou roli hrají pyramidy v období 
Kalijugy, v období Křižovatky? 

• Jak nám v době rychlých klima-
tických změn pomůže budování 
Tvořivé společnosti?

allatra.tv/cs

Ale na to je história. 
Poznanie minulosti nám umožňuje  

poznať budúcnosť. O to ide. 
I. M. Danilov



www.polahoda.cz  Dobro je tam, kde Ty 11

12. Kaleidoskop faktov bol venovaný Bohorodičke. Téma nebola vybraná náhodou. V sie-
dmom Kaleidoskope faktov "O Duchu Svätom" sme sa dotkli témy spoločnej úcty Boho-
rodičky a Svätého Ducha. Bohorodičku poznajú a milujú ľudia na všetkých kontnentoch a 
vo všetkých kútoch sveta. Tento kaleidoskop je výsledkom práce medzinárodného tímu 
dobrovoľníkov MSH ALLATRA, ako aj odborníkov z rôznych oblastí. 

BOHORODIČKA. TVORIVÁ SILA LÁSKY

Natalia Pavlova: „Veľké množstvo ma-
teriálov, ktoré boli publikované, rozsi-
ahly materiál z vykopávok po celom sve-
te, presvedčivo dokazuje, že existovalo 
práve sakrálne uctievanie Veľkej Mat-
ky, nejakej božskej ženskej podstaty. 
Dokonca keď sa obrátime k príkladom vyko-
pávok a predovšetkým to vidíme v Gobek-
li Tepe, ktoré sa datuje do roku 10 000 pred 
naším letopočtom, a práve tam bola ženská 
podstata.

Naprieč históriou rôzni ľudia uctievali Ne-
beského Stvoriteľa žien, Veľkú Matku, ako 
to robíme v súčasnosti so Svätou Máriou. 
Svätá Mária, ktorú volajú Kráľovná Neba, 
Požehnaná Matka Múdrosti, umelkyňa 
všetkých vecí. A takto bola Veľká Matka, 
ktorú od pradávna uctievali, nazývaná ľuď-
mi v rôznych kultúrach na rôznych konti-
nentoch. Veľká Matka stelesňovala všetky 
podoby a prejavy neustále sa obnovujúceho 
cyklu života.

SÉRIU KALEIDOSKOP FAKTOV 
MÔŽETE SLEDOVAŤ NAŽIVO  

VŽDY 13. V MESIACI

Podstata zostáva rovnaká. Jediná vec, 
ktorá sa mení, je označenie. 

Červená je barva změny a právě ona 
se stala symbolem - vítězstvím života 

nad smrtí.

Lidé používali symboly, aby vyjádřili 
obecný obraz ženy, který vyvolával 

nejvřelejší pocity - lásku, péči, 
vděčnost.  

Symbolem síly Velké Matky  
je voda, vyjádření její moci  

ve formě vody. 

Elena Pavlova: V sakrálních znalostech o 
Vesmíru byla voda symbolem jiného světa, 
odlišného od toho pozemského, proto tak-
to často označovali i spojení s duchovním 
světem. Mýty národů světa, podle výzkumů 
etnografů, antropologů, a zejména doktor-
ky věd Olgy Goršunové, ukazují přítomnost 
znalosti: 

Na artefaktech z Tripolisu nacházíme sym-
boly vody, nebeské vláhy. Ve starověkém 
Egyptě symbolizují tři vlnky nedozírné 
vody, prvotní oceán - prvotní hmotu. V In-
dii je voda vnímána jako strážkyně života. 
Vody nezměrné a nesmrtelné, podstata po-
čátku a konce všeho na zemi.

Alena Lisovec: Boh je jeden v množstve a 
množný v jednote. Bohorodička, Duch Svä-
tý, Boh a Duchovný svet - to všetko je jedno.
Bohorodička je veľký Duch. A je možné sa 
jej dotknúť len duchom, hlbokými pocitmi, 
prebývajúc v stave pokoja a lásky, milosti. 
Ona je tá, ktorá je požehnaná milosťou. 
Prisno sa prekladá ako večný, pravdivý. A 
blahoslavená - je tá, ktorá je vždy v rados-
ti. To znamená tá, ktorá večne prebýva v 
blaženosti. 
Keď do tvojho srdca prichádza láska Boho-
rodičky, máš pocit, akoby spadol nejaký zá-
voj, všetky ilúzie, ktoré zahmlievajú naše 
vnímanie, sa rozptýlia.

Tanja Pritulenko: Všechny odstíny modré 
byly původně považovány za ženské barvy. 
Spolu s bílou, nebesky modrou, je to barva 
Velké Matky, symbolizuje Její nebeskou čis-
totu, připomíná výšky Ducha svatého, zo-
sobňuje nejvyšší duchovní sílu. Švýcarský 
psycholog a vývojář testu barev Max Luscher 
vyzdvihuje v symbolice modré „prvotní ma-
teřský princip jednoty, lásky a odhodlání.“

Je obvyklé zobrazovat Bohorodičku v mod-
rých šatech a červeném nebo fialovém plášti, 
jejichž barvy znamenají spojení pozemského a 
duchovního světa.

Ľudmila Ševčenko: „Analýza vykopávek 
starověkých archeologických kultur ukazuje, 
že neexistovaly pohřby vůdců a bojovníků, 
neexistovaly zbraně. Co nám to říká? Lidé 
nevedli války, měli mírumilovnou společen-
skou strukturu. A studium artefaktů, symbo-
lů, prací archeologů a historiků ukazuje, že 
bohyně stvoření byla žena, nikoli muž. 

Sofia Inanna MáriaIsida

• Co o ní víme?
• Co je podstatou služby a skutku 

Marie?
• Proč je Panna Marie přirovnávána k 

Hvězdě ukazující cestu?
• Jaká je role Bohorodičky v životě 

každého člověka?
• Jaké je spojení mezi Bohorodičkou 

a Velkou Matkou?
• Jaké znalosti dávných národů leží 

v základě uctívání tvořivé Božské 
ženské podstaty – Velké Matky?

• Nakolik vyspělí byli naši předci?
• Znaky a symboly jako způsob pře-

dávání znalostí.
• Co říkali o Bohorodičce proroci v 

různých dobách?
• Proč jsou zelená a modrá považo-

vány za barvy Bohorodičky? 
• Fyzika barvy. 
• Jaký nejcennější dar může dostat 

člověk od Bohorodičky?
• Tvořivá společnost. Bohorodička – 

příklad míru a tvoření. 

kaleidoskop faktov

Vědci pečlivě prozkoumali symboliku neo-
litického umění v Bulharsku a Rumunsku a 
dospěli k závěru, že se jedná o zvláštní druh 
"vizuální řeči", jakési "obrazové sdělení". 
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Život Člověka je největší hodnotou. Je třeba chránit Život ka-
ždého Člověka jako svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit 
a garantovat, že život každého Člověka má tu nejvyšší hodno-
tu. Není a nemůže být nic cennějšího, než život Člověka. Pokud 
je cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní všichni Lidé!

1. ŽIVOT ČLOVĚKA

Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člo-
věkem. 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.

2. SVOBODA ČLOVĚKA

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svo-
bodu Člověka! Každý Člověk má garantované bezplatné zajiš-
tění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, 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 ře-
šení mimořádných situací.

3. BEZPEČNOST ČLOVĚKA

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 odsou-
zení 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

8. SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI

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

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

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

V posledních deseti letech prováděli dobrovolníci MSH 
ALLATRA průzkumy a rozhovory s lidmi na celé planetě a 
ptali se obyčejných lidí i významných členů společnosti, zda 
si přejí žít v lepším světě a jak by takový svět podle nich 
vypadal. Byly zpracovány a analyzováný miliony rozhovorů.  

Výsledkem této práce bylo vytvoření 8 Osnov Tvořivé společ-
nosti, které jsou pilíři pro společnost, v níž si všichni lidé přejí žít.

Více informací na allatrunites.com/cs  
nebo allatraunites.com/sk


