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Impuls
probouzející
ŽIVOT
Díky poznání, které mi přinesla kniha AllatRa, vždy vím, kde je ten zdroj,
ke kterému se musím vrátit. Díky knihám od Anastasie Novych, které mi
daly klíč k hlubokým pocitům rodícím
Život, jsem vždy měla dost sil plout dál.
A těším se z toho, že mám možnost
plout k jedinému cíli, cíli Lásky – a na
této plavbě přichází nádherné zkušenosti dávající možnost poznat sebe
skutečnou.

od ateisty k svátosti
Odpovědi na hlavní otázky ateistů, věřících, kněží,
lidí toužících najít cestu ke skutečné nesmrtelnosti.
Černé a bílé. Co je to skutečná nesmrtelnost a jak ji dosáhnout během života bez prostředníků? Specifika práce vědomí, jeho úskoky a filtry na duchovní cestě.
Štemplování vědomí v inkubátoru systému. Jak se
osvobodit z okovů systému a dosáhnout na duchovní
Lásku a pravé štěstí.
Pořad obsahuje film "ATLANTIDA. ELITA
V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI". PRAVDA o původu elity v současné lidské společnosti, jejich hledání
nesmrtelnosti. Elita – služebníci Ela. Historie předpotopní vysoce rozvinuté civilizace – Atlantidy, zmiňova-

ná ve světovém literárním dědictví Sumerů, Babylonie,
Ellady, a také v mýtech různých národů světa. Vysoce
rozvinuté technologie, boj o moc, klimatické zbraně,
jaderná válka v dávné minulosti, megality, unikátní
technologie pro prodloužení života za výhledové hranice, nesmrtelnost v těle pro vyvolené. Fakta a důkazy.
Jaký vliv měla ideologie potomků Atlanťanů na současný světonázor lidstva? Historie vývoje spiknutí světové elity. PRUDKÉ A RYCHLÉ KLIMATICKÉ
ZMĚNY. Poslední předěl.
Účastníci pořadu:
Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Tatiana.
Na kanále allatra.tv

JEDINÉ

ZRNO

sjednocuje všechny lidi na Zemi? Rozsáhlá studie provedena účastníky mezinárodního společenského hnutí
ALLATRA na základě Klíčů Prapůvodních Znalostí.
Lidé z celého světa se dělí o to nejniternější, o Duchovní Pravdu. Před jakou hlavní volbou stojí dnes lidstvo
a každý člověk?

Unikátní mezinárodní výzkum, který nemá ve světě
obdoby, iniciují a realizují SAMOTNÍ LIDÉ z více než
140 zemí světa. Lidé různých národností, vyznání, profesí se připojují k rozsáhlému výzkumu po celém světě.
Společné výzkumy, překlady, mezinárodní rozhovory,
průzkumy veřejného mínění, telemosty, videokomentáře
vědců a odborníků z různých zemí světa, mezinárodní
spolupráce a vzájemné porozumění.

Do tohoto filmu se vešel zdaleka ne všechen videomateriál rozsáhlého studia na téma "VOLBA". Podle
sil a možností na kanálu allatra.tv, budou zveřejněny
plné verze: video rozhovory s vědci, společenské průzkumy z různých zemí světa, a také video přehled studie účastníků z různých koutů světa.

Fundamentální sociální
výzkumný projekt
„JEDINÉ ZRNO“
edinoezerno.allatra.org
pošta projektu:
edinoezerno@allatra.org

Duchovní praktika
Lotosový květ
„Život je příliš krátký, proto
musíme stihnout duchovní podstatu
v našem srdci zvelebit“
Tu skutečnost, že duchovní praktika
Lotosový květ existovala již dříve, potvrzují četné prameny z dávných dob.
Lotos se například dával zvoleným faraónům Starého Egypta. A pokud se
podíváte do literatury s tímto tématem,
ujistíte se, že podle egyptských mýtů a
legend se dokonce bůh Slunce Ra narodil právě z lotosového květu. Tato květina sloužila jako trůn, na kterém usedali
Isis, Horus, Osiris.
pokračování na str. 2

Křižovatka – je období, kdy se lidstvo rozhoduje, jakým směrem se vydá. Je
to období velkých změn v přírodě, otázka osudu celé civilizace. Velmi bude
záležet na každém z nás, protože každý
člověk vědomě nebo nevědomě
přispěje k této rozhodující volbě. V období Křižovatky bude samotný Rigden
Djappo přítomen na Zemi. Toto je období, kdy bude znovu předán Svatý Grál.
A jakým směrem se lidstvo vydá – cestou dobra nebo cestou zla – tedy kterou
z cest si na této Křižovatce vybere
pokračování na str. 4

JEDINÉ ZRNO. Část první. VOLBA
První film "VOLBA" rozsáhlého mezinárodního
projektu "JEDINÉ ZRNO". Nejvýstižnější chápání
a osobní odhalení lidí z různých zemí na téma "lidská
volba", její hlavní role v životě člověka, určující jeho
budoucí osud.

V čem je smysl lidského života? Co leží v základu
všech světových náboženství a svatých písem? Co

SPOLEČNOST

ZDRAVÍ

Lidstvo si samo
vybírá svoji cestu

VOLBA

I

pokračování na str. 3

Velké poděkování všem dobrovolníkům mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, kteří se ve
svém volném čase aktivně účastní rozsáhlého projektu
„JEDINÉ ZRNO!"  PŘIPOJTE SE!
JEDINÉ ZRNO –
TVOŘIVOST,
PŘÁTELSTVÍ,
SPOLEČNÉ
DUCHOVNÍ
DĚDICTVÍ,
JEDNOTA VE
SVĚTĚ VŠECH
LIDÍ DOBRÉ
VŮLE!

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

ALLAT
Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po. Pokud je
součástí elementární částice, hraje důležitou roli jako silová částečka a univerzální
spojovací článek mezi fantomovými částečkami Po, jejichž vnitřní potenciály jsou
neslučitelné, a tedy nemohou být umístěny vedle sebe ve struktuře dané elementární částice. Tato částečka může být
pouze ve spojení s dalšími fantomovými
částečkami Po. Jak již bylo zmíněno, oddělené fantomové částečky Po neexistují.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Absolútna
dôvera Bohu
V jednej z kníh od Anastasie Novych sa
píše, že môžeme dôjsť len tak ďaleko,
dokiaľ veríme, že môžeme dôjsť. A v tej
vete je hlboký zmysel. Pretože ak budeme mať v sebe pochybnosti, nepohneme sa z miesta. "...všechno závisí na člověku! Pokud je naplněn opravdovou
Láskou k Bohu, kterou každý den žije,
není v něm místa pro pochybnosti. Má
pouze jeden cíl – zvítězit, aby osvobodil svoji Duši!“
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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Duchovní složka je nedílnou součástí každého člověka. Je to skutečný
zdroj života. Proto je přirozené, že lidé,
kteří nejsou svázáni s žádným náboženstvím, si kladou otázku, „Jak lze pocítit
duchovní svět?“ Odpověď je jen jedna:
„Pomocí duchovních praktik a v nich
prožívaných hlubokých pocitů.“
Cítit – znamená žít. Jakýkoliv jiný
život znamená – smrt.
Skutečná meditace, stejně jako
moudrost, nemá ve svém poznání žádné
hranice. A týká se to hlavně meditace
„Lotosový květ“. Její technika je velmi
jednoduchá, což člověku umožňuje provádět ji prakticky v jakýchkoliv podmínkách v průběhu celého dne. Nicméně,
kvalita jejího provedení se mění zároveň
s tím, jak se mění sám člověk, jak přistupuje k meditaci, neboť tato meditace je
tak mnohostranná a hluboká, že ji není
možné zcela postihnout, ovšem každým
krokem se odkrývá člověku více a více,
a ve skutečnosti mu pomáhá v duchovním růstu: „Kde není cíl, tam není život,
protože život je cílevědomý pohyb.“
Tato meditace je zaměřena především na prohlubování hlubokých pocitů Lásky a vděčnosti ke všemu. Jejím
praktikováním člověk soustřeďuje svoji
pozornost na pocity upřímné hluboké
Lásky, vděčnosti, čistoty, a tak poznává
neviditelný duchovní svět.

Čeho docílíme každodenním
cvičením?

Za prvé, člověk má vždy pod kontrolou svoje myšlenky, naučí se soustředit jenom na pozitivní věci, což automa-
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Duchovní praktika Lotosový květ
„Život je příliš krátký, proto musíme stihnout duchovní podstatu v našem srdci zvelebit“.
Anastasia Novych „Sensei ze Šambaly“

ticky znamená, že nikomu nemůže přát
nic zlého a ani nikomu ubližovat. Vždyť
toto cvičení probíhá neustále, každý den
a každou sekundu. A je to na celý život.
Je to neobvyklý způsob, jak se zbavit
špatných myšlenek, s nimiž nelze bojovat silou. Lásku si člověk nemůže vynutit, proto se musíme naučit rozptylovat.
Přijde špatná myšlenka, člověk se soustředí na svoji květinu, začne jí předávat
svoji Lásku a vědomě tak zapomene na
všechno špatné. Nebo soustředí svoji
pozornost na něco pozitivního. Ale květinu cítí neustále: když se ukládá k spánku, když se probouzí, v noci, ve dne, ať
už se zabývá čímkoli – ať studuje, pracuje, sportuje atd. Člověk cítí, jak v jeho
nitru plane Láska, jak se proudy této
Lásky chvějí v jeho hrudi a rozlévají se
po celém jeho těle. Jak ho tato květinka
začíná hřát zevnitř, zvláštním teplem,
teplem boží Lásky.
Takže za druhé, a to je velmi důležité – člověk se naladí na frekvenci dobra.
A dobro znamená úspěch, štěstí, zdraví.
To je vše! Člověk má dobrou náladu, což
má příznivý vliv na jeho psychiku. Právě
centrální nervový systém je klíčovým regulátorem životně důležitých funkcí organizmu. Proto tato duchovní praktika
zlepšuje především Váš zdravotní stav.
Kromě toho se člověku začíná dařit v životě, protože se umí smířit a vypořádat se
vším, co přichází. Nikdo se s ním nechce

hádat a všude je vítán. Nikdy nemívá žádné velké problémy. Proč? Protože i když
v jeho životě dochází k všelijakým událostem, vždyť život je život, vnímá tyto
události úplně jinak než obyčejní lidé.
Protože se v něm probouzí nový pohled
na život, který mu pomáhá učinit přijatelné rozhodnutí v dané situaci.
V tomto člověku se probouzí Moudrost života…
A za třetí, což je nejdůležitější – v
člověku se probouzí duše, on sám se cítí
jako Člověk, který začíná chápat, kdo je
Bůh, že Bůh je všudypřítomná entita a
nikoli fantazie několika bláznů. Začíná v
sobě cítit boží přítomnost a násobí tuto
sílu svými pozitivními myšlenkami a
pocity. Už se nikdy na tomto světě necítí
osaměle, protože Bůh je s ním a je v
něm, cítí jeho skutečnou přítomnost.
Říká se: „Kdo přebývá v Lásce, přebývá
v Bohu a Bůh v něm, protože Bůh je
Láska sama.“
„A jakým způsobem můžeme cítit
auru kolem těla?“ „S odstupem času můžete vidět tuto vibraci v podobě slabého
světelného záření. Vzduch kolem se zdá
být jakoby lehčí a průzračnější a okolní
svět má pro vaše oči intenzivnější barevné tóny. Ale nejvíce fascinující je to, že i
ostatní lidé si u vás začnou všímat těchto
změn. Existuje takový lidový výraz
„člověk září“, „člověk svítí“. Toto je
vlastně záření vlnového pole, které vy-

tváří Láska samotného člověka. Lidé
kolem taky začínají cítit tyto vibrace. Je
jim příjemné být tomuto Člověku nablízku, rovněž začínají cítit radost a
vnitřní vzrušení. Mnozí lidé se uzdravují, jiní se v jeho přítomnosti cítí lépe, ať
jsou jakkoli nemocní. Každého tento
Člověk přitahuje a chce mu otevřít svoje
srdce a duši. To znamená, že lidé vnímají Lásku. Je to otevřená brána Srdce na
cestě k Bohu. Právě o tom mluvili všichni ti velicí a toto měl na mysli i Ježíš,
když řekl: ‚Otevři své srdce Bohu.‘

Duchovní praktika Lotosový
květ se používá odnepaměti
Od dávných dob se věřilo, že z lotosu
se rodí bohové, že Bůh se probouzí v lotosu. A to v tom smyslu, že božská podstata – duše – se probouzí v květu lotosu,
v Harmonii a Lásce uvnitř vás. Vždyť
člověk se neustále stará o svoji květinu,
neustále kontroluje své myšlenky a pocity tak, aby lotosový květ nezvadl.“
...Tu skutečnost, že duchovní praktika Lotosový květ existovala již dříve,
potvrzují četné prameny z dávných dob.
Lotos se například dával zvoleným faraónům Starého Egypta. A pokud se podíváte do literatury s tímto tématem, ujistíte se, že podle egyptských mýtů a legend
se dokonce bůh Slunce Ra narodil právě

z lotosového květu. Tato květina sloužila
jako trůn, na kterém usedali Isis, Horus,
Osiris. Ve starověkých Védách, nejstarší
hinduistické literatuře napsané dokonce
v sanskrtu, je lotos také jedním z hlavních témat. Zejména v souvislosti s tím,
že Bůh má tři hlavní mužská ztělesnění
– Brahma-Stvořitel, Višnu-Ochránce a
Šiva-Ničitel – se praví: ‚Z těla boha Višnu vzešel obrovský zlatý lotos, z něhož
se narodil stvořitel Brahma. Zlatý lotos
vyrůstal s tisíci lístky a spolu s ním rostl
i Vesmír.‘ Dodnes je lotos symbolem
čistoty a cudnosti v Číně (stejně jako v
Indii). S lotosem byly vždy spojované
nejlepší lidské vlastnosti. Podle starodávného čínského mýtu se na zvláštním
‚západním nebi‘ nachází Lotosové jezero a každá květina, která v něm roste je
spojená s duší zemřelého. Byl-li člověk
mravný a dobrosrdečný, pak jeho květina rozkvete, bylo-li tomu naopak, květina zvadne. V Řecku je lotos věnován
bohyni Héře. Ve zlatém slunečním člunu, který má podobu lotosu, podnikl jednu ze svých cest Héraklés.
Všechno jsou to legendy a mýty, které však nejsou smyšlené. Vznikaly na
základě skutečností spojených se sebevýchovou lidí prostřednictvím této staré
duchovní praktiky. Jednoduše dříve, kdy
chování většiny lidí ovlivňovaly převážně jejich základní potřeby, se dával Lotosový květ pouze vyvoleným, víceméně duchovně vyspělým jedincům. A je
přirozené, že ostatní lidé vnímali pak
tyto jedince jako bohy. Protože ten, kdo
v sobě vypěstoval lotos a probudil svoji
duši, se stal ve skutečnosti podobným
bohu, neboť v Lásce tvoří svou pouhou
jedinou myšlenkou.
více v knize Sensei ze Šambaly, 1.díl
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BYTOSTI ČLOVĚKA

Levá bytost

Zádní bytost
Kniha AllatRa je jedinečným zdrojem Prapůvodních Duchovních Znalostí. Pravdu můžeme pochopit jen pomocí hlubokých vnitřních pocitů
vycházejících z Duchovní podstaty.
Velmi zajímavé jsou informace o neviditelné části energetické konstrukce
člověka. Vždyť i v moderním světě zůstává člověk pro vědu záhadou. Nejsou
odpovědi na mnoho otázek, například:
Odkud se berou naše myšlenky? Proč je
nevidíme, ale pociťujeme jejich vliv na
nás? Odkud se objevují nadpřirozené
schopnosti a co leží v jejich základu? Co
je základem telepatie? A proč bylo duchovní sebezdokonalování natolik důležité pro lidi ve starověku?
V knize AllatRa jsou znalosti o vícerozměrné struktuře člověka, známé
v dávných časech, uvedeny podrobně.
Problematika vzájemného působení
mezi světem a člověkem na energetické
úrovni je vysvětlena podrobně a do
hloubky.
Teď upřesním, kde se nalézá centrum každé z Bytostí. Nachází se v každé
z těchto trojúhelníkových ploch orientačně ve vzdálenosti o něco větší, než je
horizontálně natažená ruka. Energetické
centrum každé Bytosti tvoří jakýsi
zvláštní shluk, který, když to tak řekneme, svým tvarem připomíná míč nebo
menší kouli, a svou konzistencí, obrazně
řečeno, něco jako plynnou planetu.
Ve skutečnosti je to složitá struktura.
Takové obrazné přirovnání ke kouli se
podobá vnímání struktury člověka

Symbol člověka - rovnoramenný kříž
s kruhem
Ve středu - symbol Duše (kruh), po
čtyřech stranách - Základní bytosti
člověka

Přední bytost

Pravá bytost
v prvním rozměru, která tam vypadá
jako bod. Ve vyšších rozměrech je už
však struktura člověka vnímána v celé
své vícerozměrnosti jako složitá energetická konstrukce. Stejné je to i s centry
těchto bytostí: pouze proto, aby to mohl
pochopit obyvatel trojrozměrné dimenze, je můžeme označit jako koule.
Člověk si ve svém běžném životě
nevšímá, jak se kterákoli z jeho Bytostí
aktivuje, zato ale dobře pociťuje výsledek takového procesu. Když začínají
pracovat jeho boční Bytosti, může se
nálada člověka nečekaně změnit,
přičemž to může být bez viditelných
příčin. Člověk je najednou sklíčený,
nebo najednou z ničeho nic začne mít
strach, je zklamaný, smutný, apatický
nebo naopak agresivní, začínají vyplouvat napovrch dávné křivdy a tak dále.
Proč k tomu dochází? Protože jsou aktivovány boční Bytosti, v tomto případě
Pravá. Dále Bytost vyvolává tvorbu
myšlenek odpovídajících tomuto emocionálnímu vzestupu a zabere jimi pozornost člověka. Jako obratný manipulátor se ho snaží ulovit ve stavu zvýšené
vnímavosti, tak říkajíc mu „nabízí“ na
výběr různé varianty úvah, jež jsou ale
stále v jednom a tom samém zabarvení.
Jinými slovy řečeno, když v člověku
převládá Materiální podstata, pak boční
Bytosti ve svém obvyklém režimu práce
provokují Osobnost k podobným emocionálním vznětům. A co znamenají takové vzněty pro mozek? Je to kód, který
aktivuje určité funkční úseky paměti,
které
uchovávají
kdysi
získané
zkušenosti z podobných myšlenkových
prožitků, emocí a stavů. Když jsou tyto
„spižírny“ paměti otevřeny, pozornost
člověka je ovládnuta jejich obsahem
a boční Bytosti tím tedy uvádějí člověka
do negativního stavu. Dále probíhá proces zesílení nálady tím směrem, že se
člověk jakoby zasekne na jedněch a těch
samých myšlenkách.
Ve výsledku sám člověk svojí volbou toho, čemu věnuje sílu své pozor-

nosti, vynakládá životní energii na
myšlenky Materiální podstaty, čímž také
živí tu bytost, která tento emocionální
vzestup vyvolává. Bytost tedy zesiluje
svůj vliv na člověka díky jeho zdroji pozornosti. Je to tedy tak, že člověk se
například jakoby snaží rychleji dostat ze
stavu deprese nebo agrese, ale ve
skutečnosti se toho nemůže nijak zbavit.
Proč? Protože už v sobě tento stav
připustil svojí volbou – promýšlením
těch nebo oněch myšlenek, které ho do
tohoto stavu uvrhly. A dostat se z něj
nemůže, protože se ve skutečnosti
nechce vzdát těchto negativních
myšlenek, nechce je ignorovat ve svém
vědomí a nadále si je už nepřipouštět. Až
příliš se dotýkají jeho hrdosti, megalomanství, pocitu vlastní důležitosti, nebo
jiné „super vlastnosti“ ze standardní
sady Materiální podstaty.
Proč například vzniká deprese? Je to
důsledek aktivní práce Pravé bytosti.
Hlavní emocionální charakteristiky
jejího projevu při dominanci Materiální
podstaty člověka - agrese, smutek nebo
strach. V takových případech se člověk
snaží odejít do ústraní, utéct před
společností, jak se říká, chce si pobrečet

někde v koutě. A pokud to stále stejné
působení trvá relativně dlouhou dobu,
může to vést až k sebevraždě, což mimochodem využívají Kandukové. A žádná
antidepresiva tady nepomohou! Jak
může pomoci chemie, působící na procesy hrubé hmoty trojrozměrného světa,
pokud mluvíme o podobném působení
probíhajícím na úrovni jemných energií?
Ovšem zastavit v sobě takové jevy může
zcela každý. A pokud člověk ví jak na to,
není to zase tak složité.
Charakteristiky
Levé
bytosti
v případě dominantní Materiální podstaty - vychytralost, mazanost, pýcha,
podvod a svádění. Je to chytrá a zrádná
Bytost, která ti bude vše prezentovat
nejlepším možným způsobem, hlavně
aby člověka odvrátila z duchovní cesty.
Pokud tato Bytost není pod kontrolu Osobnosti, právě ona v člověku provokuje
pochybnosti. Pokud je Pravá bytost spo-

jena s tupou agresí, zlostí, tak naopak
Levá může dobývat svou logikou, ukazovat jasnost vědomí při budování
logických řetězců Materiální podstaty.
Stejně jako Přední bytost vybízí člověka
k hledání něčeho nového, ale v materiálním směru, stále naznačuje, že si člověk
zaslouží více a že je mnohem
významnější než ostatní. Obecně platí,
že myšlenky o velikášství a tajné moci
nad ostatními - jsou základem jejího
útoku na Osobnost při dominanci ve
vědomí Materiální podstaty.
Tyto Bytosti jsou vhodné k plnění
určitých cílů a úkolů v neviditelném
světě. Jsou to svérázné „moudré a živé
nástroje“ neviditelného světa, které
člověku pomáhají v jeho duchovním rozvoji, pokud je samozřejmě umí
používat a kontrolovat je. Jestliže takovou kontrolu neprovádí, v prvé řadě jde
o kontrolu spojenou s důslednou čistotou
jeho myšlenek, tak tyto boční Bytosti
kontrolují jeho, tedy získávají nad ním
kontrolu skrze převahu Materiální podstaty. Abychom se naučili kontrolovat
a řídit své Boční bytosti, musíme se pro
začátek naučit chápat, co samy o sobě
představují a jak působí. Je třeba vypozorovat jejich projevy v sobě a jejich
nejvyšší aktivaci. Aktivace se obvykle
projevuje v podobě jedněch a těch
samých „pomyslných zvyků“, psychologických „záminek“ Osobnosti, které
jsou založeny na negativním, egoistickém způsobu myšlení. Když převládá
Materiální podstata, je Bočním bytostem
zcela jedno, jaké negativní a pochlebující myšlenky aktivují ve vědomí a jaké
vnější obrazy k tomu použijí (proto
člověk ze svého pomyslného neštěstí obvykle viní kohokoli jiného, jen ne sebe).
Pro boční Bytosti je hlavní síla v pozornosti samotného člověka, díky které se
na něj zesiluje jejich vliv a, obrazně
řečeno, přivádí jej k tomu, že se na nich
stává závislým.
Zadní bytost se nachází na vzdálenost natažené ruky od fyzického ěla. Je
to zvláštní pozorovatel přítomnosti,
a "kronikář" minulosti. Je spojena s minulostí
a
současností
člověka,
s nahromaděnými informacemi, a to
nejen během tohoto života. Minulost je
pro ni jako databáze informací,
současnost – jako kontrola a sledování
informací, abych tak řekl v režimu online, jinak řečeno tady a teď.
Přední bytost se nachází vepředu na
vzdálenost natažené ruky od fyzického
těla. Je spojena s lidským životem tady
a teď (jak ve třetí, tak i ve vyšších dimenzích), s jeho pohybem od přítomnosti
do budoucnosti. Jedná se o unikátní vek-

Člověk je ve svém poznání schopen zajít natolik daleko, nakolik věří, že dokáže projít. "AllatRa"

Obrázek č. 25. Rovnoramenný kříž
s kruhem v centru – symbol Znalostí
o čtyřech Bytostech člověka a o Duši.
Kosý kříž – symbol posunu v poznávání,
pomyslného rozdělení prostoru na pole
(zóny) působení Bytostí; kruh je označením Duše. Schéma symbolu je uvedeno
podle typu „pečeti“

tor a ukazatel životní cesty. Pokud se
člověk rozhodne pro duchovno, pokud
je tato cesta správně nasměrovaná, projevuje se snahou jít dopředu k vyššímu
a konečnému cíli – spojení Osobnosti
s Duší, jinak řečeno k duchovnímu osvobození. Tato Bytost je zodpovědná za
seberozvoj člověka a za jeho duchovní
postup.
Existence těchto Bytostí je spojena
s lidskou volbou, přesněji s vytvořením
podmínek pro ni, s tím, že je Osobnosti
dána určitá míra svobody. V tomto je
také smysl celé komplikované konstrukce člověka. Pokud by nebyly tyto
boční Bytosti, nebyla by ani svoboda
volby mezi přáními materiálního světa
a duchovními snahami, mezi „dobrem
a zlem“. Tak by člověk bez ohledu na to,
že se nachází v omezených podmínkách
(uzavřen v hmotě) přesto uvnitř cítil
Duši a podle vnuknutí by šel k Bohu.
Ale s těmito různorodými Bytostmi má
alternativu volby: může si vybrat hněv,
agresi, hrdost i nekonečná přání hmoty
nebo nemusí tomuto všemu věnovat sílu
své pozornosti a postaví se na stranu
duchovního a přeje si pouze jedno – své
duchovní osvobození a směřování
k Bohu.

Obrázek č. 39. Symbol duchovního
osvobození člověka v označeních dávných
národů. Zobrazení skythské Bohyně pod
rukojeti stříbrného podnosu (IV. st. před n. l.;
více informací v knize AllatRa od
stránky 302
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Důležitost volby člověka odehrávající se v každém okamžiku bytí, a její dopad
na jeho osud, je opakovaně zdůrazňována na mnoha místech knihy AllatRa.
Právě toto klíčové poznání se pro mě osobně stalo inspirací ke vzniku divadelní
pohádky „Michaela v zemi vílí královny“ s něžnými písněmi. Vznikla touha ukázat dětem i dospělým, hravou formou, vážnost kontroly vlastních myšlenek
a vniřního rozvoje v každé chvíli našeho života. „Michaela v zemi vílí královny“
je příběhem 13ti leté dívky, ovšem vypráví i můj příběh. A jistě se v něm najde každý,

29. září 2018

ať je již dávno dospělý, nebo teprve očekává svůj životní rozkvět.

v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Vědecko-experimentální projekt PYRAMIDA
Unikátní sledování vědomí mimo tělo! Unikální experimenty s použitím nejnovějšího experimentálního zařízení s pyramidální konstrukcí, který nemá ve světě obdoby. Vědecko-experimentální
aparát "PYRAMIDA" otevírá obrovské možnosti pro studium jevů vědomí a Osobnosti ( jako pozorovatele mimo tělo), je krokem vpřed ve vědě i v poznání schopností člověka.
Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v experimentu PYRAMIDA, který se bude konat 29. září 2018
v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Staňte se účastníkem experimentu. Každý, kdo si
přeje, se může zúčastnit experimentu s telepatickým přenosem znaků. Zveme všechny zájemce, aby se připojili
k našemu výzkumnému projektu.

Podstata experimentu spočívá v telepatickém přenosu informace co největšímu počtu lidí bez ohledu na
vzdálenost. V určeném čase náš operátor vstoupí do přístroje PYRAMIDA a v průběhu 30 minut bude prostřednictvím telepatie přenášet jeden z těch 12 znaků, které
každý z účastníků obdrží ve formuláři na svou elektronickou poštu. V téže době všichni dobrovolní účastníci experimentu budou moci telepaticky přijmout tento znak bez
ohledu na to, kde se na planetě nacházejí.

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit experimentu PYRAMIDA mohou buď vyplnit formulář na webových stránkách, nebo zaslat svůj požadavek na emailovou adresu:
znaki@allatra.tv V dopise, prosím, uveďte své jméno,
věk, město a zemi. V odpovědi, blíže k datu experimentu
vám zašleme formulář s dvanácti znaky a poskytneme podrobné pokyny potřebné pro
účast v experimentu.

Stanovujeme si před sebou cíl pokračovat ve zkoumání možností telepatického přenosu informací na vzdálenost a také jednotného informačního pole Země. V tomto experimentu bude použito silnější nastavení přístroje
PYRAMIDA.
Více informací o samotném zařízení PYRAMIDA
a experimentech, které se s ním provádějí, naleznete na:
https://allatra.tv/cs/category/project-piramida
MSH ALLATRA
je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující
lidi dobré vůle po celém světě. Informace o aktivitách
naší organizace naleznete podrobně na našich oficiálních
stránkách: allatra.org/cs

Výsledky experimentu
budou zpracovány
a zveřejněny na oficiálních
stránkách ALLATRA TV:
https://allatra.tv/cs

Pripomenieme, že 1. Medzinárodný experiment, na
ktorý sa vopred zaregistrovalo 11 072 ľudí zo 110 štátov
sveta, prebiehal 28. apríla 2018. Samotného experimentu
sa zúčastnilo 3 434 ľudí. Presne také množstvo odpovedí
sme dostali na poštu v priebehu týždňa po vykonaní experimentu.
Ako si pamätáte, pre vykonanie experimentu sme
ponúkli 12 znakov. Pred samotným experimentom bol
náhodne vybratý jeden zo znakov. Bol to znak číslo 10.

Společně můžeme významně přispět k rozvoji moderní vědy!
ce“ a „alfa samice“, až na vztahy mezi
manžely, rodiči, dětmi, morální odpovědnost před svým rodem, společností,
zemí a tak dále. Ale to všechno jsou konvence. Pravá Láska je velmi mocná síla,
mnohem větší, než si lidé dovedou představit.
Dá se říci, že v současném chápání
většiny lidí je Láska omezena na šablonu,
vnucenou jim v dětství. V podstatě se jedná o hru pro masy v rámci určitých konvencí s přihlédnutím k místním tradicím.
Ve společnosti v těchto otázkách vždy
existovala veřejnosti přístupná a uzavřená informace. Informace pro veřejnost
sledovala vládní a veřejné zájmy. Šířila se
mezi masy za účelem formování určitého

se výrazně liší od psychologického chápání, které se projevuje v dominanci některých chvilkových nálad, vratkých pocitů, nekonečného množství chamtivých
„já chci“. Často to vzniká, když člověk
přebývá v iluzi, že buď někoho ovládá,
nebo se celý odevzdává a vzájemnost nenachází, svým chováním demonstruje
neustálé trápení pro nějaký ideál, který si
ve skutečnosti vymyslel on sám. On ve
skutečnosti necítí pravou, nezištnou lásku
a snaží se sobě a ostatním ukázat svoji
alfa důležitost. Ve vztazích se to dříve či
později promění v nedorozumění, napětí,
vytvoří se nenávist a nepřátelství, protože
tyto nejsou založeny na hlubokých pocitech, ale na přáních Materiální povahy.
V tomto případě všichni nesou vinu za

Při vší tvorbě bylo celé divadélko
druhotné. V principu jsem po přečtení
knihy AllatRa pocítila obrovský impuls k tomu jít a začít dělat něco dobrého na místě, kde žiji. Něco, co pomůže probudit to nejkrásnější, nejvnitřnější
ve mně i přinese radost lidem v okolí.
Objevily se ukulele, hudba, písně a s tím
i nápad začít u nás ve vsi zpívat s dětmi.
Prvotní impuls přišel bez velkých plánů
a zvlášť konkrétních představ. Poté, co
jsem dostala zdarma k dispozici místnost na úřadě, jsem vytiskla letáky s pozvánkou na kroužek. Už na první setkání
přišla spousta šťastných dětí různého
věku, všechny takové natěšené a plné
radosti ze života. Spojovala nás radost
ze zpěvu, a tak jsme se začali scházet.
Děti měly prostor pro tvorbu, pro
vyjádření svých pocitů – pojali jsme to
ze široka. Na kroužku jsme kreslili, zpívali, hráli hry, a také vymýšleli scénář
k divadelnímu představení. S radostí
jsem držela kolektivního ducha, nechávala se vést svými nejhlubšími pocity,
zůstávala v Lásce za všech okolností –
a se mnou i všechny děti.
Začali se postupně objevovat lidé,
kteří se chtěli zapojit do divadelní hry,
s jejíž scénářem původně přišla mladá
slečna. Společně jsme upravili příběh tak,
aby se v něm našel každý. Tak, aby odrážel osobní pochopení, které přišlo po přečtení knihy AllatRa. Tak, aby byl veselým
zdrojem vnitřní Lásky. Neboť Láska je to
nejdůležitější, co v životě máme.

am se podíváme, je zřejmé, že
v dnešním světě skoro všichni:
děti, dospívající, mladí, staří, „osamělí“,
lidé mající rodiny, a také zatím nežijící
v manželství pociťují velký nedostatek
pocitu pravé Lásky.

N

elze říci, že se v dnešní společnosti od tohoto pojmu ztratily
klíče úplně. Ony existují, ale ukryté pod
vrstvami neporozumění, pod pancířem
materialistického vnímání. Aby je lidé
mohli najít, měli bychom vědět, jak vůbec vypadají. Další věcí je, že se v konzumní společnosti dělá všechno proto,
aby lidé z velké části tyto klíče nenašli,
žili bez těchto Znalostí v utrpení a řídili
se pouze živočišnými instinkty. Proč?
Protože pravá Láska člověka vnitřně
osvobozuje, dává nejcennější nebeský
dar - skutečnou Svobodu od tohoto
hmotného světa. Toto je velmi mocná
síla, která probouzí Duši. Je to nejbližší, nejkratší cesta k Bohu.
Bohužel, lidé Lásku považují za cokoli, od sobeckého instinktu „alfa sam-

způsobu chování, který vyhovoval strukturám, které uzavřenou informaci ovládaly. Uzavřená informace se aktivně používala v různých vládních strukturách,
a také ve strukturách náboženského
a okultního zaměření. Tyto informace
byly založené na konkrétních znalostech
o neviditelném světě a umožňovaly získání další moci a vlivu nad masami.

Ale ve skutečnosti…

Pravá Láska jsou hluboké pocity
člověka, které nelze slovy vyjádřit. Je to
síla Duše, její stav Lásky k Bohu. Pravá láska mezi lidmi se začíná, kdy jedna
osoba zažívá hluboké pocity Lásky
k Duši jiného člověka, jak se říká, vidí
jeho podstatu, vidí jej pravého, když dochází k „nevyslovitelnému úžasu“.
Vidíte ten rozdíl? Tento stav je od obvyklého stavu sexuálního vzestupu pro
člověka velmi odlišný, navíc s dominantou Materiální podstaty, která v člověku
probouzí touhy vlastnit, ovládat, využít
druhého pro své vlastní sobecké účely. To

všechno, jedině on za nic nemůže. To
ukazuje na to, že on pěstuje své vlastní
ego, neumí opravdu milovat, ale pro sebe
takovou Lásku vyžaduje od ostatních. Taková „válka a mír“ se v první řadě začíná
v mysli člověka. Problémem člověka je,
že na sobě nechce pracovat, sám produkovat opravdovou, duchovní lásku, Lásku, kterou jeho Duše cítí k Bohu. Vždyť
tato Láska je pro rychlý růst duchovní
Osobnosti jako životadárná vláha pro zrající klásek.

P

ravá Láska, to je štědrý vnitřní
dar, který jeden člověk daruje
druhému hojností hlubokých pocitů.
Takovou Lásku můžeme dát, když na
sebe zapomeneme. O této Lásce se
říká, že je trpělivá, odpouští, není závistivá, není hrdá, není sobecká, a nepřeje nic zlého.
Pravá Láska, to je znovuobnovení
jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Když
člověk opravdu miluje, nevidí povrchní

Postupně se objevila hlavní hrdinka
Míša, její divadelní rodiče, malá víla
i další lesní bytosti. Hra sama o sobě je
transformační. Byla transformační i pro
mě. V mnoha ohledech. Nejen svým obsahem, který poukazuje na důležitost
kontroly negativních myšlenek, ale i samotný proces jejího vznikání byl pro mě
důkaz, že věci lze dělat i bez vidiny materiálního zisku – prostě z Lásky, z vnitřního impulsu, z čisté radosti. A co víc,
věci se s takovým přístupem daří o mnoho lépe! Neboť to, co vložíme, se nám
následně i vrací. Tvořili jsme kulisy – ne
pro dokonalost, ale pro radost ze společné práce. A velmi zajímavé byly jednotlivé divadelní zkoušky. Vždy na nich
byli zrovna ti lidé, kteří na nich měli být.
Moje osobní pocity při hře, před ní, i den
poté, by se daly přirovnat k pocitům vítězství. Vítězství nad samým sebou.
Jsou to pocity vnitřní hluboké Lásky
a vděčnosti, vděčnosti Bohu.
Díky poznání, které mi přinesla
kniha AllatRa, vždy vím, kde je ten
zdroj, ke kterému se musím vrátit.
Díky knihám od Anastasie Novych,
které mi daly klíč k hlubokým pocitům rodícím Život, jsem vždy měla
dost sil plout dál. A těším se z toho, že
mám možnost plout k jedinému cíli,
cíli Lásky – a na této plavbě přichází
nádherné zkušenosti dávající možnost
poznat sebe skutečnou.
Karolína Hronová

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

aždý z nás je jedinečným zdrojem znalostí a životních zkušeností, nositelem obrovského, dosud nevyužitého, tvůrčího potenciálu. Rádi
uvítáme Vaše články, zajímavosti, nápady, postřehy, o které se chcete podělit s ostatními, básničky, veselá vyprávění, zápisky cestovatele… prostě všechno, co přináší dobrou náladu, optimizmus, co prospěje ostatním lidem a pomůže na cestě k poznání. Kontakt: polahoda@centrum.cz

krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty,
schopnosti, ale vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty. V tomto případě začíná
člověka vidět z úplně jiného úhlu pohledu. I u této osoby také probíhají podstatné změny. Představte si, že ještě nedávno se vůči vnějšímu světu choval
agresivně. Najednou v něm někdo objevil nikoli zlého člověka, ale dobrého,
uviděl ne jeho špatné vlastností, ale dobré. To znamená, že obrátil pozornost na
jeho duchovní krásu, která v něm také je,
ale nebyla v jeho mysli dominantní.
Díky tomuto upřímnému pocitu, člověk
začne nejenom rozkvétat, ale i se měnit
k lepšímu, přebývat svým vědomím v poháru plném Lásky. Lidé, kteří chtějí jít

PRAVÁ LÁSKA - HLUBOKÉ POCITY ČLOVĚKA
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Impuls
probouzející

P Y R A M I DA
Kyjev - 20:00
Moskva - 20:00
Praha - 19:00
Berlín - 19:00
Paříž - 19:00
Řím - 19:00
Londýn - 18:00
Káhira - 19:00
Jeruzalém - 20:00

www.polahoda.cz

duchovní cestou, by neměli ztrácet čas
čekáním, že někdo někdy přijde a začne
je upřímně opravdově milovat. Potřebujeme se naučit odhalit lásku uvnitř
sebe - Lásku k Bohu, Lásku k Duši a pak se to odrazí ve vnějším světě, dovolí to vidět lidi z hlediska jejich duchovní krásy. Je to vlastně mnohem
blíže, než si dokážete představit...
z knihy AllatRa – str. 151-154
T: Igor Michajlovič, Vy ste už neraz
spomínali v reláciách to, že pravú Lásku
v duchovnej histórii ľudstva často asociatívne porovnávali s planúcim žiarom,
s ohnivou Láskou.
IM: Prečo v mnohých náboženstvách, a nie len v náboženstvách, ale aj
ľudia, ktorí skutočne prakticky dosahovali duchovné prebudenie, bez ohľadu
na to, aké náboženstvo vyznávali, spomínali oheň? A tento oheň vždy opisovali
v neobvyklých farbách. Nazývali ho "ohňom planúcim, ale nespaľujúcim", nazývali ho "najčistejším ohňom" a podobne.
Toto poňatie ohňa – to je to, čo vyvoláva

Být příkladem a nést zodpovědnost za své myšlenky, slova a činny - to je důstojné Člověka. "AllatRa"

Život a tu sa to nimi spomínalo ako prvotné sily, alebo ako prvotná energia.
Ved oni rozumeli sile.
Ž: Tento pocit... Cítiš túto neviditeľnú čašu. Chápeš, že ona vyžaruje tento
žiar nevyčerpateľnej Lásky, skutočnej
lásky. A táto Láska je taká úprimná...
Chápeš, že je skutočná. V tejto Láske
je... Boh. Tento pocit... čaša, polmesiac,
Allat... To akoby bol v tvojom vnútri
priestorový znak, ktorý vyžaruje túto nekonečnú Lásku... Aj vedomie to zaznamenáva. A chápeš, prečo je Allat čašou,
ktorá vyžaruje túto nekonečnú Lásku.
A očividne odtiaľto aj počal tento znak –
znak Allatu, z praktickej duchovnej skúsenosti ľudí. A jasne to nie je iba kresba.
Teraz to chápeš v praxi. Vieš, že toto je
skutočná duchovná skúsenosť. Toto je
skúsenosť tých, ktorí sa oslobodzovali
celé stáročia. A oni to evidentne fixovali
ako prvú skúsenosť duchovného kontaktu s Nekonečným Svetom. Túto skúsenosť si s ničím nespletieš, nikdy ju nezabudneš. Ona je vždy s tebou.

T: Áno, veď najcennejšie a najdôležitejšie znaky staroveku nachádzajú všade.
Znak Allatu (polmesiac s rožkami nahor)
bol nájdený prakticky na všetkých kontinentoch na artefaktoch, na posvätných
predmetoch starodávnych národov. Aj
v mnohých náboženstvách sa hovorí
o ohni, ako o podstate sveta, mysliac tým
božské sily Allatu. Čiže všetko sa začína
od neho, od tohto pocitu vnútorného žiaru Lásky človeka k Bohu...
Úryvek z pořadu na ALLATRA TV:
"Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému."
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VÝBĚR VE SVOBODĚ

JAKÁ VOLBA JE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ?
dostáváme hluboké pochopení podstaty
slova VÝBĚR v životě člověka.
V německém jazyce se dnes slovo
„výběr“ řekne „wahl“ a má stejný kořen
se slovem „wille“ – vůle. A to ve slovanských jazycích znamená svoboda. Jak si
můžeme přečíst ve slovníku, je to „možnost dosáhnout stanoveného cíle“. V německém jazyce je slovo „wahl“ také
spojeno především se svobodou.
Volba má velmi vážný význam. Každý lidský výběr je tak důležitý proto, že
člověk je jediný živý tvor, který má právo volby a může sám vybírat, čím naplní
svůj čas.

S účastníky projektu Jediné Zrno
jsme si při čtení knihy AllatRa všimli, že
nám často dává příklad, jak důležité je
chápání původního významu slova –
jeho skutečného smyslu. Proto jsme se
rozhodli prozkoumat etymologii slova
„výběr“. Odkud pochází? Jak ho chápali
lidé v minulosti? Jakou roli v životě člověka hraje výběr a mezi čím vlastně vybírat? Jaká volba je v životě člověka
nejdůležitějši?
ETYMOLOGIE je obor lingvistiky
zkoumající původ a vývoj slov. Slovo
„etymologie“ pochází z řeckého
„ἐτυμολογία“ (etymologia), které je složeno ze slov „ἔτυμον“ (etymon), což
znamená „strážce osnovy“, „pravdy“,
a -λογία (-logia), „nauka“.
Současní vědci, s nimiž účastníci
projektu Jediné Zrno z různých zemí
spolupracovali, také potvrzují, že důkladná analýza kořene slova a jeho různých významů dává skutečné pochopení, jak před tisíci lety lidé chápali smysl
slova výběr.
V průběhu zkoumání vyšlo najevo,
že slovo „výběr“ v sobě ukrývá řadu nečekaných značení, která ale výrazně rozšiřují vnitřní pochopení smyslu výběru –
a tím pádem i smyslu života člověka.
Společně jsme přišli k tomu, že ve
slovanských jazycích má slovo „výběr“
obecnou etymologii, jako „vybrat, zvolit“. Abychom rozšifrovali tato slova,
podívali jsme se do Ostromirského
evangelia (dřívější rukopis z Kyjevské
Rusi napsaný v polovině 11. století), kde
je toto slovo popsáno jako „brát na sebe,
spojit, zvolit, mající vůli, svobodný“.
„Výběr“ vychází z protoindoevropského kořene „bhárati“ – „nesu, beru,
přináším, dávám“ – a původně příbuzný
kořen „bhṛtíṣ“ znamená „obsah, odměna, narození“. Narození – to je velice
důležitý moment. Když chápeš, že výběr je spojen s rozením, svobodou – to
zcela mění hloubku jeho pochopení. To,
co já vybírám, čemu dávám pozornost – to v podstatě rodím, dávám
tomu sílu ke vzniknutí, to v sobě následně nosím.
V knize AllatRa se popisuje moment, kdy člověk svým výběrem ovlivňuje svůj budoucí život.

„Pro lepší pochopení, co je to taková volba člověka mezi dvěma
vládnoucími silami, vysvětlím na
názorném příkladu člověka, který používá internet. Když člověk na něco
soustředí svou primární pozornost,
tedy když činí volbu, nevšimne si, jak
tím vyvolává počátek změn v první dimenzi. V našem případě je to stejné,
jako když člověk zmáčkne tlačítko pro
spuštění počítače, čímž spouští pro
člověka neviditelné procesy. Takže
právě pozornost člověka spouští na
úrovni první dimenze proces pohybu.
Tím se vše začíná. Tato primární pozornost Osobnosti je prvotní silou Pozorovatele, je to jeho svoboda: čemu
věnoval primární pozornost, tak to
i aktivoval. Člověk si neuvědomuje
veškerou důležitost činů, které proběhly na úrovni první dimenze, zato však
potom zcela reálně pocítí jejich následky na svém osudu.“
Účastníci projektu Jediné zrno z Německa, zkoumajíce etymologii anglického slova „choice“, zjistili, že má stejný
kořen
● se staroanglickým „ċēosan“,
● s proto-germánským „keusaną“
(vybrat),
● se starofrancouzským slovem
„choisir“ (vybírat, rozlišovat, znát, rozpoznávat, vnímat, vidět),
● s gotským „kausjan“ (udělat volbu, vyzkoušet, vybrat).
Anglické slovo „choice“ má protoindoevropský kořen „gews“ – „to choose, taste“ a také nese značení „vybírat,
ochutnávat, jíst“. A kořen „gews“
v partském jazyku (indoíránská jazyková skupina) nese význam milovat.
A tím se dostáváme k tomu, že kořen slova „výběr“ znamená „láska, vybrat lásku“.
Z etymologického slovníku:

& Chois „síla volby“ ze starofrancouzského chois „vlastní volba, fakt
možnosti volby“ od slovesa choisir „volit, rozlišovat, rozpoznávat, chápat, uvědomovat si, vidět, cítit.“
Opírajíce se o Znalosti z knihy
AllatRa a pořady s I.M. Danilovem,

Na rozdíl od se zvířete, které v sobě
má určitý program, který realizuje a vykonává určité děje bez ohledu na to, jestli je chce nebo ne (protože taková už je
jeho zvířecí podstata), člověk potřebuje
sám vybírat, co se chystá udělat, svůj cíl
a kým se chce stát. Právo volby má jenom člověk – volba je to, co ho odlišuje
od zvířete.
Svoboda je spojena s volbou. Když
není volba, není ani svoboda. Všechna
fakta nás vedou k tomu, že v minulosti
lidé věděli, že člověk je svobodný především ve svém výběru – ve svém
vnitřním výběru.

& V Bibli, v Matoušově evangeliu 6:24 je řečeno: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se
bude toho jednoho držet a tím druhým
pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“
& A v Koránu, v sedmé súře, se
píše: „Následujte to, co bylo vám sesláno od Pána našeho, a nenásledujte jiných pánů vedle něho.“
Tedy dřívější lidé chápali, že lze vybrat pouze černé nebo bílé, ďábla anebo
Boha. Vždyť člověk není jen tělo – ve své
podstatě má dvojí povahu a ta strana, kterou vybírá, se pro člověka stává realitou.
„Důležitý není počet prožitých
let, ale kvalita prožitého života
v duchovním smyslu. Jeden může
prožít i sto dvacet let marného života
egoisty a jiný může prožít pouhých
dvacet jedna let, zato ale kvalitního
duchovního života, života skutečného
Člověka. A rozdíl v jejich posmrtném
osudu bude ohromný. Vždyť se smrtí
těla život nekončí. Pro člověka, kterému již nezbyl žádný životní čas, je důležité, aby si zasloužil, jestli ne spasení své Osobnosti a Duše, pak alespoň
Pokoj.“
Z knihy AllatRa
Pokračujme ve sledování etymologie slova výběr.
Německé slovo „wahl“ vychází od
staroindického slova „var“. A od kořene
„var“ pochází slovo „výběr“ v Sanskrtu, Perštině, Avestánštině a dalších starověkých jazycích. Sledujíce význam slova „výběr“ v Sanskrtu, zjistili jsme, že

JEDINÉ ZRNO
FUNDAMENTÁLNY
SOCIÁLNY VÝSKUMNÝ
PROJEKT MEDZINÁRODNÉHO SPOLOČENSKÉHO
HNUTIA ALLATRA
Základná úloha – preanalyzovať
súčasné osobitosti duchovného rozvoja, úroveň uvedomenia v chápaní hlavných prvkov hodnotového kontextu
náboženského svetonázoru vo svetovej
spoločnosti. Odhaliť jediné zrno du-

má skutečně hluboká značení. Kořen
„var“ je velmi mnohostranný, neboť
v Sanskrtu má každá souhláska mnoho
významů. Například může mít význam
„být, žít, posouvat se vpřed, existovat,
přebývat, milovat“.
Takže můžeme s jistotou podotknout, že přes oba kořeny – „var“
i „gews“ – přicházíme k pochopení podstaty slova „výběr“ – „milovat, pociťovat hluboké pocity“. A ve staré angličtině má kořen „var“ význam „ochrana,
ochraňovat“, což ukazuje na moment
potvrzování své volby.
Ve starověké Indii uctívali bohyni
Vár – patronku přísahy, smluv a pravdy,
a také boha Váruna, který zodpovídal za
spravedlivost a za to, co je pravdivé.
Výběr je přímo spojen s Pravdou,
s jejím hlubokým chápáním. Je zajímavé, že všechny významy tohoto slova
mají duchovní smysl – smysl duchovního rozvoje člověka. Lidé v minulosti
přijímali celý svět pomocí hlubokých
pocitů, a pokud hovořili – tak o duchovním. Neboť velmi dobře rozuměli, jakou
nejdůlěžitějsí volbu ve svém životě mají
uskutěčnit.
V knize Sensei ze Šambaly 4. díl je
popsán velmi zajímavý moment:

& „U Peršanů (v zoroastrismu) se
nesmrtelná duše nazývala ‚fravaši‘ (toto
slovo je mimochodem odvozeno od zápisů
z Avesty ‚fra-vart‘, což znamená ‚provádět
volbu‘, a od ‚pra-vart-ti‘ tedy ‚preexistence‘), to, co se odehrává před narozením
člověka a neumírá po jeho smrti.“
To znamená dosáhnutí Věčnosti,
věčného Života. Vždyť Duchovní podstata člověka dává možnost získat skutečný Život, který mluví hlubokými pocity ve všeobjímající Boží Lásce. Dává
možnost stát se součástí plného nekonečna, věčného štěstí a radosti – toho, co
nelze popsat slovy a je jedinou realitou.
Dřívější lidé chápali sílu pozornosti.
Vždyť pozornost – to je životní, tvořivá
síla, je to síla Lásky. A to, kam vkládáme
pozornost – to ožívá, vzniká, vytváří se.

chovných znalostí na báze spoločných
pôvodných duchovných zŕn svetových
náboženstiev, prúdov a smerov a tiež
schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý a ambivalentný charakter (dvojaký, obsahujúci v sebe protirečenia),
zvláštnosti spiatočníctva („zatemnenia“, tmárstva, nevraživosti) vedomia,
preferenčné algoritmy reakcií na ním
vnesené špecifické zmeny, zviazané
s vieroučnými princípmi v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie prejavov duchovno-mravnej krízy
v podmienkach globalizácie. Ukázať,
aké sú osobitosti ducha zjednotenia
a protirečení vedomia v duchovnom
dedičstve ľudskej civilizácie. Nájsť
spoločné sociálne a duchovno-mravné
faktory konsolidácie svetovej spoločnosti v súčasnej etape.
Oficiálna pošta projektu „JEDINÉ
ZRNO“: edinoezerno@allatra.org
Základnými princípmi výskumu dobrovoľníkov MSH ALLATRA sú objektivita, nezaujatosť, nezávislosť od vplyvu politických a religióznych faktorov.
více na: edinoezerno.allatra.org

„Nechť bychom dělali cokoliv,
ale co může být důležitější než Život, důležitější, než Bůh? No, co
je u Ahrimana nebo ďábla tak důležité,
co je důležitější, než co je u Boha, než
být s Bohem?! Nic. Chápeš, nacházíme
se v trojrozměrnosti, to je svět ďábla.
Vědomí je nástrojem ďábla. Ale naše
Duše - to jsou dveře do Duchovního
Světa a Osobnost – to je světlo,vycházející skrze tyto dveře. A my, jako to
světlo, vyzařováné skrze Duši, co nám
může nabídnout temnota takového,
abychom my, jakož toto světlo, zavřeli
dveře, vzdali se své skutečné podstaty,
Boha, Božího světa a šli bloudit v temnotě? Vysvětli mi to. Nic. Různé barvy?
Vždyť jsou iluzorní. Co jiného? Nic.
Proto všechno můžeme dělat nepřerušujíc toto spojení s Duchovním Světem.
A nejenže můžeme, je třeba takto dělat.
Co může být důležitější?“
Z živé besedy „Vědomí a Osobnost.
Od předem mrtvého k věčně Živému.“
Sjednocení – to je volba. Jestli ty to
vybereš nebo ne, záleží na tobě, protože nikdo jiný nemůže udělat skutečnou
volbu místo tebe, místo mě. Ale jako
Osobnosti bychom si měli uvědomit, že
přišel čas stát dospělými, přišel čas podívat se na tento svět a pochopit: pojďme se měnit k lepšímu, je to možné!
Přišel čas pochopit, že jsme jedno. Jediné Zrno dává pochopení fundamentalní Pravdy: všichni máme jednu národnost – Lidstvo, žijeme na jednom
místě – Zemi. Nastal čas se sjednotit
a znásobit Dobro a Lásku ve světě, skutečnou Lásku a skutečné Dobro. Pojďme najít společné vnitřní hodnoty, které máme všichni a pochopme, že jsme
stejní, jsme spolu, nás rozdělují jenom
hranice vědomí. Přišel čas pochopit, že
jsme vyspělá civilizace a my máme nástroje a možnosti se změnit. Přišel čas
pro nás samotné – vzít si zodpovědnost
za svět a naši budoucnost!
Více ve filmu Jediné Zrno. VOLBA.
Část 1. na allatra.tv,
Připravili účastníci projektu Jediné Zrno

Lidstvo si samo vybírá svoji cestu a působení Šambaly – to je pouze důsledek této volby...
... Na východě od pradávna věřili, že
hlavním centrem odporu proti Zlu a temným silám na Zemi je Šambala, která
slouží jako hlavní pramen znalostí
a velké duchovní síly. Ačkoli má všechny tyto vlastnosti, je obecně neutrální ve
vztahu k lidské společnosti, jíž poskytuje čisté znalosti a plné právo výběru
mezi silami Dobra a Zla. Jsou to samotní lidé jdoucí duchovní cestou, kdo
v lidské společnosti šíří duchovní poznatky Šambaly a přímo čelí zlu. V každé době existovalo mnoho legend a mýtů
o Šambale a duchovních bytostech, které ji ovládají - Bódhisattvech. Zprávy
o Šambale jsou opředeny mnoha pověstmi a tradicemi.

Co tedy
vlastně Šambala je a kdo
ji
spravuje?
Jednoduše řečeno, Šambala je zvláštní
obydlí, které se nachází
vysoko v horách a je proslulé týmem vědců, kteří
zde žijí a kteří svou duchovní a vědecko-technickou úrovní dávno
předstihují úroveň vývoje současného lidstva. V Šambale se studuje jedna starobylá prapůvodní
nauka – Učení „Bílého lotosu“, která
zahrnuje všechny vědy včetně exaktních. A navíc právě tato nauka je jediným zdrojem veškerých věd, které kdy
lidstvo zkoumalo.
Úkoly a poselství Šambaly
Šambala přináší lidem v potřebný
čas opravdové duchovní poznatky
v čisté podobě, ať jsou jakkoli překrucovány, jakkoli ukrývány či jakkoli popírány, neboť ona je jediný dokonalý
zdroj duchovních poznatků na Zemi,
z kterého čerpají všechna Učení na
světě. Ona skrývá veškeré poznatky

o Vesmíru
a kulturní
bohatství
zaniklých
civilizací.
Šambala akti-vně
nezasahuje do konání
lidí, pouze v případě
globálně závažných
problémů týkajících
se celého lidstva
a konkrétně Šambaly.
Avšak pokud je třeba, její vědecké společenství samo rozhoduje, s kým má smysl navázat kontakt. V Šambale jsou
skutečně soustředěny velmi důležité poznatky a právě ona je strážcem Svatého
Grálu mezi obdobími jeho globálního
výběru.
Úryvek z knihy Sensei ze Šambaly. 4.
díl od A. Novych:
& „Křižovatka – je období, kdy
se lidstvo rozhoduje, jakým směrem se
vydá. Je to období velkých změn
v přírodě, otázka osudu celé civilizace.
Velmi bude záležet na každém z nás,
protože každý člověk vědomě nebo
nevědomě přispěje k této rozhodující

volbě. V období Křižovatky bude samotný Rigden Djappo přítomen na Zemi.
Toto je období, kdy bude znovu předán
Svatý Grál. A jakým směrem se lidstvo
vydá – cestou dobra nebo cestou zla –
tedy kterou z cest si na této Křižovatce
vybere, tam se velkou rychlostí požene.
Pak bude velmi těžké tento proces zastavit nebo změnit jeho směr. Toto období
nastane velmi brzo. Takže vy všichni,
přátelé, budete svědky začátku světlé
budoucnosti nebo smutného konce.“
„Takže, v této době na světě bude
přítomen samotný Rigden Djapo?“ zase
upřesnil Viktor.
„Ano. A znovu bude dán Grál a lidstvo postaveno před volbu. Řeknu ještě
více. Každý člověk bude mít díky
přítomnosti Rigdena možnost napojit se
na duchovní vlnu Vladyky Šambaly
a „ukázat“ sebe jako duchovní bytost.“
„Ale jak?“ se zájmem se zeptal náš
kolektiv.
„Vzhledem k tomu, že Rigden své
pracovní meditace provádí dvakrát denně
v 7.00 a v 19.00 středoevropského času
(SEČ). Každý člověk, který v tuto dobu
vykonává meditace nebo modlitbu nebo
jenom vyzařuje do světa myšlenky plné
upřímné radosti, dobra a Lásky, nezůstane

Hlavní je mít velkou touhu a příležitost přijde sama. - Sensei

samozřejmě bez povšimnutí. Jinými
slovy, člověk, který se připojí a přiloží tak
svou část dobra, tímto posílá svoji „osobní vizitku“ Rigdenovi. Koneckonců, ať
chceme nebo ne, život fyzického těla
uběhne rychle. A na konci životní cesty,
kdy každý „svlékne“ svůj materiální obal,
se setká s Rigdenem, který byl v různých
dobách označován jako Soudce lidských
duší. Ať se lidé v životě chlácholí
čímkoli, tomuto setkání se jim vyhnout
nepodaří. Otázkou jen zůstane, koho Rigden zná „osobně“ podle jeho duchovních skutků a kdo zůstane bez
povšimnutí. Křižovatka je moc důležité
a osudové období, a to jak pro každého
zvlášť, tak i pro celé lidstvo.“

pečeť Šambaly
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LALLAT

ALLATOVSKÁ fantomová
částečka Po

Je nejmenší a svojí podstatou nejunikátnější fantomová částečka Po. Pokud
je součástí elementární částice, hraje důležitou roli jako silová částečka a univerzální spojovací článek mezi fantomovými částečkami Po, jejichž vnitřní
potenciály jsou neslučitelné, a tedy nemohou být umístěny vedle sebe ve
struktuře dané elementární částice. Tato
částečka může být pouze ve spojení s
dalšími fantomovými částečkami Po.
(Jak již bylo zmíněno, oddělené fantomové částečky Po neexistují. V případě
rozpadu elementární částice, oddělená
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samotná fantomová částečka Po, nenávratně zmizí v ezoosmické membráně).
Díky své univerzálnosti a výjimečnosti
byla tato fantomová částečka Po, pojmenována jako allatovská fantomová částečka Po, nebo zkráceně - allat.
Jde o unikátní silovou fantomovou
částečku Po. Je jediná z fantomových
částeček Po, z níž reálná (stacionární)
částečka Po, nemůže odebrat energii a
informaci. Když prochází allatovská
fantomová částečka Po ezoosmickou
buňkou, má, obrazně řečeno, status nedotknutelnosti (asociativní příklad s diplomatickým vagónem). Díky přítomnosti allatovské fantomové částečky Po,
mají elementární částice jako je například foton (3 Po), neutrino (5 Po) nebo
elektron (13 Po) své unikátní vlastnosti.
Má-li elementární částice ve své struktuře allatovskou fantomovou částečku
Po, znamená to, že se daná elementární částice podílí na silových procesech
a interakcích, vykazuje specifické
vlastnosti a zvláštní funkce. Ale protože cílem této zprávy není úplný popis
charakteristik allatovské fantomnové
částečky Po a jejího vlivu na další částečky Po v různých interakcích, do nichž
je zapojená elementární částice, která se
s těchto fantomových částeček Po sklá-

dá, omezíme se zde jen na obecné vysvětlení těchto procesů.
Pojem „Allat“ je velmi starý. Dříve
se znak Allatu ve tvaru půlměsíce
s růžky otočenými nahoru používal,
aby se poukázalo na přítomnost
nejvyšší božské síly v tom či onom
jevu, objektu, atd. Stejným způsobem
označovali společnou jednotku předchůdce času. „Allat se projevuje
jako nespočetný a mnohostranný.
Ve vědeckém pojetí je Allat celistvá
jednotka času, která má veliký význam pro veškerou materii. A pokud
vezmeme aktuální označení pozemského času, Allat činí 12 minut, nebo
přesněji 11 minut 56,74 vteřin. Když
vědci objeví tuto nejvýznamnější
fundamentální částečku, abych
tak řekl, základní stavební kámen
Vesmíru, bude to nejen velká revoluce
ve vědě, ale i ohromný evoluční skok.
Pak vědci pochopí, co se skrývá za
tajemstvím času, a dokážou odhalit
skutečný proces tvoření matérie ve
Vesmíru. A pokud lidé poznají podstatu Allatu, otevřou se jim obrovské
možnosti (Poznámka: podrobnosti
o jedinečnosti síly Allatu a starověké
zmínky o něm najdete v knihách
Anastasie Novych)

Vzhledem k univerzální síle Allatu,
kterou nazývali v dávných dobách „síla
vycházející z duchovního světa“, a také
díky své unikátní funkci spojovat neslučitelné, jsme označili allatovskou fantomovou částičku Po, staroslovanským
písmenem „A“ ([a]; název tohoto písmena „А“ ([а ]; název tohoto písmena ve
staroslovanském jazyku je „Az“, znamenal také jedničku, což bylo spojeno s použitím písmen v cyrilici pro označení
čísel. Existoval staroslovanský výraz
„Аz jesm“ (Já jsem)). Toto označení
bylo dáno ze dvou důvodů. Za prvé, aby
se na pozadí známých veličin a termínů
z fyziky (pro které se používají písmenka latinské a řecké abecedy) ukázala jedinečnost a výjimečnost allatovské fantomové částičky Po a jejich specifických
vlastností. A za druhé, z historických
důvodů, vzhledem k tomu, že v čase
ztracené základní znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, jako azy
- prvotní základy vědy, byly v dnešním
moderním světě obnoveny na slovanských teritoriích.
Elementární částice sestávající z
jedné nebo dvou fantomových částeček
Po v přírodě neexistují. Svět elementárních částic, které tvoří veškerou hmotu,
začíná ze spojení 3 a více fantomových
částeček Po. Tyto znalosti se odráží v
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řadě starých kulturních tradic národů
světa. Například, 1 a 2 nebyly brány jako
číslice, ale za první číslo v řadě bylo považováno číslo 3.
„Symbolický význam jedničky odrážel
starobylé poznání allatovské fantomové částečky Po. V nejstarších
dochovaných textech narazíme na číslo
„jedna“ jen velmi zřídka. Jednička
znamenala ne první předmět v řadě,
ale spíš dokonalou celistvost duchovního světa (nejvyššího boha, díky
němuž vznikl i tento svět). Byla chápána jako začátek, prapříčina, prvotní
pohyb, nedělitelné, základ života“.
...
V tradicích mnohých národů světa je za
první číslo považováno číslo 3 . Bylo
na začátku číselné řady a bylo chápáno jako dokonalé číslo, dynamická
celistvost, akumulované působení,
univerzálnost síly, pluralita, tvořivost,
hromadění, pohyb vpřed, vnější projev,
počátek všech věcí a tak dále. Bylo
základní konstantou mýtopoetického
makrokosmu a sociální organizace
(tři vyšší hodnoty, tři nejvyšší božstva,
třikrát opakování nějakého děje během
obřadů, a tak dále)...

http://allatra-science.org/cs/publication/iskonnaja-fizika-allatra

ATLANTIDA. ELITA V HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI
Existovaly VYSOCE ROZVINUTÉ
CIVILIZACE, více než nyní?
Existovala ATLANTIDA?
Existence ostrovní země, kde vládl
antropomorfní bůh, obklopený svými
dětmi – shromáždění bohů, které vládly
lidem, měli pozoruhodné technologie
(tajemné kouzelné předměty), měli klimatické zbraně, ovládali schopnost klonovat člověka, lékařské technologie,
které prodlužují biologický život člověka za výhledové hranice, což znamená
prodlužování života na dlouhou dobu –
tzv. nesmrtelnost v těle pro vyvolené.
Tato informace je zmíněna ve starobylých pověstech různých národů světa.

NEPOHODLNÉ ZNALOSTI
AUTOKRACIE, JEDINÁ
SVĚTOVÁ VLÁDA
TAM KDE ŽIJÍ „BOHOVÉ“
SVĚT „NESMRTELNÝCH“
ELITA – SLUHOVÉ ELA
ZEMSKÝ RÁJ – ZEMĚ BOHŮ,
KDE PANOVAL HLAVNÍ BŮH
OBKLOPEN ZÁSTUPEM BOHŮ
Legendy o super rozvinuté předpotopní civilizaci:
• která se nacházela na dalekém západě, na
velkém ostrově, obklopeném vodami,
• země, jejíž silný vliv se kdysi rozšířil
po celém světě,
• země, kde autokraticky vládl El se
svým okruhem, jím vybraných služebníků – elitou a obdarovával své
děti mocí nad různými národy…,
Uchovaly se o tom legendy u východních národů, i národů západních,
které žily před několika tisíci lety. Každý národ nazýval tento ostrovní stát po
svém.
OSTROVY BLAŽENÝCH, TILMUN, AVALLON, ELYSIUM,
ATLANTIDA a další
Například, v nejstarších sumerských legendách, je to blahoslovený
ostrov TILMUN, země živých, kde nebyly žádné nemoci a smrt, místo, kde žili
bohové. Místo, kde se odehrával jeden
z nejstarších sumerských mýtů – o bozích Enlil, Enki, Ninhursag, o člověku
Ut-Napišti, přeživším velkou potopu.
Tyto legendy jsou uchovány v sumerském eposu o hrdinovi Gilgamešovi,
a také v babylonské poemě Enúma eliš.
Právě z těchto legend o mnoho později,
po mnoha staletích, starohebrejští kněží
převzali příběhy o rajském Edenu, o zakázaném jablku, vyhnání z ráje, o velké
potopě a mnoho dalšího.
V keltské mytologii – ostrov blahoslovených AVALLON, nacházející se na

formou existence, v lidském chápání je
interpretována jako Boží Láska.

vzdálených západních ostrovech. Jeho
symbolika – skleněná věž, nebo palác,
kouzelná jablka dávající nesmrtelnost atd.
Slovo Avallon je původně používáno
jako vlastní jméno ve waleské genealogii, týkající se mytického předka nejstarších dynastií Británie.
V čínské mytologii – ráj nesmrtelných xian. Nachází se na třech posvátných horách: Penglaj, Fangzang a Yingzhou, které plují v moři-oceánu. Zmiňuje
se, že nesmrtelní lidé xian jezdí na oblacích, řízených létajícími draky.

Mají zahradu bohyně Xiwangmu,
v níž rostou broskve nesmrtelnosti p’an
t’ao. Je známo, že v pověstech má nesmrtelný člověk xian nejčastěji podobu
starce s bílým plnovousem a zobrazuje
se s atributy nesmrtelnosti.
V mytologii Helénů, tj. starých
Řeků, tuto zemi nazývali Elzsium, „Ostrovy blažených“... Atlantida.
HELÉNI O ATLANTIDĚ
Atlantida, starý helénský filozof Platon byl první z Helénů, kdo takto pojmenoval vysoce rozvinutý ostrovní stát
v Atlantském oceánu ve svých dialozích
Timaeus a Kritiás.
Platon byl potomkem athénského
zákonodárce 6. století před n.l., archónta Solona, kterého nazývali
„moudřejší ze sedmi mudrců“ země
ELlada. Země, která je dnes známá jako
starověké Řecko.
Podle Platona, egyptští žreci pověděli archóntovi Solonovi, během jeho
putování Egyptem, velké tajemství
o tom, že historie s přírodními katastrofami se opakuje a dnešní civilizace zdaleka není první. Mimochodem podle
pověstí Helénů má samotný rod Solona
původ přímo u boha moří Poseidona,
který, jak je známo, „založil Atlantidu
a usadil tam své děti“.
Podle starořecké pověsti byla ATLANTIDA velkým ostrovním státem,
nacházejícím se západně od Heraklových sloupů naproti Atlantským horám.
Další antické zdroje se zmiňují „o zemi
titána Atlanta“.
Atlanťané vedli války a rozšiřovali svou moc daleko za hranice svého

státu. Společnost Atlanťanů byla ve fázi
rozkladu: egoismus, moc, luxus, ctižádostivost, zkažená morálka. Podle legendy na ně za trest bohové poslali velké
zemětřesení a potopu.
Veliký ostrov Atlantida byl ZNIČEN během náhlého silného zemětřesení a prudkých záplav. Byl potopen
ve vodách oceánu za „jeden den a jednu katastrofální noc“.
Podle tvrzení Platona k záhubě Atlantidy došlo 9 200 let před dobami archónta Solona, to znamená před 12 000
lety od současné doby.
ATLANTOLOGIE
Dnes je spousta vědeckých materiálů, co si oceánologové, geologové, geotektonisté a odborníci v jiných oblastech
vědy o tom myslí. Mnozí vědci nepochybovali o existenci a ponoření velké
části pevniny, která se kdysi nacházela
v Atlantském oceánu mezi Evropou
a Amerikou, o níž se zmiňoval Platon.
Mnohé však v této pověsti udivovala
skutečnost tak rychlého ponoření pevniny – za jeden den a noc.
Avšak dnešní rychlé globální změny
klimatu na Zemi, které jsou pozorovány
za poslední dva roky, naznačují to, že
v současném světě se jakýkoliv den
může stát pro spotřebitelskou civilizaci
poslední.
Jak řekl Igor Michajlovič Danilov:
„Právě lidé svou volbou a zejména
svou volbou komu sloužit – ďáblu
nebo Bohu, přibližují, anebo oddalují
konec světa. Na lidech a mnohé záleží. Někteří lidé pochybují o konci světa. Avšak k dnešnímu dni pouze hlupák může pochybovat. Anebo ten, kdo
nevidí, co se děje za oknem."
Igor Michajlovič Danilov

2. část
ATLANTIDA. Кdo je AHRIMAN? Kde se nachází legendární
Šambala?
(00:09:35 - 00:16:10 (čas filmu)
ZEMĚ VĚČNĚ ŽIVÝCH

Od pradávna lidé žijící na různých
kontinentech zachovali společné duchovní dědictví, které obsahuje pochopení toho, jak může smrtelný člověk
dosáhnout nesmrtelného života, jak získat věčný život. Bylo to založeno na prapůvodních duchovních znalostech
o existenci Duchovního světa, věčného
Božího Světa, na tom, že Bůh je jeden,
na dočasnosti a smrtelnosti hmotného
světa. Bylo pochopení o Boží síle
a o tom, že ta spočívá v Boží Lásce.
Existovaly také poznatky o sedmi poslech Duchovního světa, vykonavatelích
Vůle Jediného Boha, kteří periodicky
přicházejí do tohoto světa během nejdůležitějších etap pro lidstvo. Jejich nesmrtelný Duch se dočasně vtěluje do
lidského těla v tomto světě. A takto, v životních podmínkách stejných jako
u ostatních lidí, plnili své poslání, až do
rozpadu tělesného obalu, tj. smrti dočasného těla.
Jestliže šest ze sedmi poslů Věčného
světa, Duchovního světa, přicházejí jen
zřídka a podle potřeby, tak jeden z nich
je neustále přítomen na Zemi podle Božího příkazu. Má mnoho jmen, ale jeho
skutečné jméno je AHRIMAN.
V současném chápaní je jako programátor, který vytvořil program, který
je tím, koho v různých dobách lidé nazývali ďáblem, satanem, iblisem anebo
jednoduše – rozumným systémem. Systém, jehož součástí je vědomí, a také
myšlenky přicházející k člověku od systému. Myšlenky působí a pracují šablonovitě, jako programy. Ahriman neustále
sleduje práce svého globálního inteligentního systému. Přebývá tady, v hmotném světě, pouze „jeden den“ – vycházejíc z dávného chápání, že celý
materiální svět, se svými miliardami let,
existuje pouze jeden den.
U mnohých vzniká otázka: k čemu
je potřebný ďábel a tito démoni v jejich
hlavách?
Tyto všechny programy s přicházejícími myšlenkami a emocemi, založenými na pýše, závisti, nenávisti a spoustě
pozemských tužeb? Ovšem podle prapůvodních znalostí, právě ony vytvářejí
podmínky pro lidskou volbu: být smrtelným nebo získat duchovní nesmrtelnost.
Myšlenky svádí, přivádí ke vzniku pozemských přání, jsou původci neřesti,
touhy po moci a po mrtvých atributech
materiálního světa. Ale tyto programy –
filtry – ďábel a démoni – jsou rovněž
vševidoucími strážci před bránou do
skutečného ráje, Božího ráje.
Duchovní Svět – to je svět, kde žádná hmota neexistuje, to je Svět s jinou

Možnosti člověka jsou omezeny jeho představivostí. - Sensei

Lidé různě nazývali nemateriální
místo, v němž neustále přebývají poslové z Duchovního světa. Jedno, z nyní
známých jmen, je legendární Šambala
v čele s Rigdenem Djappo. Podle prapůvodních znalostí se Šambala nachází
mezi reálným věčným Světem Boha
a dočasně existujícím materiálním Vesmírem. To znamená ve vyšší – 72. dimenzi této sféry. Odtud právě i pochází
zmínka o čísle 72 ve starých legendách,
pověstech, obrazech. Rovněž bych chtěla poznamenat, že obvyklý hmotný svět
se mění již ve 4. dimenzi. V sedmé již
jako hmota není přítomen.

Pečetí Šambaly je starobylý znak
AllatRa, stylizovaný jako vševidoucí
Boží oko, nebo v trojúhelníku vycházející slunce na horizontu s rozcházejícími
se paprsky. Pečetí Šambaly, jako znamením, bylo označováno území anebo místo, kde byl zájem Šambaly.
Podobné rozlišovací znaky nosili
představitelé Šambaly, když se dočasně
inkarnovali do tohoto světa, a také ti důstojní lidé, kteří jim pomáhali. Stejně
jako dříve, tak i nyní existuje spousta
legend o Šambale, které jsou propojené
s legendami o kosmické světové hoře.
V pověstech se asociativně vyprávělo,
že na vrcholu této světové hory žijí nesmrtelní bohové.
Tento pojem je spojen s nehmotným
místem, nacházejícím se vně trojrozměrnosti, které mohou duchovně navštěvovat ti, jež nazývají svatými. A to
je spojeno s procesy významné duchovní transformace člověka – od smrtelného k nesmrtelnému – a nemá žádný
vztah k materii jako takové. To znamená, ani k fyzickému tělu člověka, ani
k jakémukoliv materiálnímu místu na
zemi. S těmito poznatky je snadné rozlišit zrna od plev.
„…Když člověk pevně stojí v pozici
duchovního Pozorovatele, má-li prapůvodní Znalosti a pracuje nad sebou, získává prakticky klíče k sebezdokonalování a nachází zrnka Pravdy, dokonce
i když jsou ukryta v hromadě plevele.“
Celý film "Od ateisty k svátosti" v ruském jazyce s českými titulkami na:
allatra.tv/video/ot-ateista-k-svjatosti
Další pořady s účastí I.M.Danilova
v českém a slovenském jazyce jsou
dostupné na:

allatra.tv/cs
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
„Ako rastie odolnosť duše? Cez nádej a dôveru v Boha. Oni dávajú človeku
veľkú silu. Treba úplne dôverovať Bohu
a každú skúšku vnímať ako Dar poslaný
Božou láskou. Človek, ktorý dôveruje
Bohu sa teší zo všetkého. Či je hladný,
chorý, nespravodlivo obvinený alebo,
alebo... vždy verí, že to dopustil Boh,
spolieha sa na Boha a vždy sa cíti byť
v bezpečí v prístave Božej nádeje.“
Starec Paisij Svjatogorec
Otázka dôvery k Bohu sa pre mňa
na vedomej úrovni stala aktuálnou len
nedávno. Do života zrazu „sami od
seba“ začali prichádzať okolnosti, ktoré podporili hľadanie odpovedí na
túto otázku.
Duchovná praktika Lotosový kvet a dôvera v Boha
Keď som vykonával
duchovnú praktiku
Lotosový
kvet,
často som sa snažil „ponoriť sa“
do hlbokých
pocitov. Vynaložiť úsilie vyjadrené v čítaní
modlitieb a tiež
v predstavách
vzrušujúcich životných
udalostí
(stretnutie s milovaným dievčaťom, vernými
priateľmi atď.). Tento spôsob mi
veľmi pomáhal na začiatku cesty
a umožnil mi pochopiť, čo sú to hlboké
pocity.
Pochopiť... ale pri pravidelnom používaní tejto metódy som si uvedomil, že
nie vždy sa pomocou nich dokážem „ponoriť sa“ a dosiahnuť výsledok. Nechápal som, prečo sa mi nedarí. Veď sa tak
snažím! Siaham, siaham... ale dosiahnuť
nemôžem! A potom som pochopil, že
nič netreba dosahovať. Netreba robiť
vôbec nič. Treba si len upratať v sebe
a neprekážať Bohu tvoriť. Otvoriť
a odovzdať sa Nebeskému Otcovi. Pretože duchovná praktika - to je dielo Ducha, nie vedomia.
A skutočne, keď sa na to pozrieme
z pohľadu vedy, tak autor kníh o meditácii Andrej Ardcha, s odvolaním sa na
amerických neurofyziológov, ukazuje,

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Čítaje podobenství „O urážce, odpuštění a očištění duše“ vznikla asociace na svou zkušenost s projekty MSH
ALLATRA. Vzniklo pochopení, proč
skutečně je dělám a jak moc je důležité,
čím je naplním.
V podobenství se píše o ženě, která
přišla za Mistrem nevrhající stín, stěžujíce se na svůj život. Po nešťastném
manželství se zamilovala do muže,
avšak on si pak vzal mladou slečnu.
Žena přijala jeho volbu a dále ho milovala. Avšak jednoho dne ji velmi urazil.
Jeho zlá slova způsobila, že přestala žít
láskou k němu a svět ztratil své barvy.
Podobenství pro mě začalo být zajímavé
v této části:
— Víš, že jsi přišla k Súfimu? Nebudu ti dávat rady o tom, jak a kde si hledat muže. Budu s tebou mluvit o něčem
jiném. Chceš změnit svůj život před Očima Alláha?
— Ano, chci to zkusit, jestli je to
možné ještě stihnout…
Už v tento moment přišlo na vnitřní
úrovni naplnění probouzející Lásku
k Bohu.
— První, čemu je potřeba se naučit,
je odpouštění urážky. Podívej: vždyť vše
špatné, co se ti teď děje, pochází z tvé
urážky!
Každý se musí naučit měnit situace
ve svém životě právě „od svého konce“.
Často bývají případy, kdy nemůžeme
situace přicházející do našeho života nijak ovlivnit, neboť nezávisí na nás. Ale
svůj úhel pohledu na tyto situace, svůj
postoj k tomu, co se děje – to si člověk
může zvolit vždy. Přičemž je nutné vždy
pamatovat na to, že vše, co se děje, posílá Alláh – a On to posílá pro blaho!
Pokaždé se můžeme sami rozhodnout, jak reagujeme na to, co nám Bůh
do života posílá. Přičemž jediným správ-

CESTA ZA POZNÁNÍM

O dôvere k Bohu,
strachu z hodnotenia
a životných skúškach
že počas meditácie vznikajú v mozgu
„záblesky absolútne usporiadanej aktivity všetkých centier mozgu“ a spúšťa
sa proces spontánnej samoregulácie. Ak
hovoríme o samoregulácii, nemyslíme
tým, že toto samonaladenie vytvára ľudský um alebo mozog. Niet divu, rôzne
tradície vo svojich náboženských termínoch, ktoré popisujú podobný stav, hovoria o tom, že ho spúšťajú zhora Božské
sily – Duch svätý, Učiteľ, lúč vyššieho
Ja. Prapôvodné svetlo, Hlas
ticha.
Ak dôverujeme
Bohu, neočakávame
výsledky, ale prosto
Sme... Sme v Bohu,
Sme v Láske, Sme na
Pocitoch...Vtedy prichádza pochopenie, že
v duchovnej praktike
"Lotosový kvet" je
možné zotrvávať nielen staticky počas
vykonávania meditácie, ale počas dňa, každú minútu, po celý čas bez ohľadu na to, čo
robím a kde sa nachádzam.
Len sa otvoriť a dôverovať.
Čistota. Láska. Vďačnosť.
Strach z hodnotenia
Pri skúmaní otázky dôvery k Bohu
by som sa chcel krátko dotknúť takého
pojmu ako je strach z hodnotenia. V živote sa veľmi často stretávame s obavami, ako pristúpiť k neznámemu človeku
na ulici a prihovoriť sa mu. Častý je aj
strach z vystúpenia pred publikom. Pulz
sa zrýchľuje a zdá sa, že nám srdce vyskočí z hrude. Všimol som si, že čím
častejšie som dával pozornosť telu
a myšlienkam v hlave, tým bola silnejšia
reakcia tela (tras, svalové kŕče, zmena
hlasu). Prečo sa to dialo?
Je to veľmi jednoduché... Sústredil
som pozornosť na vonkajšie a svojou
vedomou voľbou som dodával silu strachu z hodnotenia. V skutočnosti som
strácal čas na prázdne ilúzie namiesto
toho, aby som zameral pozornosť do
svojho vnútra, otvoril sa a žil v realite

Boha. Žil v láske podľa svojej voľby.
Keď sa začala rodiť dôvera, strach
z hodnotenia menej vplýval na moje
správanie. Emócie strachu sa občas
prejavujú, ale teraz už chápem, že je to
len rokmi nazhromaždená, návyková reakcia. Teraz už viem, že Boh je vo mne,
miluje ma a vždy mi pomôže, ak mu ja
sám pôjdem oproti.
„Zo začiatku sú ľudia obyčajne pohodlní a k Bohu sa obracajú až potom,
keď sa sklamú v ľuďoch. Ale ak nechceme trpieť, tak budeme prosiť o pomoc
Boha, lebo to je jediná ozajstná útecha.
Viery v Boha nikdy nie je dosť a dôležitá
je aj dôvera v Neho. Dôvera k Bohu priťahuje jeho pomoc. Kresťan verí a zveruje sa Bohu pred smrťou. A vtedy jasne
vidí Božiu ruku, ktorá ho ochraňuje.“
Paisij Svjatogorec
Boh je neustále s nami. Niekedy
vznikajú kritické situácie, ale to sú len
lekcie a ľudia v nich – naši učitelia. Nič
sa nedeje bez vedomia Boha. A všetky
situácie, ktoré v živote vznikajú, to sú
len skúšky, ktoré treba zvládnuť. Ak človek z nejakej príčiny úlohu nezvládne,
tak je veľká pravdepodobnosť, že sa takáto situácia znova zopakuje, aby mohol
pokročiť na duchovnej ceste. Hlavné je
pochopiť, že Boh neposiela také skúšky,
ktoré by boli nad ľudské sily. Ľudia
majú rôzne schopnosti a zručnosti, každý má svoj kríž a ak v živote musíš podstúpiť skúšku, je v tvojich silách ju
zvládnuť. Veď Boh je s tebou. Duchovný svet nám vždy pomáha. Je len potrebné otvoriť sa pocitom, prijať jeho pomoc
a nikdy sa pred ním neuzatvárať.
„Kto je v láske, ten je v Bohu a Boh
v ňom, lebo Boh je Láska sama.“
(1 Ján 4:16)
Boh je neustále s nami, energia lásky
preniká všetkým naokolo. Boh je všade,
v nás aj mimo nás. Boh je v každej čiastočke vesmíru. V každom z nás je kúsok
z neho, čiastočka Stvoriteľa, ktorý je stále s nami, ktorý nás neustále cíti! Ktorý
miluje a čaká, kedy...Kedy už?! Vrátia sa
jeho zblúdené deti nakoniec domov?!
Miluje nás a verí nám.
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Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Ešte stále si pamätám na TEN pocit,
keď som bola dieťaťom. Na to, že mama
bola pre mňa ideálom, super ženou, ktorej som mohla bez výhrad dôverovať. Vo
vnútri mi utkvel ten pocit, keď som sa jej
mohla schúliť do náručia. V tej chvíli sa
strácali všetky strachy. Boli sme len my
dve. Tieto okamihy však boli čoraz
vzácnejšie a ja som sa snažila tento kontakt obnoviť. No postupom času som
zisťovala, že láska k mame je podmienečná. Že ma bude milovať len vtedy, ak
budem poslušná a budem sa správať
podľa jej očakávaní a pravidiel.
„S postupem času začíná nová
Osobnost vnímat a poznávat okolní
svět a ten vnitřní kontakt se přenáší
na komunikaci s blízkými: s matkou,
otcem, příbuznými. Ve vědomí se díky
prožívání hlubokých vnitřních pocitů
upřímné Lásky, vycházející od Boha,
fixují prvotní vnější viditelné obrazy.
To je spojeno výhradně s vnitřním
světem člověka, s tím tichým, opravdovým rozhovorem s Bohem v Jeho
Lásce. Proč nám z dětství zůstanou ty
nejkrásnější vzpomínky, například na
matku, jako všemocnou, milovanou
bytost, pro kterou v daném světě není
nic nemožné. Když ale dospějeme,
hledíme na ni již jinými očima, jako
na dospělou ženu s vlastním osudem.“
z knihy AllatRa
Ale ten pocit bezpečia si pamätám.
Ostal vo mne. Tá láska, v ktorej som sa
vyslovene mohla roztopiť. A tento pocit,
no znásobený a rozširujúci sa do nekonečna, zažívam aj s Ním. Sú to chvíle
tak intímne, že sa nedajú opísať slovami.
Je to medzi nami. To stále a prekrásne.
Tieto chvíle nastali však vtedy, keď som
prestala mať pochybnosti. Stalo sa to
niekedy na jeseň. Po praktike prišlo pochopenie, že pochybnosti ohľadom duchovnej cesty sú absolútny nezmysel.
Všetky, absolútne všetky sú od vedomia.
Osobnosť vie. Ona nepochybuje. Teší sa
z tých nádherných chvíľ, ktoré zažíva so
svojim Stvoriteľom. Keď prišlo poznanie, že ja viem, že sa spojím, vedomie sa
úplne zhrozilo. Okamžite to zamietlo
ako niečo odvážne, nevhodné a kacírske. „Ty predsa musíš pochybovať. Nemôžeš si byť taká istá. Veď to je rúhanie.
Pred Bohom sa musíš triasť. Veď to nejde len tak.“ Potom mi začalo nahovárať,
že duchovný život je len cesta vyvole-

O urážce, odpuštění a očištění duše
ným řešením bude vždy vděčnost za
všechno, co nám On posílá. A my se můžeme stát lepšími, chytřejšími – díky těm
lekcím, které jsou našimi dary od Něho!
Tohle je plně v našich schopnostech:
vybrat, jak reagovat na to, co jde od
Něho k nám! A ty ses tomu už velmi dávno učila.
Ty ještě nevíš, jaký nádherný dar
Alláha ti tato událost do života přinesla!
I ty máš nyní možnost změnit velmi mnoho ve svém osudu!
Dále se vypráví, že Mistr nabídl
ženě opisovat cenné Súfijské texty, neboť její otec ji v dětství naučil psát. Podal jí texty a poslal ji domů. To mi připomnělo situaci, kdy jsem poprvé dostala
možnost účastnit se projektu. Věděla
jsem okamžitě, že je to jedna z věcí, která mi v životě velmi scházela – činnost,
která má smysl. Činnost, která nepřinese
dobro jen mně, ale i dalším lidem.
Od té doby už uběhl nějaký čas. V jejím vnějším životě se v podstatě nic nezměnilo. Ale ona sama se začala zcela
jinak stavět ke všemu, co se s ní dělo.
Popisuje se, že učenci mistra ji stále
navštěvovali a nosili nové knihy k přepisu. Také se s ní dělili o nové metody práce nad sebou, které se sami naučili.
Avšak tato žena, jak se v podobenství
píše, stále více nacházela moudrá slova
a rady v knihách, které přepisovala.
Ale jednou…
Jeden z mladých učenců Mistra jí
vrátil poslední práci. Řekl, že Mistr není
spokojen s ornamentem: vzor není harmonický. Proto prosí udělat tuto práci
ještě jednou…
Mladý muž spěchal dále, nezdržel se.

Žena zůstala sama…
Zoufalství ji zachvátilo: „To jsem se
opravdu ani s touto jednoduchou prací
nevypořádala? O Alláhu! Copak pro mě
už není naděje?!“ Slzy se jí řinuly z očí…
Potom znovu usedla k práci a ze
všech sil se pokoušela naladit na harmonii, na Lásku Alláha…
Předělala ornament. Potom začala
přepisovat text. Slova se skládala na papír
linka za linkou v krásné a rovné řádky:
„Jestli se člověk dopustil nesprávného činu, učinil pokání a pochopil svou
chybu, jistě se v jeho životě znovu projeví podobná situace, kde bude muset postoupit správně. Bude muset potvrdit
Alláhu, že tuto lekci Alláha už pochopil.
A jestli se chyba bude opakovat, budou se opakovat zkoušky – dokud nebudou odstraněny všechny aspekty této
chyby duše.
A tak to bude s každou chybou.
Nakonec se duše musí stát podobnou
krystalicky čisté, průzračné nádobě, ve
které září Světlo Alláha!
Ten, kdo o tom ví, přijímá všechny
potíže zkoušek s radostí a smířením!
A oslavuje Alláha za darovanou možnost
stát se lepším!“
Žena se šťastně rozesmála. Uvědomila si, že pochopila smysl této zkoušky,
kterou dostala od Alláha: vždyť ona zopakovala svou chybu! Jak nestabilní se
ještě ukázala být její dostihnutá úroveň
čistoty i lásky v duši!...
Uviděla usmívající se tvář Mistra,
stvořenou ze Světla, a poděkovala Mu za
zkoušku.
Světlo a Láska ji naplnily! Ona pochopila, jak jí v této situaci Alláh pomohl stát se lepší!
Štěstí života pod vedením Alláha ji
celou zaplnilo!
A znovu začala pracovat.

Poslouchala jsem tato slova a Duši
zaplnila radost a Láska. Vzniklo obrovské přání žít pro Boha, v jeho Světle –
a toto světlo předávat. A tu přišlo pochopení. Vždyť je to jako s projekty MSH
ALLATRA!
Uvedu příklad:
Prvním projektem, kterým jsem se
začala zabývat, jsou noviny POLAHODA. Dlouho jsme tyto noviny dělaly ve
dvou – vždy jsem je připravila a poté
odeslala zodpovědné osobě. Avšak noviny, z nějakého důvodu, vždy po vytisknutí vypadaly úplně jinak, než jsem je
odesílala.
Po nějaké době se k projektu přidali
další lidé a uvnitř mě vznikla urážka.
V hlavě zněla slova zloby na všechny
okolo, i na samu sebe – jaká jsem neschopná, že se musí přidávat další lidé,
že nejsem schopná je udělat dobře sama.
Vědomí mi předkládalo úplně odejít od
tohoto projektu. Avšak v určitý moment
jsem pochopila, že jsem noviny dělala
ne z radosti, ale proto, aby mě ostatní
uznali a pochválili. Neboť jejich příprava zabírá velmi mnoho času a já jsem
„tak dobrá“, že je dělám „sama“.
Tento moment byl pro mě klíčový.
Pochopila jsem, proč nikdy noviny nevyšly tak, jak jsem navrhovala – neboť
jsem pracovala bez Boha – pro ego. Má
přivázanost k vlastní důležitosti nedávala průchodu Dobru. Když jsem si tohle
přiznala, reálně se mi ulevilo. Byl to pocit padajícího kamene ze srdce – a v srdci vzniklo místo pro Radost.
Od toho momentu se můj přístup
k novinám kardinálně změnil. Při jejich
tvorbě poznávám svůj vztah k Bohu, nechávám se vést jeho rukou a přijímám
všechny inspirace, které přijdou. Při čte-

Absolútna

dôvera Bohu

ných. Že to dokázal len Budha, Mohamed a jemu podobní. No dobre, možno
ešte partička okolo Igora Michajloviča.
Ale tu? To je predsa nepredstaviteľné.
Vedomie si vie všetky veci „logicky“ zdôvodniť. Chce ma chytiť na argumenty, ktoré si vytiahlo niekde z rukáva.
Avšak ja viem, že mi klame v milión
veciach, tak prečo by mi malo vravieť
pravdu práve pri tomto? Pri tom najdôležitejšom, čo je skutočná podstata bytia?
Opäť výstižný citát z knihy AllatRa:

& „Hlavní jsou city, které chová,
které ho vedou do boje a nutí ho bojovat o vítězství. A tento cit Lásky ho neopouští ani tehdy, když se dostává do zajetí nepřítele a ví, že je mu souzeno
zahynout tam v utrpení. Protože je naplněn pocitem opravdové Lásky, kvůli
které žil a kvůli které i umře. Takže
všechno závisí na člověku! Pokud je
naplněn opravdovou Láskou k Bohu,
kterou každý den žije, není v něm místa
pro pochybnosti. Má pouze jeden cíl –
zvítězit, aby osvobodil svoji Duši!“
Keď som prestala pochybovať,
všetko sa akosi pohlo. Je to naozaj len
o pozornosti a energii, ktorú stále niekde
vkladáme. A keď som prestala vkladať
energiu do myšlienok typu: „Čo ak to
nestihnem? Čo ak sa nespojím? Ja budem určite subosobnosť. Aj tak sa mi to
nepodarí, pretože nebývam v Kyjeve...“
dýchalo sa mi oveľa ľahšie. Užívam si
každý okamih a cítim, že je dôležité len
jedno. Aby som bola v každom tom okamihu naozaj šťastná. Veď to je naša povinnosť. Na to sme tu.
V jednej z kníh od Anastasie Novych
sa píše, že môžeme dôjsť len tak ďaleko,
dokiaľ veríme, že môžeme dôjsť. A v tej
vete je hlboký zmysel. Pretože ak budeme mať v sebe pochybnosti, nepohneme
sa z miesta... A je to naozaj tak.
Michaela
ní knihy AllatRa nacházím na každé
stránce inspiraci k napsání článku. Stalo
se pro mě nesmírně zajímavé rozšiřovat
obzor poznání, získávat informace, učit
se nové věci – ale především, skrze
všechny zkušenosti, prohlubovat svůj
vztah k Bohu. S každým řádkem se přede mnou odhaluje význam slova AllatRa
a uvnitř vzniká jistota a blízkost.
Nyní se s radostí dívám na to, co
bylo po prvotním návrhu změněno
a sama sobě zpětně odpovídám, proč
daná věc nebyla harmonickou – a proto
ji bylo nutné předělat.
Když pracujeme se zdroji čistých
Znalostí, neustále se něco dozvídáme.
Zaplňujeme své informační pole doslova
cennostmi. A to pomáhá udržovat pozornost tam, kde má být – na Duši, na dialogu s Bohem.
A stejně je to se všemi projekty. Pokud se při jejich tvorbě necháváme vést
egem – perem Satana – nic se nepodaří,
neboť vše, co tvoříme, nese stopy toho,
co bylo vloženo. Avšak pokud nás vede
Láska, dělíme se se světem o to nejcennější, co máme – o Boha v nás.
A pak i všechny opravy a předělávky přináší radost. Tam, kde vlezl stín,
mám možnost doplnit Světlo. A z chyb,
kterých jsem se dopustila, mohu čerpat
cenné zkušenosti.
… A to, co se dělo dále, bylo darem
Alláha pro ty, kteří míří k tomu, stát se
lepšími i konat dobro: vzájemná láska
zabarvila jejich společný život!
Všechno kolem nich bylo osvětleno
přítomností Alláha, neboť žili i pracovali pro Něho!
Při práci na sobě přichází různé
situace. A já si stále více uvědomuji
potřebu poznat Boha. Uveličit svou
Lásku k Němu. A pravdou je, že vše,
co se děje, pomáhá rozsvítit vnitřní
Světlo a poznat Jeho.
Markéta Vacková
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