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Dobro je tam, kde Ty

Mezinárodní projekt Noviny 

"Dobro je tam, kde Ty" 

je  jedinečnou, sociální 
iniciativou dobrovolníků 
MSH ALLATRA, zaměřenou 
na zaplnění informačního 
prostoru dobrými 
zprávami, tvůrčími nápady 
a inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 
produktů a internetových 
zdrojů.  
Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazba novin – to 
vše dělají účastníci projektu 
ve svém volném čase. 
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BUDOUCNOST JE TEĎ 
V jaké společnosti bys chtěl žít ty?
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BUDOUCNOST JE TEĎ
Základy tvořivé 

konstruktivní společnosti

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST 
úryvek z knihy AllatRa

ALLATRA TV 
Mezinárodní dobrovolnická televize

FENOMÉN ČASU 
úryvek z knihy Ezoosmóza TÝŽDEŇ SOLIDARITY 

ÚČASTNÍKOV  
MSH „ALLATRA“

STRETNUTIE
IGORA MICHAJLOVIČA 

DANILOVA

S AKTÍVNYMI ÚČASTNÍKMI MSH „ALLATRA“

Počas týždňa Medzinárodnej solidarity v Koordinačnom centre 
MSH ALLATRA sa uskutočnilo stretnutie aktívnych účastníkov 
hnutia z celého sveta s Igorom Michajlovičom Danilovom, kde bola 
príležitosť nielen komunikovať v atmosfére veľkej priateľskej rodi-
ny, no aj položiť otázky, ktoré nás znepokojujú.

Prečo je pre ľudí dôležité, aby sa učili Žiť, Milovať, spolupra-
covať navzájom, prekonávať spoločne problémy? Prečo je 
dôležité šíriť vo svete univerzálne ľudské duchovné hodnoty 
a popularizovať príklady, ktoré by uľahčili dialóg medzi ľuďmi 
a ich univerzálne zjednotenie? O dôležitosti tvorivej spoločnos-

ti, zmysle života, práce na sebe a zmeny seba k lepšiemu, o tom a 
mnohom ďalšom na osudovom stretnutí pre tých, ktorí sa snažia 

Žiť, duchovne sa rozvíjať a prinášať spoločnosti maximálny úžitok.

Tatiana: Igor Michajlovič, dovoľte mi v úvode, v mene všetkých tu 
prítomných ľudí a aj všetkých ľudí, ktorí sú na druhej strane obra-

zovky, úprimne Vám poďakovať za Vašu starostlivosť a za Vašu Lás-

ku, za duchovnú pomoc, pretože je vždy veľmi aktuálna a vždy sú 
tie odpovede na naše otázky, ktoré nás znepokojujú, veľmi cenné a 
dôležité. Je veľkým šťastím vidieť, ako ľudia vedení vnútornou Alla-

tRa menia seba, a tak aj menia celú spoločnosť ako celok. Je veľkým 
šťastím cítiť a vidieť, ako sa AllatRa rozvíja vnútri každého človeka, 
a ako AllatRa rastie po celom svete.        ... pokračovanie na strane 11

úryvok z programu
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Anna: Chtěla bych také ozvučit jeden z 
cílů projektu „BUDOUCNOST JE TEĎ“. Je 
to společné formování vize společnosti, za 
kterou se nebudeme stydět zanechat ji na-

šim budoucím generacím. Každý se zamýšlí 
nad tím, co by chtěl zanechat svým dětem, 
vnukům, pravnukům, aby tvůj život v tom-

to světě nebyl marný nebo, jak se říká, ne-

byl zbytečný. Každý chce po sobě něco za-

nechat. Když se nad tím takto zamyslíte, co 
necháme našim dětem? Půjčky, které jsme 
si pořídili? Svět, ve kterém tě nechrání proti 
válce? Svět, ve kterém nevíš, co bude zítra?

Svět, kde ani nemáš jistotu v tom, že bude 
nějaká ochrana v případě nějakých přírod-

ních katastrof? Dá se říci, že našim dětem 
necháme svět bez zítřka. Je to opravdu to, 
na co chceme utrácet svůj čas, dokud se na-

cházíme tady? Vždyť co nás mimo jiné spo-

juje? Že jsme všichni naživu. 

A skutečnost, že jsme všichni naživu zna-

mená, že máme čas, příležitost, pozornost. 
Takže dokud jsme tady, dokud máme tento 
život, tak bychom mohli něco změnit. Změ-

nit to tak, aby to něco skutečně přineslo 
nejen do našich životů, ale také globální 
změnu budoucím generacím celého lidstva, 
a tím je změna na jinou společnost, jiným 
způsobem. To znamená svět, ve kterém by 
mohl být každý člověk šťastný, ve kterém 
chápeš, že se nemusíš bát, kde není na prv-

ním místě přežívání, kde lidé mají dostatek 
času na to, aby se navzájem poznávali. 

Protože to vidíme dokonce i v rodinách, 
když lidé kvůli práci a velkému množství 
různých záležitostí a úkolů prostě nemají 
dost času na to, aby byli spolu, aby se navzá-

jem poznali. A to nejen navzájem mezi se-

bou, ale i v poznání sebe sama. To znamená, 
taková společnost, ve které bude mít člověk 
čas na to, aby byl šťastný. A dnes skutečně 
žijeme v takové, dalo by se říci, jedineč-

né době, kdy takováto příležitost existuje. 
Tedy, když my, jako lidé, můžeme skutečně 
vytvořit tuto tvořivou společnost. 

Co je k tomu potřeba? A toto je asi hlavní 
otázkou, která, myslím, znepokojuje kaž-

dého, kdo sleduje tento pořad, každého na 
planetě. Takže, co je nezbytné pro realizaci 
této společnosti? A odpověď je velmi jed-

noduchá. Zaprvé je nutné, aby se všichni 
dozvěděli o této společnosti,  aby každý 
člověk na tomto světě věděl, že existuje 
tvořivý model společnosti, že my, jako 
lidé, si to opravdu zasloužíme a můžeme 
na něj přejít. Abychom pochopili, že vše 
závisí na naší volbě: jak se rozhodneme, 
tak to bude. Pokud my jako společnost 
sami přijmeme rozhodnutí, že ANO, že je 
pro nás nevyhnutelné  změnit tyto pod-
mínky, které nyní existují, že musíme 
tento model změnit, tak se změní. 

Protože to ve skutečnosti nezávisí na li-
dech, kteří tam údajně něco řídí a tak po-

dobně, vždyť my sami jsme jim tuto zod-

povědnost řídit dali. Vždyť v ústavě každé 
země je napsáno, že zdroj moci - je národ. 
Podstata spočívá právě  v tom, že na základě 
přání národa, tzn. nás, lidí, se formuje to, co 
se s námi děje. Nic se neděje bez naší volby, 
respektive, nyní jediná věc, která nás dělí 
od tvořivé společnosti - je naše vědomí a 
neochota začít mluvit, začít mluvit a vzná-

šet tuto otázku, aby se všichni dozvěděli, 
vnášet ji do celosvětové diskuse. Jednoduše 

jde o to, že náš soused neví o tom, že je to 
možné. Protože pokud o tom všichni začnou 
mluvit, začne se o tomto tématu diskutovat.

 My, jako lidé, tuto otázku začneme za-
řazovat “na program jednání” a budeme 
spolu mluvit, rozšiřovat, prohlubovat, 
sdělovat v různých jazycích jeden druhé-
mu, jak prospěšné a krásné to je. A tato 
tvořivá společnost, pak k tomu i dojde. 

Teja: Mimochodem, jsi ještě zmínila téma, 
toho, jakou budoucnost zanecháme násle-

dujícím generacím. Ale tato budoucnost 
- není ta, co uvidí další generace, je to ta, 
kterou můžeme my vybudovat a uvidět na 
vlastní oči. Když se na to podíváme... Po-

kud necháme všechno tak, jak je to teď, tak 
jakou budoucnost zanecháme? Opravdu, 
zanecháme půjčky, nebo zanecháme dům 
nebo úspory v bance, které inflace neustá-

le požírá. Nebo můžeme zanechat skutečně 
svět... vždyť my sami můžeme vytvořit jiný 
svět, důstojný svět a zanechat úplně jiné 
dědictví, a vidět ho sami na vlastní oči, a  
postavit ho vlastníma rukama. 

Anna: A ráda bych se se všemi podělila o 
to, jak vznikla myšlenka vytvoření tohoto 
pořadu. Začalo to tím, že jsme my tři seděly 
a začaly jsme jednoduše diskutovat o tvoři-
vé společnosti, to znamená, jen tak se dělit 
mezi sebou: jak to vidíme, jak to chápeme, 
jak se to změní a jak to bude, jak bys chtěl, 
aby to bylo. Nebo jak to vidíš, tak jak je to 
nyní, jak to bude pro lidi snazší, jak se to 
bude transformovat v té nebo jiné sféře, se 
kterou jsme přicházeli do styku. Prostě jsme 
se spolu začaly nějak dělit v uvolněném roz-

hovoru a uvědomily jsme si, že to je přece 

„BUDOUCNOST JE TEĎ“
PROJEKT

úryvek z pořadu 
Každý člověk chce být šťastný. 

Můžeme ale naši společnost nazvat 
šťastnou? Je šťastný každý člověk? 
Co všichni potřebujeme k tomu, aby-
chom vybudovali skutečnou tvořivou 
společnost? Každý chce žít šťastně i v 
současnosti, šťastně i v budoucnosti. 
A naši budoucnost formujeme nyní. Na 
platformě Mezinárodního společenské-
ho hnutí ALLATRA byl spuštěn nový 
projekt „BUDOUCNOST JE TEĎ“. Cí-
lem tohoto projektu je, aby každý člověk 
pochopil, jakou roli hraje při utváření 
celé naší společnosti. Co může každý z 
nás udělat, abychom žili tak, jak oprav-
du chceme? Co na svém místě může-
me udělat, aby tato tvořivá společnost 
mohla přijít co nejdříve?

více informací
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ten model, jaký může být na celém světě. 
Když o tom prostě mluvíš s přítelem nebo 
ve společnosti, položíte tuto otázku, při-
jdete na zajímavá porozumění. Je to stejné 
pochopení, jaké dnes Teja a Taisia ozvučily, 
a to jak o vědě, tak o medicíně, jak může být 
prezentována v tvořivé společnosti z úplně 
jiné perspektivy. 

A chápeš, že na některé momenty ses ani 
takto nepodíval, to znamená, že to pro tebe 
bylo velmi cenné, když jste spolu o tom dis-

kutovaly a povídaly si, že jako kdyby se tvé 
pochopení rozšířilo, že je to „krásné, tak-

to by to také bylo možné“. A předtím ti to 
tvoje vědomí omezovalo - že jenom takto, 
jenom v takovém spotřebitelském modelu. 
A tady, po rozhovoru se všemi, když se ko-

lektiv spojí na takové tvořivé, radostné vlně, 
se tvoje obzory najednou začnou rozšiřovat. 

Tedy odehrává se to nejcennější, o čem 
jsme mluvili na samém začátku, že tvo-
řivá společnost je možná - když se u nás 
tyto hranice rozšiřují, když chápeme, že 
je to možné, protože slyšíš, jak lidé uva-
žují, tyto nápady, vnímáš tuto inspiraci a 
chápeš, že to opravdu můžeme. A oprav-
du je to možné! A to je možné v tom smy-

slu, že jsi takto ani  neuvažoval, ale lidé o 
tom přemýšlejí. 

Takže, kolik nás je dalších lidí, kteří to mo-

hou vidět ještě ve větším rozsahu a ještě 
zajímavěji. A proto jsme se chtěly o to podě-

lit, je to jako model, který může uskutečnit 
každý na svém místě. Začít tento rozhovor 
v kolektivu, v práci, s přáteli, s kolegy, s ro-

dinou, s příbuznými, u svátečního stolu, při 
návštěvách hostů, na narozeninových osla-

vách, o Vánocích, při jakékoliv příležitosti, 
když se lidé sejdou. 

Pokusit se jednoduše nasměrovat konverzaci 
ne do nějakých obvyklých témat, diskusí, ale 
například: „Řekni mi, je to pro mě opravdu 
zajímavé, jak by jsi ty chtěl žít, jakou spo-
lečnost by jsi chtěl vidět?“ A víš, taky znám 
velmi zajímavý model, který teď lidé společně 
vyvíjejí po celém světě, model, který by nám 
jako lidstvu nejvíc vyhovoval, chtěla bych se 
s tebou také podělit. A provést to formou sr-
dečného a upřímného rozhovoru. 

Ty pak totiž mohou přerůst i v pořady, ve 
videoblogy a případně i v nějaké besedy na 
televizních kanálech. Mohou přerůst v kni-
hy, články v časopisech, ve všechno mož-

né, co sami vytváříme, tj. do informačního 
proudu, o kterém jsi mluvila na začátku, s 
nímž sami naplňujeme svůj život a tímto 
jej formujeme. A to vše začíná takovou sr-

dečnou komunikací a otevřeností vůči sobě 
navzájem, kdy cítíš, že ti, kteří jsou vedle, 
to podporují. A že tato vlna, taková dobrá, 
srdečná, je velmi blízká každému a je to do-

opravdy natolik zajímavé o tom diskutovat 
společně, protože vy cítíte, jak se zesiluje. 
Když už jste tři, je to ještě více reálné, jestli 
jste čtyři, pět, šest, sedm a ve skutečnost, 
že se zde nachází opravdu obrovský natá-

čecí tým. 

A jak se to děje během konferencí, tedy když 
je vás opravdu hodně, a vy o tom hovoříte, 
tak to žije, a cítíš ten potenciál, a začne se 
vytvářet porozumění jak postupovat, pro-

tože lidé také tuto otázku často mají. Dob-

ře, představíme si tento model. Jak ho zre-

alizujeme? A jak ho zrealizovat, když si o 
tom nepopovídáme? Takže se to opět vrací 
k tomu, že bychom o tom měli začít disku-

tovat, a to, co nejvíce v různých oblastech 
činností, ve zcela odlišných profesích. 

A jít za rámec svého povolání. Pokud jste 
například lékařem, promluvte si s matema-

tikem, pokud jste astronautem, promluvte 
s archeologem, pokud jste studentem, pro-

mluvte si s učitelem nebo obecně s člově-

kem, který například pomáhá při zabezpe-

čování bydlení a komunálních služeb nebo 
uklízí ulice. Ano, v zásadě, pokud o tom lidé 
začnou mluvit mezi sebou v tak širokém for-

mátu „bez hranic“, copak to pro nás... 

Pak chápeš, že složité  to bude, když to ne-

budeš realizovat. Naopak, je to velmi jed-

noduché a reálné, když my lidé tuto otázku 
společně otevřeme, prodiskutujeme a na-

jdeme způsoby řešení. 

V takové živé komunikaci, přátelské, čestné, 
upřímné, otevřené, prostě najdeme způsob, 
jak to udělat. A vše začíná vlastní vnitřní 
otevřeností a takovou radostnou touhou dě-

lit se s lidmi a poslechnout si je. To zname-

ná, vyslechnout a vyměňovat si to světlé a 
dobré. A tehdy chápeš, že není nic nemožné, 
když jsme v této dobré komunikaci, interak-

ci a to může probíhat v každé části světa, 
s každým člověkem, a od toho vše začíná. 
Proto, přátelé, připojte se! 

Je to velmi radostné! To je velmi upřímné! 
To je velmi naplňující, což je to nejdůleži-
tější. To otevírá perspektivy. Ne, že nám 
někde někdo otevře perspektivy našeho 
rozvoje, ale my sami, skrze naši činnost, 
naši komunikaci, díky tomu, že se v na-
šich činech nebojíme projevovat to, čím 
jsme naplněni uvnitř, čím je naplněn 
uvnitř každý z nás. A uvnitř jsme všichni 
naplněni Láskou.

allatraunites.com/cs/future-is-now

Tvořivý model společnosti zahrnuje pro 
lidský život následující podmínky:

Fixní ceny produktů po celém světě

Jednotná plánovaná ekonomika

Nedojde k žádnému nedostatku ani 
nadbytku

Bezplatné a kvalitní vzdělání a 
medicína po celém světě

Absence vládnoucí elity

Společenská samospráva

Bezpečnost a vysoká úroveň 
infrastruktury

Věda ve prospěch lidstva

Již nyní lze pouště proměnit v 
rozkvetlou zahradu

Vývoj fyziky, vědy a vesmírných 
programů

Správné přerozdělení přebytečných 
peněžních prostředků

Žádné kolísání směnných kurzů a 
inflace

Volný pohyb po celém světě

Zrušení daní a úroků z půjček

Platy jsou střední a vysoké

Pracovní doba 4 hodiny denně 4 dny v 
týdnu

Prodloužení života a absence nemocí

Řešení problémů s klimatem a 
geoinženýrství pomocí vědy

Uvolnění obrovského množství času  
pro duchovní rozvoj

BUDOUCNOST JE TEĎ
Základy tvořivé 

konstruktivní společnosti
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Fenomén času jako takový mě ale celko-

vě zajímá už dávno. A otázek u mě dozrála 
spousta. Co se týče oficiální části, tam je 
všechno jasné: ve vědě se čas používá jako 
jednotka pro měření určitých periodických 
procesů. Ve filozofii samozřejmě je to stav 
hmoty, forma postupného střídání jevů. 
Je jasné, že je neodmyslitelně spojeno s 
prostorem.

A taky že univerzálními vlastnostmi času 
jsou délka, neopakovatelnost a nevratnost, 
a vlastnostmi prostoru jsou velikost, jedno-

ta nesouvislosti a souvislosti. To všechno je 
v podstatě jasné…

Když se ale podíváme na podstatu… 

Podle mne existuje obrovský rozdíl mezi 
tím, jak čas měříme a jak ho ve skutečnosti 
prožíváme. Vznikl u mě takový dojem, ja-

koby v našem vědomí bylo přítomno hned 
několik druhů vnímání času, které mezi se-

bou soupeří o právo na svůj hlas. 

První je vědecké, které se snaží zdůvodnit 
přesnost a kvantitativní vyjádření časo-

vých pravidel. 

Druhé – sociální, které se snaží tato pravi-
dla porušovat. 

Třetí vnímání je spojeno s efektem sub-

jektivního vnímání času, například během 
meditace. 

Čtvrté nás překvapuje svými fenomenál-
ními jevy ve stresových situacích. Ve spo-

jitosti s tím mám na tebe celou sérii otázek. 
Pro začátek bych se rád dověděl, co ve sku-

tečnosti představuje čas?

„Čas?“ Sensei zavrtěl hlavou a promluvil. 

„Nadhazuješ velké téma… V podstatě sis 
správně všiml, že čas je docela relativní 
pojem. Velmi mnohé v názorech na čas zá-

visí na tom, z jakého systému odpočítání 
a proč je tento jev pozorován. Pokud se na 
něj podíváme ve skutečnosti v jeho proje-

vech, můžeme čas rozdělit na:

1) skutečný čas, který přímo závisí na si-
lách Allatu; pokud si vzpomínáte, všechno na 
tomto světě (ať už hmota nebo energie) včet-
ně času existuje pouze díky Allatu, o kterém 
jsem vám už vyprávěl;

2) globální čas (nebo absolutní čas) – časový 
úsek, který trvá od vzniku do úplného vymi-
zení hmoty v měřítkách Absolutna;

3) objektivní čas – je pro nás obvykle vnímá-
ní času – vteřiny, hodiny, měsíce, roky, které 
je podmíněné otáčením Země okolo vlastní 
osy a Slunce, tedy stabilně se opakujícími 
fyzikálními procesy v pravidelných časových 
intervalech;

4) subjektivní čas je individuální chápání 
času každého individua.

Ale abys lépe pochopil tyto procesy, tak ti 
asi vysvětlím tyto časové pojmy na názor-

ném příkladu.“

Sensei požádal mládež o krabičku sirek a 
vytáhl z ní jednu sirku. „Tak podívej. Před-

stavme si, že oheň této sirky od okamži-
ku svého vzniku do konce shoření dřívka 
je proces vzniku a zániku veškeré hmoty. 
Okamžik pohybu, když vezmu do ruky zá-

palku, přiblížím ji ke krabičce, vyvinu úsilí, 
abych vykřesal jiskru, kdy vzplane sirka až 
do jejího úplného shoření - toto všechno je 
obrazně řečeno v globálním mě-

řítku průběh skutečného času.

To tedy znamená okamžik vzni-
ku, působení a zmizení sil Allatu 
během procesu vzniku a zániku 
hmoty. Pro naše lidské vnímání 
v tomto čase neexistuje přítom-

nost, vnímáme pouze minulost 
a budoucnost.

Globální čas to je okamžik po-

hybu času od vzniku první jiskry 
až do úplného shoření této sirky. 
Přičemž celý tento proces bude 
lépe charakterizovat ne při ho-

ření zápalky sírovou hlavičkou 
směrem nahoru ve vertikální 
poloze, ale právě když se nachází 
ve svislé poloze hlavičkou dolů. 
Všimněte si na rozdílnou rych-

lost postupu plamene.“

Sensei zapálil sirku a předvedl nám rov-

ný, pomalý plamen, když je sirka v poloze 
sírovou hlavičkou nahoru, a potom sirku 
obrátil sírovou hlavičkou dolů. Plameny se 
zvedaly nahoru a rychle se zmocnily dřív-

ka sirky. Sensei okamžitě uhasil oheň, aby 
se nepopálil.

„Zastavíme si tento okamžik,“ pronesl s 
úsměvem. „Všimněte si těch míst, která se 
oheň stihl zmocnit v otočené pozici sirky.“ 
Sensei předal uhašenou zápalku ostatním. 

„Ke stejnému procesu dochází, obrazně ře-

čeno, i v globálním měřítku. Vesmír, jenž 
se rozpíná s narůstající rychlostí, nevy-

hnutelně zrychluje globální čas, nicméně 
nijak přitom nepůsobí na skutečný čas. 

V současné fyzice existuje takový axiom o 
čase: jevy, shodné ve všech poměrech, pro-

bíhají ve stejném čase. Globální čas je pro 
lidské chápání relativní, jelikož logické vy-

hodnocení daného procesu probíhá skrze 
materiální struktury mozku. Proto se má v 
dnešní vědě za to, že v přírodě není žád-

ný reálný fyzikální proces, kterým by bylo 
možné změřit globální (absolutní) čas. Z 
tohoto důvodu existuje takový postulát, 
že plynutí času závisí na rychlosti pohybu 
měřící soustavy.“

„Jak je to možné?“ nepochopil Andrej.

„No jak už jsem říkal, názory na plynu-

tí času v mnohém závisí na tom, z jakého 
bodu odečítacího systému pozorujeme 
tento proces. Představte si například, že 
by tato experimentální sirka měla obří 
rozměry, byla by třeba kilometr dlouhá. 
Vy jste jako pozorovatelé (tedy v našem 
případě bod odečítacího systému), nachá-

zející se na obřím jeřábu, který je paralel-
ní se zápalkou, a chcete zkoumat proces 
spalování.“

...

 „Tak si představte, že zápalka zača-

la hořet a plamen (což v tomto srovnání 
představuje vzniklý a stále se rozšiřující 
vesmír) se začal pohybovat zdola nahoru. 
Pokud se rychlost zvedání vašeho jeřábu 
rovná rychlosti postupujícího plamene, 
tak budeme vnímat čas relativně neměn-

ně. Budete-li se pohybovat rychleji než 
plamen, bude se vám zdát, že se doba ho-

ření zpomaluje. Ale pokud se budete po-

hybovat pomaleji než plamen, uvidíte, že 
se čas zrychlil.“

 FENOMÉN ČASU 

Podle mne
 existuje obrovský 
rozdíl mezi tím, jak 
čas měříme a jak 
ho ve skutečnosti 

prožíváme. 
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Z knihy
Anastasie Novych

„Ezoosmóza“

... „No jen se smějte, ale Žeňa má v určitém 
smyslu pravdu. Co jsou to stopky? Přístroj 
k měření časového intervalu v sekundách. 
A co je to sekunda? To je jen dohodnutá 
měrná jednotka. Její definice se několikrát 
měnila s tím, jak rostla vědecká poznání v 
této oblasti. Dnešní definice sekundy byla 
přijata v roce 1967. Dnes lidé označují za 
sekundu časový interval, během kterého 
dojde k určitému počtu period záření urči-
té vlnové délky atomu cesia. Dnes to vědci 
považují za nejpřesnější ze všech etalonů 
základních jednotek SI. Co k tomu říct?!“

Poslední větu Sensei pronesl s určitým 
dvojsmyslem. Potom chvíli mlčel a pokra-

čoval: „Objektivní čas na příkladě hořící 
zápalky je doba trvání fyzikálních a che-

mických procesů, které probíhají při ho-

ření. No a subjektivní čas je individuální 
časové vnímání částečky daného procesu.

Ale protože se globální čas neustále zrych-

luje, tak se tím pádem zrychluje i objek-

tivní čas. Ačkoli z pozice toho, jak člověk 
subjektivně vnímá objektivní čas, se jeho 
rychlost nemění, má tedy den stále 24 ho-

din jako dřív. Docházíme tedy k paradoxu 
času: na jedné straně se čas zrychluje a 
člověk to cítí. Jak se říká, ani se nestih-

neš v pondělí probrat a už je sobota. Ale 
na druhé straně z pohledu fyziky zůstává 
objektivní čas jakoby stabilní, mám tím 
na mysli rok, měsíc, dny, hodiny, sekundy. 
A celý tento fenomén je způsoben v prvé 
řadě tím, že čas, jakož i prostor, před-

stavuje nedílnou charakteristiku hmo-

ty. Kdyby nebyla hmota, nebyl by čas ani 
prostor. Ano a čas stejně jako prostor jsou 
také velmi těsně spojeny s gravitací.“

„S gravitací?“ zeptal se udiveně Nikolaj 
Andrejevič.

... Dnes můžeme čas definovat jako ohrom-

nou energii při ohromné hustotě… A čas, 

gravitace i prostor jsou vlastní veškeré-

mu materiálnímu světu. V nemateriálním 
světě nebo v duchovním, v realitě Boha, 
nazývejme to jakkoli, tedy celkově vzato 
v onom světě za hranicí, pojmy času, pro-

storu a gravitace zcela chybí.“

„A co tam je?“ zajímal se Viktor.

„Rozumíš, logicky vysvětlit to, co je tam 
za hranicí, je v podstatě nemožné. Proč? 
Protože lidský mozek je materiální, je 
omezen. A lidské myšlenky, ačkoli to jsou 
mnohem jemnější struktury hmoty, jsou 

stále hmotou. Proč v každé době duchov-

ní učitelé vždy lidem říkají: „Věř“? Proto-

že vědomí člověka nemůže plnohodnotně 
pochopit onen svět. Může buď bez odporu 
uvěřit, což se nazývá čistou vírou, pokud 
v sobě člověk zapíná agahtodemona. Nebo 
přijmout jako hypotézu, pokud váhá mezi 
svými kladnými a zápornými myšlenkami. 

Nebo to považuje všechno za výtvor fanta-

zie, v případě, že se nachází na vlně kako-

demona a má mnoho pochybností… Ale to, 
co se nachází za hranicí, jde zcela reálně 
procítit na vnitřní úrovni. K tomu je zapo-

třebí dosáhnout určitého stupně duchovní 
dokonalosti.“

„ A Šambala se taky nachází za hranicí, 
kde není čas?“ zeptal se Stas.

„Ano. Proto tam není ani minulost ani bu-

doucnost v našem pojetí.“

Nikolaj Andrejevič využil pauzu a pokusil 
se znovu vrátit rozhovor k tématu času, 
jenž ho zajímal.

„A existuje zrcadlový odraz světa? Vždyť 

pokud ve skutečnosti existuje, tak může-

me mluvit o fyzikální roli směrování času 
jak na jednu tak i na druhou stranu. Při-
nejmenším důkazy hmoty a antihmoty už 
jsou nalezeny. A já se domnívám, že když 
bude dokázán zrcadlový efekt času, tak je 
zcela reálné sestrojit stroj času.“

„Stroj času?“ pousmál se Sensei. „Mohu 
ti prozradit, že tyto domněnky zůstanou 
stále jen domněnkami, ničím víc.“ „Ale 
proč?“

„Protože sestrojit stroj času pro materiální 

objekty je nereálné. Vysvětlím proč. Čas v 
materiálním světě plyne v jednom vekto-

ru, tedy jedním směrem od okamžiku, kdy 
se hmota projeví, až do momentu jejího 
zmizení. Vždyť materiální svět je podřízen 
jednomu a tomu samému časovému cyklu 
– skutečnému času. Materiální svět je sa-

mozřejmě mnohotvárný, existuje v něm 
mnoho paralel. Nicméně všechny tyto pa-

ralely se nacházejí na různé frekvenci, ale 
… v jednom a tom samém skutečném čase. 
To znamená, že přesunout se tam v pro-

storu můžeš. Okamžitý přesun v prostoru 
je pro materiální objekty zcela reálný. Ale 
přemístíš se na jinou frekvenci ve stejném 
globálním časovém okamžiku.“

„Počkejte, cože?“ nepochopil Andrej. 
„Vždyť dokonce když z jednoho bodu na 
zemi letíš letadlem na jiné místo, tak i tam 
je rozdílný čas.“

„To, o čem mluvíš, se vztahuje k pojmu 
subjektivního lidského času. To jsou oka-

mžiky. Ještě o nich budeme mluvit…. Mi-
mochodem, když mluvím o okamžiku. Ve 
své podstatě skutečný životní čas mate-

riálního světa se vší jeho mnohotvárnos-

tí je jenom jeden okamžik a nic víc, který 
se pro nás roztáhl na miliardy let. Ale ve 
skutečnosti je tento čas velmi omezen. Ne-

konečnost jakož i věčnost v pravém svém 
projevu je vlastní pouze oné straně, té za 
hranicí, tedy realitě Boha, ale vůbec ne 
materiálnímu světu. 

Materiální svět pro onu stranu představu-

je něco jako určitý záblesk, který má svůj 
začátek a konec. Materiální život můžeme 
obrazně přirovnat ke kapce vody, jež do-

padla na sluncem rozpálený písek na pouš-

ti. Nestihla se ani objevit, když okamžitě 
zmizela, vypařila se. Ačkoli ve skutečnosti 
vlastně jen přešla z jednoho stavu do ji-
ného. Ale okamžik její existence na písku 
pro náboj elektronu, který se v ní nachá-

zí, představoval celý život v ‚nekonečném 
Vesmíru‘.“

„To znamená, že antičas jako takový vůbec 
nemůže být?“ upřesnil Nikolaj Andrejevič.

„Přesně tak.“

Čas 
stejně jako 
prostor jsou 

také velmi těsně 
spojeny 

s gravitací.
 

„Ano. Čas, prostor a gravitace jsou vlastnosti Allatu, které se projevují v 
energii částečky Po. Allat je prvotní příčina vzniku a existence materiálního 

světa. A právě vnitřní impuls směrem dopředu energii Po zrodil čas.
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Od 25. februára do 2. marca 2020 pre-

biehal v koordinačnom centre Medziná-

rodného spoločenského hnutia „ALLAT-

RA“ Týždeň solidarity. Tisíce účastníkov 
nielen z rôznych kontinentov, ale aj sve-

tadielov, sa stretli za jediným účelom. 
Nájsť to spoločné, čo nás spája, aktívne 
konať, vymieňať si vzájomné skúsenos-

ti a urobiť všetko preto, aby sa tvorivá 
spoločnosť, po ktorej všetci túžime, 
stala realitou. 

Týždňa solidarity sa zúčastnili aj 
účastníci z Česka a Slovenska. A podľa 
ich skúseností vidíme, že táto udalo-

sť v nich zanechala silný dojem:

Jan, Česko: „Pro mě to byl velký 
zážitek, být v kontaktu s lidmi z 
celého světa, co dělají různé pro-

jekty a vzájemně si pomáhají. 
Taková vlna podpory a nadšení 
z práce, která je naplňuje, až 
to doslova v člověku zane-

chá nesmazatelnou stopu. 
Vzniklo u mě hluboké po-

chopení, že je důležité na 
sobě opravdu  pracovat 

a nečekat na někoho 
nebo na něco, je po-

třeba převzít odpo-

vědnost. Děkuji 
moc za takovou 

zkušenost a 
jsem vděč-

ný za to, že 
můžu být 

součástí 
toho-

t o 

nádherného hnutí.“

Zuzana, Slovensko: „Týždňa solidarity 
som sa zúčastnila prvý raz. Celý čas v Ky-

jeve som cítila otvorenosť ľudí okolo seba, 
ktokoľvek z miestnych vždy s úsmevom 
poradil, porozprával sa. Hneď v prvý ve-

čer som sa s rodinou zúčastnila večerného 
vysielania v Koordinačnom centre. Toľko 
dobra a lásky akoby vznikol akýsi obláčik 
plný Božej lásky, ktorý všetkých obklo-

poval. Posledný večer sme opäť strávili v 
spoločnosti členov medzinárodného spo-

ločenského hnutia Allatra. Mala som tú 
česť prekladať slová anglicky hovoriacich 
účastníkov pre tých, ktorí anglicky nero-

zumeli. Bol pre mňa krásny zážitok môcť 
takto šíriť slová lásky k ďalším - od ľudí k 
ľuďom. Uvedomila som si, akú veľkú rodinu 
v skutočnosti mám a že slovo „cudzí“ je len 
ilúzia. Každý, koho som videla, bol tak blíz-

ky, ako najlepší priateľ, každý žiaril láskou 
a vďačnosťou a mňa celú dobu sprevádzala 
neopísateľná vďačnosť, že každý z nás má v 
sebe túžbu šíriť Znalosti a že je nás mnoho, 
všade na celom svete ľudia túžia po jednom 
a tom istom - láske a jednote. A ja cítim, že 
práve tam smerujeme, pretože to, čo som 
zažila a navždy si budem v sebe niesť ne-

nahradí nič na svete.“ 

Mária, Slovensko: „Navštívila jsem měs-

to Kyjev poprvé ve svém životě. Předčilo 
moje očekávání. Všude byl klid a cítila jsem 
vnitřní souznění. V rámci Týdne solidari-
ty jsem navštívila spolu s ostatními členy 
hnutí AllatRa společné koordinační cent-
rum, které má sídlo zde v Kyjevě. Byli tu 
zástupci různých zemí světa a bylo vidět 
to nadšení ze spolupráce mezi nami všemi, 
a že nám na naší budoucnosti záleží a ani 
jazykove bariéry pro nás nejsou překážkou, 
neboť se o překlady starali dobrovolní-

ci, kteří se snažili, abychom rozumněli 
opravdu všichni. Mají můj obrovský 

dík. Bez nich by byl výsledek na-

šeho setkání neúplný. Jsem 
moc šťastná, že ač s jazyko-

vým handicapem, moh-

la jsem být a jsem 
součástí mezi-

národniho 
s p o -

lečenství ALLATRA a mohu se podílet na 
jeho rozšiřování do všech koutů světa. To-

hle jsou pro mě ty pravé hodnoty, hodnoty 
lásky, dobra, přátelství a sounáležitosti, 
které si nesu v sobě a nikdo mi je nemůže 
vzít, protože jsou uvnitř mě samotné.“

Jan, Česko: „Účast na týdnu solidarity 
byla pro mě ohromnou podporou a inspira-

cí. Zažívat tam tvořivou společnost v akci, 
nádhera. Pojďme v tom všichni pokračo-

vat. Jsem vděčný za vše, co jsme tam mohli 
prožít, za tu podporu, ale je to podle mě 
především zodpovědnost - aby jsme konali 
dobro v každém okamžiku byli Člověkem a 
dělili se o něj s ostatníma, protože každý to 
cítí, když k němu přijdeme v dobrém.“

Linda, Slovensko: „Prvý moment keď sme 
prišli do Koordinačného centra som dosta-

la paniku a strach, bolo tam veľmi veľa ľudí, 
tak som si sadla do rohu a sedela, stiesnene 
pozerala na ľudí. Po asi desiatich minútach  
som sa postavila a išla medzi ľuďmi najskôr 
ako malé dieťa, ktoré sa bojí, ale keď som 
uvidela tie rozžiarene tváre a túžbu úprim-

ne si navzájom pomôcť a radosť v očiach, 
keď sa všetci rozprávali, pridala som sa aj 
ja a celú ma to pohltilo, miesto únavy mi 
to dalo energie na rozdávanie.  Ďakujem za 
túto skúsenosť, a preto to stojí za to šíriť 
ďalej.“ 

Katarína, Slovensko: „Pred pár dňami 
sme sa vrátili z Kyjeva, kde sme boli už po 
piatykrát pri príležitosti Týždňa solidarity. 
V Koordinačnom centre prebiehali mas-

terclassy, stretnutia, natáčania, priame 
prenosy. Tak veľa ľudí prišlo z rôznych kra-

jín a kontinentov, toľko nových tvári, kto-

ré sa nadchli ideami a myšlienkami MSH 
ALLATRA. Som vďačná každému človeku, 
ktorý prišiel, ktorý si uvedomuje dôležito-

sť a najmä zodpovednosť svojho konania. 
To je dôkaz, že máme šancu ako ľudstvo, 
že ľudia túžia žiť lepšie, v tvorivej spoloč-

nosti. Počas návštev KC som sa cítila ako v 
jednej veľkej rodine. Úprimní a zodpoved-

ní ľudia, všetci moji priatelia. Takto vyzerá 
tvorivá spoločnosť. Veď ona už vlastne je. 
A tvoríme ju my sami, ľudia. Každý človek 
je dôležitý, každý človek môže zapáliť touto 
ideou množstvo ľudí. Čas strávený v Kyjeve 
mi dal pochopenie, že sme toho schopní, 

že dokážeme mnohé. V našej jednote je 
ukrytý obrovský potenciál, treba 

ho len odkryť a konať. 
Nepočúvať 

„Byť človekom je nádherné!“

Týždeň solidarity  
účastníkov  
MSH ALLATRA:
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hlasy v hlave, ktoré nám hovoria, ako nič 
nedokážeme. Je to lož. Všetky nástroje 
nám už boli dané. Keď som čestná a úprim-

ná sama k sebe, tak presne všetko viem. 
Ostalo par týždňov do jedinečnej udalos-

ti, ktorá sa bude konať 9.5.2020 Spoločno-

sť. Posledná šanca. Ide o unikátny formát 
v dejinách ľudstva, kde sami ľudia majú 
možnosť sa dohodnúť v akej spoločnosti 
by chceli žiť a len na nás, aktívnych účast-
níkoch hnutia záleží, koľko nás bude. Bez 
teba priateľ môj spravíme oveľa menej, ako 
by sme mohli s Tebou.“

Dušan, Slovensko: „Mal som možnosť 
navštíviť Koordinačné centrum a stráviť 
tu pár hodín času. Napriek tomu, že tam 
bolo veľa ľudí, nikto nikomu nezavadzal, 
všetci boli milí, usmiati, veselí a ochotní 
pomôcť. Proste takí, akí by mali byť podľa 
mňa všetci ľudia na svete. Veľmi príjemná 
atmosféra v útulných priestoroch . Už sa 
teším na budúci rok...“ 

Renáta, Česko: Poslední týden v únoru 
je určen mezinárodnímu setkání účast-
níků MSH ALLATRA, které tradičně pro-

bíhá v Koordinačním centru v Kyjevě. V 
tomto období jezdím do centra každý rok, 
ale tento rok byl pro mě výjimečným.  
V první řadě patří velké a uctivé díky za 
organizaci tak velkého množství lidí, které 
letos přijelo z různých zemí světa. V pečlivě 
naplánovaném programu bylo cítit podpo-

ru, péči a starostlivost o druhého člověka. 
Setkání tak velkého množství lidí v malém 
domku proběhlo v klidu, pro nestranného 
pozorovatele to vypadalo jako v mraveniš-

ti, kde ale každý věděl, co má dělat, kam 
jít. Kdo připravuje velké akce pro 
spoustu lidí ví, jak je to 
náročné. Ale 

tady to bylo jiné, nebyly tlačenice, každý 
v klidu a pokoji počkal, až na něj přijde 
řada, muži ženám postupovali svá místa.  
Proč tedy bylo pro mě toto setkání výjimeč-

né a co jsem si uvědomila? Lidé mají stejný 
cíl, vnitřní cíl – tvořivou společnost pro 
celé lidstvo, a podle toho konají, v každé 
jedné minutě života, a to se odráží na okolí, 
na všech lidech kolem. A když je takových 
lidí spousta na jednom místě? Nemám po-

chyby, že už v tvořivé společnosti žijeme, ve 
společnosti, kde se lidé dělí svými zkuše-

nostmi ne proto, že by se chtěli pochlubit, 
ale proto, že se to od druhých také naučili 
a předávají to s radostí dál. Ve společnosti, 
kde lidé konají na svých místech pro dobro 
celé společnosti. Toto setkání pro mě bylo 
důkazem, že pokud posloucháme vnitřní 
hlas, konáme pro společnost a ne pro sebe, 
jsme vždy na tom místě, kde máme být.  
Jsme všichni jedna rodina.

Katarína, Slovensko: „To, čo som zažila 
v Kyjeve sa dá slovami ťažko opísať. Stret-
nutie s ľuďmi rôznych národností, vyzna-

nia a veku, no so spoločným cieľom, niečo 
urobiť pre spoločnosť, pre seba. Spája nás 
práca nad sebou, zdieľanie úprimných po-

chopení. Cez stretnutia s druhými ľuďmi sa 
navzájom nielen učíme ale aj spoznávame 
seba. Mala som osobnú skúsenosť s mode-

rovaním priameho prenosu v anglickom 
jazyku. Musím čestne napísať, bola to pre 
moje vedomie výzva. Ja sa necítim v ang-

ličtine komfortne, vedomie mi nadáva, že 
nehovorím správne a o prízvuku ani neho-

vorím. Keď som priznala, ako to mám, pri-
šla obrovská vlna podpory. Pomohli mi slo-

vá Dušana, že aspoň trošku týmto málom, 
pomáhame duchovnému svetu. Pomohla 
mi podpora Alexandry, druhej moderátor-
ky a celého tímu. Bola to krásna skúsenosť, 
bez zbytočného stresu a tlaku na výkon. 
Zažila som vlnu radosti, spontánnosti a 
priateľstva. Vďaka za AllatRa a všet-
ky projekty, vďaka ktorým môžem 
rásť!“  

Katy, Česko: V koordi-
načním centru, jeho 
zahradě a dal-
ších prosto-

rách to 

doslova bzučelo jako v úle, kdy jak pilné 
včeličky se každý přičinil svojí účastí, 
někteří se věnovali technické podpoře, 
jiní vítání hostů, další čistotě veškerých 
prostor, hosté se s chutí a nadšením za-

pojovali do účasti na různých worksho-

pech, překračovali svoji komfortní zónu 
a objevili se před či za kamerou, ať již v 
živém vysílání či při dalších online pře-

nosech, které se vysílaly do celého svě-

ta a tlumočily do mnoha jazyků. 

Uvědomila jsem si jakou sílu v sobě 
nesou slova Igora Michajloviče Dani-
lova – jeden člověk zmůže mhoho, 
dokonce víc, než by si vůbec dokázal 
představit. 

Jsem velice vděčná, že jsem moh-

la být součástí této inspirativní, 
láskyplné vlny, která se může jen 
dál rozšiřovat a již nikdy neu-

hasne, protože ji drží čistota 
úmyslů mnoha a mnoha lidí z 
celého světa, kteří se aktivně 
rozhodli pro změnu sami 
sebe a tím již položili pev-

né základy pro vytváření 
nové společnosti, která 
je založena na tom, co 
nás spojuje."

Priame prenosy  
sledujte na allatra.tv

PŘÍMÝ PŘENOS

1. BŘEZNA 
2020

ALLATRA ZPRÁVY 
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ MSH „ALLATRA“

01.03 18:00-20:00 SEČ

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

M E Z I N Á R O D N Í 

S E T K Á N Í

18:00-20:00  
SEČ

18:00-20:00  
SEČ

29. ÚNORA

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
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Rigden: Jestli má většina lidí skutečně 
úmysl vytvořit civilizaci, která by žila podle 
duchovních principů, dá se všechno vyře-

šit velmi snadno. První, co je nutné udělat, 
je nastolení pořádku v duchovním rozvoji 
společnosti. Civilizace, která je orientována 
na duchovní vektor, to znamená, že preten-

duje na vysokou úroveň rozvoje, by neměla 
být roztříštěná na různá náboženství, vů-

bec by tam nemělo být náboženství jako 
institut ovládání mas a žádní prostředníci 
mezi Bohem a člověkem.

Vůbec by se tam ani zdaleka neměl objevo-

vat takový jev, jako je žrectví, ať už by tu 
strukturu, vytvářející náboženské systé-

my a instituty nejrůznějších nábožen-

ství ve světě, nazývali jakkoli. Sama 
společnost by si měla přát a sama by 
konkrétními skutky měla usilovat o 
vytvoření životních podmínek pro 
duchovní rozvoj lidské Osobnosti 
jako takové, jako základní jednotky 
takové společnosti!

Na počátku lidstva existovaly zá-

rodky podobné organizace života 
lidí, kde se věnovalo hodně pozor-

nosti duchovnímu životu společnosti, 
a materiální problémy byly druhořadé. 
Následkem geografických a dalších dů-

vodů existovaly mnohé skupiny lidí, mající 
jedny a tytéž duchovní zrnka Znalostí, izo-

lovaně jedno od druhého.

S postupem času, v důsledku ztráty původ-

ních Znalostí, v důsledku jejich překroucení 
stranou dominance Živočišného principu, v 
lidech docházelo k rozdělení uvnitř skupin, 
ke vzniku sociální nerovnosti.

Objevení institutu žrectví a vytvoření nej-
různějších náboženství se opíralo o zá-

klad prvotních duchovních zrnek Znalostí. 
Avšak sám systém se stavěl pod materiální 
dominantu. Fakticky je to pokus Živočišné-

ho rozumu o to, aby si plně podřídil a dostal 
pod kontrolu konglomerát rozumné mate-

rie, který pro něj představovalo lidstvo se 
svými unikátními zdroji síly – životní ener-

gií, předurčenou pro duchovní cíle.

Anastasia: Zdá se, že náboženství jako sys-

tém slouží zájmům Živočišného rozumu, 
ačkoli k sobě poutá masy lidí právě díky du-

chovním zrnkům.

Ano, podíváme-li se na tu různorodost du-

chovních učení, věrouk a náboženství ná-

rodů světa a zbavíme je přitom té slupky 
žreckého systému a jeho koncepcí, bude pak 
patrná přítomnost jedněch a týchž Znalos-

tí: jak se má člověk držet duchovní cesty a 
nepodléhat lákadlům materiálního světa.

 

Jednoduše jsou všechna ta zrnka Znalostí, 
která jsou v podstatě o jednom a tomtéž, 
podána různými lidskými interpretacemi.

Rigden: Správně, a tyto znalosti nejsou 
náboženství, proto je možné vypátrat je v 
nejrůznějších koutcích planety, u různých 
národů s nejrůznějšími náboženskými 
představami. Tyto Znalosti napomáhají při-
rozenému procesu duchovního rozvoje člo-

věka, nezávisle na rase, národnosti, regionu 
pobytu, sociální příslušnosti a tak dále.

Ale žreci ty Znalosti využívali a vytvářeli 
svá náboženství, která byla plodem lidské-

ho rozumu. Zvláštnosti a odlišnosti mezi 
náboženstvími byly vymyšleny pouze pro-

to, aby se mohli chopit vlády nad co největ-
ším počtem lidí.

V dějinách lidstva byly i doby, kdy se z lidí 
masově pokoušeli udělat ateisty. Jako by se 
sledovaly ušlechtilé cíle – zbavit lidi od jha 
žrectví. Problém byl ale v tom, že při tom 
ve sférách společnosti zůstával dominovat 
Živočišný princip. Proto se místo „světlé 
budoucnosti“ formovaly podmínky proje-

vení ještě horší podoby panování Vůle Ži-
vočišného rozumu v lidském vědomí.

Pro nová pokolení se vylučovaly představy 
Duše a Boha jako takových a nahrazovaly 
se egoistickým „Já“ a materiálními priorita-

mi v životě. Výsledek takového zpracování 
lidstva Živočišným rozumem je nabíledni 

– ve světové společnosti dominuje mate-

rialistické vnímání světa a vědomí vět-
šiny lidí bylo porobeno materiálními 
šablonami a mechanismy.

Člověka, který věří v jednoho Boha 
a modlí se za spasení své Duše, bo-

hužel dnes většina lidí považuje za 
„přežitek minulosti“, za jakýsi ele-

ment, jenž je společnosti odcizený a 
u něhož je vědomí jakoby „zaslepeno 

náboženstvím nebo sektou“, dokonce i 
když k těmto organizacím nemá žádný 

vztah.

Proč se dnes ve společnosti ukotvil tako-

vý negativní vztah k hlavnímu smyslu ži-
vota člověka – duchovnímu rozvoji, Bohu 
a Duši? To proto, že se všude propagují a 
oslavují priority Živočišného rozumu, jež 
orientují společnost na materiální hodnoty 
a spotřebitelské principy.

V hlavách lidí dominují mechanismy hro-

madění a množení peněz, majetku, nemo-

vitostí, neomezeného práva schraňovat to 
všechno a předávat to dědicům. Člověk v 
tom zúženě vidí cíl svého života, pokouší 
se tak získat slávu, a to nejen za života, ale 
uchovat ji také po vlastní smrti (takový ele-

ment záměny Živočišného rozumu, řekně-

me surogát nesmrtelnosti).

Čím začíná vybudování  
takové společnosti?

TVOŘIVÁTVOŘIVÁ
SPOLEČNOSTSPOLEČNOST

TVOŘIVÁ
SPOLEČNOST

#ALLATRAUNITES
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Individuální přání mas lidí se omezují na 
snahy něčím disponovat, mít moc v materi-
álním světě, přetvořit všechno kolem, včet-
ně sebe sama, na své nedílné vlastnictví. 
To všechno neukazuje pouze na patogenní 
příznaky nakažení společnosti mechanis-

my Živočišného rozumu, ale i toho, že se 
lidstvo přibližuje hranici sebezničení. 

A pokud nyní nepodnikneme neodkladná 
opatření týkající se jejího duchovní ozdra-

vení, pak může být zítra již pozdě, protože 
destruktivní procesy získají nezvratný cha-

rakter. To nejhlavnější je pochopení, že sebe 
a okolní společnost může zachránit pouze 
člověk sám, svojí volbou a svými skutky.

Rigden: Lidé by neměli ztrácet čas hle-
dáním vinných, čímž by pouze potěšili 
svůj Živočišný princip, nebo čekat, že 
za ně někdo něco udělá. Sami musí za-
čít konat, stát se dobrým příkladem pro 
ostatní. Lidé ve společnosti tíhnou k 
těm, kdo mají Čest, Důstojnost, kdo ne-
zištně pomáhá druhým a kdo žije podle 
vlastního Svědomí, kdo skutečně slouží 
duchovnímu světu, ignoruje materiální 
priority. Takovým člověkem je potřeba 
být a především pracovat sám na sobě.

V civilizované společnosti, mající duchovní 
vektor rozvoje, by měl každý člověk již od 
dětství dokázat ignorovat myšlenky Živo-

čišného principu, chápat svou opravdovou 
podstatu, svou energetickou konstrukci a 
její možnosti. Měl by vědět, že je bezpro-

středně spojen s duchovním světem, že 
Bůh je jediný a neměli by mezi Ním a člově-

kem být žádní prostředníci, je to tajemství 
dvou: člověka a Boha.

Ve společnosti je nutné vytvořit podmínky, 
aby nové Osobnosti, které přišly na tento 
svět, chápali hlavní smysl života: pěstovat 

svou duchovní sílu, dodržovat kulturně-

-mravní principy, které jsou pro člověka 
přirozené, projevovat více lidskosti a dob-

roty ve vlastních myšlenkách, slovech a či-
nech, zdokonalovat se ve vnitřní práci nad 
sebou samým a v konečném důsledku, spa-

sit svoji Duši.

Je třeba brát na vědomí chyby minulosti a 
neztrácet hlavní duchovní orientační body. 
Lidé v současném světě zapomínají na jed-

nu prostou pravdu: jejich život utíká velmi 
rychle. Lidé vidí jistý stupeň své svobody 
v realizaci vlastních materiálních přání. 
Ve skutečnosti je tato svoboda domnělá, 
iluzorní.

Člověk ve skutečnosti nemůže v materiál-
ním světě řídit nikoho a nic, dokonce ani 
tehdy, když dobude svůj podstatný prostor, 
národy a získá moc nad mnohými jejich bo-

hatstvími. Člověk se rodí sám a umírá sám. 
Tento svět je pro člověka pouze informační 
iluze, vytvářející podmínky pro potvrzení 
jeho převažující volby.

Osobnosti v takové kvalitativně nové spo-

lečnosti by měly být známy a měly by být 
dostupné různé duchovní nástroje pro prá-

ci na sobě.

Pokud chce člověk pro svůj duchovní rozvoj 
použít doplňkové nástroje, třeba v podobě 
modliteb, duchovních praktik, meditací a 
tak dále, prosím, je to jeho přání.

Ale nástroje jsou pouze nástroje. Jako ladič-

ka ladí pozornost na jistou vlnu, poskytují 
možnost procítit na okamžik tu stranu, jiný 
svět, svět Boha, získat zkušenosti, porov-

nat, pochopit rozdíl tohoto světa, setkat se 
skrze hluboké vnitřní pocity se svojí Duší, 
procítit její sílu.

Potom se člověk opět navrací do obvyklé-

ho trojrozměrného světa, v němž v každém 
dni uskutečňuje svoji volbu. A tady je velmi 
důležité, co si bude následně vybírat, když 
za sebou bude mít takové duchovní zkuše-

nosti. Bude-li chtít podstatně změnit svoji 
podstatu a stát se Duchovní Bytostí, nebo 

zda se nechá zlákat pomíjivou iluzí Živočiš-

ného rozumu a odsoudí svoji Duši a Osob-

nost k dalším mukám?

Všechno to jsou jakoby detaily a pouze vý-

sledek osobní volby zvlášť vzatého indivi-
dua. Ale podle volby každého člověka se 
vytváří a závisí pohyb civilizace celkově. 
Všechno začíná čistotou a upřímností zá-

měrů každého člověka ve společnosti, jeho 
upřímnou vnitřní volbou, odpovídajícím 
přístupem k vlastnímu životu, s přihlédnu-

tím k jeho poměrně omezené době.

Proto, aby se ve společnosti nastolil civili-
zovaný pořádek, v první řadě v duchovním 
aspektu, je nutné, aby v ní bylo co možná 
nejvíce duchovně gramotných lidí. Tím se 
mají na mysli ti, kteří se věnují práci se se-

bou samými, duchovní proměně, rozšiřují 
svůj obzor poznání.

V prvních fázích je nezbytné úsilí tako-

vých lidí spojit s cílem rozšířit Znalosti do 
nejrůznějších sfér společnosti. Je potřeba 
vytvářet podmínky, aby se ve světové spo-

lečnosti objevilo více vzdělaných a intelek-

tuálně rozvinutých lidí s dominantou du-

chovního principu, majících volný přístup 
k původním Znalostem kvůli poznání světa 
i sebe sama.

Anastasia: To znamená dělat všechno 
možné pro to, aby se ve společnosti zako-

řenily priority založené na vnitřní potřebě 
tvoření a množení Dobra: „já Bohu“, „já li-
dem“, a ne současný spotřebitelský formát 
myšlení koupě a prodeje: „ty mně, já tobě“. 

Rigden: Naprosto správně...

Ano, a nabízí se dvě věčné 
otázky: „Kdo za to může?“  

a „Co dělat?“ 

Z knihy 
Anastasie Novych 

„AllatRa“

Knihy Anastasie Novych - knihy, které mění životy lidí

volně ke stažení na allatra.tv/cs  
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ALLATRA TV - mezinárodní internetová televize s aktuálními a zajímavými pořady na 
různá témata: mezinárodní rozhovory, ankety, psychologie, věda, dobré zprávy, informační 
a analytické programy, rozhovory se slavnými lidmi, přátelský humor, vzdělávací animovaná 
videa, rodinné programy a mnoho dalších, upřímných a pozitivních programů, které posilují 
lidskost, laskavost a jednotu ve společnosti.

MEZINÁRODNÍ 
DOBROVOLNICKÁ TELEVIZE

allatra.tv/cs

Připojte se k mezinárodnímu 
dobrovolnickému týmu ALLATRA 
TV, realizujte své kreativní nápady 
a projekty prostřednictvím nového 
formátu národní televize!

E-mail: info@allatra.tv, cz@allatra.cz

Oficiální stránky: allatra.tv/cs

Pořady na ALLATRA TV jsou zajímavé pro všechny lidi, kteří usilují o sebezdokonalování,  
o duchovní a kulturní rozvoj, o posílení nejlepších kvalit nejen v sobě, ale i v okolní společnosti.

Realita, která se týká každého!

KLIMAKLIMA

BUDOUCNOSTBUDOUCNOST

JE TEĎJE TEĎ

MARAT
NIGMATULLIN

Vidět ve všech 
krásu 

a harmonii

MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE 
ŽURNASLISTŮ

Štěpánka Hojdová
JEDINÉ ZRNO 
FUNDAMENTÁLNÍ 
SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ 
PROJEKT

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ 
HNUTÍ „ALLATRA“

VÍTĚZSTVÍ
NAD

ŠTÍT

PRECEDENT

SEBOU

ŠTÍT

MEZINÁRODNÍ TELEVIZE

nové pořady na 
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Alina: Igor Michajlovič, 
chcela by som sa ešte opýtať. Vedo-

mie hovorí...  Načo dávať otázky? Všetky 
Znalosti už sú dané, sú programy, sú knihy, 

všetko je. V čom je zámena?

Igor Michajlovič Danilov: Všetko je. Všetko je ľuďom 
dané. Aj pomoc ide obrovská – tým, ktorí sú otvore-

ní, ktorí ju chcú. Všetci po celom svete, bez rozdielu 
vierovyznania, všetci cítia a chápu. Ale opäť. Povi-
em to jednoduchšie. Sedíme na lúčke a vedľa nás je 
prameň. Všetko je, ibaže sme leniví sa nahnúť a 

načrieť čerstvej vodičky. Chceme, aby nám ju  
niekto podal. Je to tak. A ak nám ju niekto 

nepodá, veď môžeme umrieť od smädu. 
Preto je lepšie ju podať, aby mnohí 

žili. Správne?

STRETNUTIE
IGORA MICHAJLOVIČA 

DANILOVA

S AKTÍVNYMI ÚČASTNÍKMI MSH „ALLATRA“
pokračovanie zo strany 1... Igor Michajlovič: No ako vždy, AllatRa  
rastie vďaka samotným ľuďom, a to je skvelé. A ďakovať netreba 
mne, ale ľuďom za to, že ju prijímajú, za to, že ju znásobujú. A v sku-

točnosti vďaka všetkým za to, že je dnes viac a viac ľudí slobodných, 
skutočne slobodných ľudí, ktorí rovnako ako skutoční „Slobodní 
murári“ stavajú pevné mosty od srdca k srdcu, od duše k duši. A 
dnes sú tieto mosty preklenuté už cez všetky kontinenty, cez všetky 
krajiny. Ďakujem, priatelia! A nemýľme si to so „Slobodomurármi“.

T: Úprimná vďaka Vám, Igor Michajlovič! No, celkovo dnes ľudia viac 
ako inokedy rozumejú a cítia, ako je nám potrebné sa zjednotiť na 
duchovno-morálnych základoch, a aké dôležité je pre nás naučiť sa 
žiť spolu, vzájomne spolupracovať, aké dôležité je šíriť tieto duchov-

né hodnoty a popularizovať príklady, ktoré by uľahčili komunikáciu 
medzi ľuďmi a zjednotenie ľudí. A teraz sú tu prítomní ľudia, ktorí 
už akoby z takej úrovne informovanosti a znalostí prešli na úroveň 
konania. A sú, povedzme, otázky, s ktorými sa stretávajú: otázky 
týkajúce sa vnútornej práce na sebe a aj spolupráce v kolektívoch.  
 A dnes by sme spolu s Vami chceli vyzdvihnúť a prediskutovať tieto 
témy. Takže, nech sa páči, Aľmira... 

IM: Nech sa páči.

Almira: Áno. Igor Michajlovič, vzniká taká otázka, keď je kolektív 
rovnako zmýšľajúcich ľudí, povedzme, neveľký, tak všet-
ky aktivity vo vnútri prebiehajú tak v zhode, účasť 
na projektoch, všetko-všetko-všetko sa deje 
celkovo... no, je to jasné. Ale keď sa počet 
účastníkov zvyšuje, kolektívy sa rozširujú, 
narastá to, bodov pôsobenia síl je tiež 
viac - a tu sa objavuje určité napätie a 
nezhody, to znamená, že vzniká aká-

si... v ľuďoch vzniká túžba manipu-

lovať, dominovať. V tejto súvislosti 
by som chcela položiť moju otázku: 
Prečo sa to deje a ako tomu možno 
zabrániť?

IM: Je to prirodzené. Vždy sa to 
dialo, a bohužiaľ, bude sa to diať, 
pokiaľ ľudia zostanú ľuďmi. Pre to, 
aby to nebolo, musia všetci účast-
níci vidieť konečný cieľ. Toto je hnu-

tie „ALLATRA“. Aký je cieľ samotného 
hnutia? Aký je horizont, o ktorý sa usilu-

jeme? Jednoduchá otázka. Veď základom je, 
samozrejme, duchovný rozvoj každého človeka. 
No základným cieľom hnutia – to je tvorivá spo-
ločnosť, to je vytvorenie takej spoločnosti, v ktorej by 

sa chcelo žiť každému. A je to skutočne tak. A my všetci to môže-

me uskutočniť, ale dokážeme to spoločne. A keď vidíme tento cieľ, 
potom nezhody zmiznú.

A manipulácie... No priatelia, ako sa hovorí: „Iblís nespí.“ Ak vez-

meme ktorékoľvek náboženstvo, ono má veľa smerov. A A LL ATR A 

- to nie je náboženstvo, tu sa budú o to viac prejavovať súkromné 
záujmy mnohých ľudí. Ale preto sme tu všetci spolu, aby sa tak ne-

dialo. Je to tak? (Am: Samozrejme.) Jednoducho treba dávať pozor 
na čistotu našej lúky, nášho pozemku, tam, kde my sme zodpoved-

ní - a všetko bude v poriadku.

A s ľuďmi je potrebné komunikovať, potrebné hovoriť, treba vysve-

tľovať. Mnohí sa omylom, mnohí, povedzme, že na príkaz určitých 
síl, dopúšťajú týchto skutkov: nesprávnych, rozdeľujúcich alebo 
skutkov odvádzajúcich z cesty. V skutočnosti je však ľahké, povedz-

me, to všetko zastaviť, keď to vidíme a nemlčíme.

Problém je v tom, že keď vidíme niečie nesprávne činy, mlčíme a 
nehovoríme o tom. A ak chceme vybudovať tvorivú spoločnosť... A 
tvorivá spoločnosť - to je predovšetkým jedna rodina, rodina na-

zývaná „ľudstvo“, kde sú si všetci rovní a všetci sú slobodní, takže 
nikto by nemal mlčať. Ak vidíme nespravodlivosť, nemali by sme si 
šepkať za rohom. Veď sa pozrite, veď to zlo, to rozdelenie, tá  špi-

na, všetko sa to deje kde? Tam, kde je tieň. Ak odstránime 
tieň, tak na svetle toto všetko zmizne.

Preto veľmi veľa záleží na nás. Na nás všet-
kých, ktorí to chápeme, a všetkých, ktorí 

sa snažíme nie o nedosiahnuteľný ho-

rizont, ale o reálny cieľ, ktorý sme si 
stanovili  a ktorý môžeme spoločne 
dosiahnuť, ak to budeme chcieť. 
Správne? (Almira: Samozrejme.) 
No ale na to je potrebné odstra-

ňovať prekážky, odstraňovať to, 
čo prekáža. A to  najdôležitejšie 
je – je to tieň, v ktorom je skrytá 
všetka špina. Poďme to urobiť tak, 
aby jej nebolo. Ak sa niekto pokúsi 

manipulovať spoločnosťou v sna-

he uspokojiť svoje osobné záujmy, 
je o tom potrebné hovoriť otvorene 

a všetkým – potom to všetko zmizne, 
keď sa všetko bude diať bdelo. „ALLAT-

RA“ – je v súčasnosti najotvorenejšou or-

ganizáciou. Všetko, čo sa deje, deje sa čestne, 
otvorene pred očami všetkých, všetci to vidia a ve-

dia. Nemáme čo skrývať, priatelia.
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V JAKÉ SPOLEČNOSTI BYS 
CHTĚL ŽÍT TY? 

Zamyslet se nad touto otázkou není jed-

noduché, člověka napadne co vše by ne-

chtěl, ale zkusme fantazírovat a začít 
přemýšlet o tom, kde chceme žít, jak by 
to mohlo být? 

Monika, Česko: Toužím po tvořivé spo-

lečnosti. A já bych si přála, abych v tvo-

řivé společnosti potkala na ulici človeka, 
kterého se nebudu bát a on se nebude bát 
mne. Usmějeme se na sebe. A kdybych po-

třebovala pomoct, tak si mohu říct tomu 
člověku o pomoc a on mi rád pomůže. V 
takové společnosti bych si přála žít. A v 
jaké společnosti by jsi chtel žít ty?

Julie, Česko: Chci žít ve společnosti plné 
lásky, pochopení, laskavosti, dobrosrdeč-

nosti, kde každý každému pomůže a ne-

bude chtít na to nic na oplátku. A v jaké 
společnosti chceš žít ty?

Hanka, Slovensko: A ja by som chce-

la žiť v takej spoločnosti, kde bude mať 
každý jeden človek na svete čo jesť, kde 
bude mať každý človek na svete čo piť a 
bude mať strechu nad hlavou. A mamy sa 
nebudú musieť báť o to, čo dajú deťom 
do úst. Budú môcť spokojne žiť so svo-

jimi rodinami, pomáhať si, tešiť sa a byť 
proste v láske. A v akej spoločnosti chceš 
žiť ty?

Jája, Česko: Já si přeji žít ve společnosti, 
ve které se lIdé navzájem neodsuzují, ne-

posuzují, nehodnotí. Ale naopak ve spo-

lečnosti, ve které je vzájemné pochopení a 
vzájemná pomoc. A v jaké společnosti bys 
chtel žít ty? 

Michaela, Slovensko: Mne by sa páčilo 
žiť v spoločnosti, kde konáme podľa sve-

domia. My vo vnútri presne vieme, kedy 
robíme niečo, čo je dobré nielen pre nás 
ale aj pre ostatných, a kedy je to sebecké. 
Páčilo by sa mi žiť v spoločnosti, kde sú ľu-

dia šťastní a spokojní so sebou a s okolím 
a prirodzene spolupracujú. Pracujú spolu 
na spoločnom diele, kde naše je na prvom 
mieste a až potom je to moje. A v akej spo-
ločnosti by si chcel žiť ty?

Jozef, Slovensko: Ja by som chcel žiť v 
spoločnosti, kde všetci ľudia budú dostávať 
rovnakú výplatu. Je jedno, či to bude robiť 
v Afrike, alebo tu v Európe. Za rovnakú 
prácu dostanú všetci rovnakú odmenu. A 
tiež by som chcel žiť v takej spoločnosti, 
kde nie sú zbrane. A tiež aby tam neboli 
imitácie zbraní pre deti. V akej spoločnosti 
by si chcel žiť ty?

Dana, Česko: V takové, kde nikdo nikdy 
nemá hlad. Kde nikdo nikdy netrpí. Kde 
jsou si všichni navzájem přátelé. A v jaké 

společnosti by si chtel žít ty?

Alena, Slovensko: Ja chcem žiť v spo-

ločnosti, kde budú všetci ľudia šťastní a 
všetko, čo budú robiť, budú robiť s láskou. 
A keď to všetko budú robiť s láskou, budú 
vlastne tvoriť spoločnosť ľudí, ktorá bude 
prekypovať šťastím a radosťou. V takej 
spoločnosti chcem žiť ja. A v akej spoloč-

nosti chceš žiť ty?

Tasjia, Česko: Mne by se líbilo žít ve spo-

lečnosti svobodných a zodpovědných lidí, 
kde každý ví a uvědomuje si svobodu, na 
kterou často zapomínáme – svobodu vol-
by. Ona je v tom, že v každém okamžiku 
jenom já vybírám v jakém stavu jsem – 
lásky, radosti, štěstí, nebo jsem uražená, 
agresivní a tak dále. Jenom já svoji volbou 
vytvářím realitu dnešního a příštího dne. 
A nikdo nepřekládá tuto zodpovědnost 
na manželé, rodiče nebo vládu. V této 
společnosti lidé na sto procent realizují 
svoji vnitřní potřebu konat dobro, a nic 
neočekávají na oplátku. Protože tvořivá 
společnost je model já pro ostatní a né 
všichni pro mne. A v jaké společnosti bys 
chtel žít ty?

Lubomír, Česko: Kde povinnost praco-

vat bude zaměněna za touhu pracovat pro 
společnost. Kdy na ulicich nebudu potká-

vat cizí lidi, ale budu potkávat lidi, kte-

ré znám, prože všichni se na mne budou 
usmívat a já se rovněž budu usmívat na ně. 
Kde radost a štěstí se bude linout ze všech 
okolo. V takové společnosti já budu žít, 
protože to mne bude naplňovat. A v jaké 
společnosti chceš žít ty?

Lucia, Slovensko: Ja by som chcela žiť v 
spoločnosti, kde nebudú ľudia odsudzovaní 
na základe farby pleti alebo aké nábožen-

stvo vyznávajú. Kde bude mier, kde bude 
bezplatné zdravotníctvo pre všetkých ľudí 
na Zemi a kde budeme v druhom človeku vi-
dieť brata alebo sestru, a nie nepriateľa. 

ČESKO SLOVENSKO 
#ALLATRAUNITES

BUDOUCNOST JE TEĎBUDOUCNOST JE TEĎ
V JAKÉ SPOLEČNOSTI BYS CHTĚL ŽÍT TYV JAKÉ SPOLEČNOSTI BYS CHTĚL ŽÍT TY

My všetci sme ľudia a máme 
jedno bydlisko – Zem,
jednu národnosť – ľudstvo 
a jednu hodnotu – život

Zo správy  „O problémoch a dôsledkoch globálnej 
zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia da-
ných problémov“


