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Mluvit pravdu
má příznivý dopad
na zdraví
Poctivost a pravdomluvnost mohou
být lepší než léky. A když nevěříte,
zkuste si to. Zkuste pět týdnů nelhat a
uvidíte, jestli vám to pomůže – fyzicky
i duševně. Pokud se vám z lhaní už stala železná košile, zkuste ji odhodit, třeba vystavením výrazného nápisu s
vaší novou zásadou: S poctivostí nejdál dojdeš. Ve studii se studenty zastavilo žáky od podvádění vnímání morálních zásad. Když jim výzkumníci
připomněli před testem, jaká jsou etická pravidla školy, k žádným podvodům nedošlo.
pokračování na str. 2
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MEDZINÁRODNÁ ŽURNALISTIKA
NOVÉHO FORMÁTU

Ž

urnalistika je jedným
z hlavných druhov činnosti, svojráznym nástrojom, ktorý formuje spoločenské názory, nálady, mienku
a zjednocuje ľudí v jednom umelom informačnom poli.
V našej dobe sa stále častejšie stretávame so zámenami základných osnov
novinárskej činnosti, takých ako sloboda
slova, predstavou profesionalizmu, vnútorného redaktora, objektivity a iných.
V dôsledku toho nástroj, ktorý je určený
k formovaniu tvorivého vektoru myslenia v spoločnosti cestou popularizácie
dobrých vecí, pozitívnych príkladov
a ľudských skutkov a v prípade nutnosti
informovať o krízových situáciách
s ukázaním najpriaznivejšieho variantu
východu z nich, pôsobí zjavne v opačnom zmysle.

gie, literatúry a iných smerov, ktoré vytvárajú tvorivý svetonázor spoločnosti.
Vari vo svete niet dobrých príkladov,
ktoré možno neustále osvetľovať
v PMK? Samozrejme, že sú a je ich
množstvo! Podstatné je chcieť, prestať
sa ostýchať a začať o tomto hovoriť. Pozerať na okolitý svet, ľudí a ich skutky
cez prizmu Dobra a Ľudskosti. Veď
v tomto spočíva práca skutočného žurnalistu. Spoločnosť musí sama sledovať čistotu informácií v PMK.
Vo svete existuje veľmi veľa poctivých novinárov, ktorí venujú tejto
ušľachtilej činnosti veľkú časť svojho
života, neľutujúc ani síl, ani vlastného
času. Som presvedčený, že oni môžu podať dôstojný príklad celému svetu.
Vďaka činnosti sociálne zodpovedných
ľudí, medzinárodná žurnalistika nového
formátu (vrátane verejného projektu

Či nenastal pre
samotnú spoločnosť čas rozhodovať a prijímať
aktívnu
účasť
v zmene formátu
svetovej žurnalistiky?
Existuje veľmi jednoduchý princíp – akú
chceme vidieť spoločnosť zajtra, takú
ju ukazujeme v prostriedkoch masovej
komunikácie (PMK)
dnes. Inými slovami,
aké informácie prevládajú v PMK dnes, takou
sa stane spoločnosť už
zajtra. Ak sa zamyslíme nad týmito slovami, tak vznikne zákonitá otázka – ak všetci normálni, zdravo uvažujúci ľudia chcú
žiť v morálne zdravej spoločnosti, aby
bolo možné v noci sa pokojne, bez obzerania prechádzať po ulici, aby rodičia nestresovali kvôli svojim deťom, vracajúcim sa zo školy, tak čo pre to treba urobiť?
Potreba formuje ponuku a nie naopak. Preto ak samotná spoločnosť vyžaduje od PMK písať a vypovedať viac
o peknom, dobrom, tak ony jednoducho
budú povinné zmeniť svoj formát. Napríklad, ukazovať relácie s dobrými
skutkami ľudí, pozitívne príklady z histórie, venovať viac materiálov štúdiu
kultúrneho života spoločnosti, archeoló-

ALLATRA-ŽURNALISTIKA) každý
deň naberá tempo a rozširuje sa po celej
planéte prostredníctvom šírenia tvorivých, dobrých správ. Tvorivá žurnalistika je povolaná spojiť svetové spoločenstvo v jedinom úsilí  –  duchovno-mravnom
ozdravení ľudstva.
Sloboda slova – to je voľnosť,
alebo zodpovednosť?
Profesionalita novinára
V ozajstnej vede, ako i v každej profesii, neexistujú „autority“ a ani byť nemôžu, pretože činnosť ozajstného Človeka, profesionála v akejkoľvek sfére
– to je proces spoznávania Pravdy a nie
prostriedok dosiahnutia moci. Preto slobodné PMK formujú skutočne Slobodní
ľudia, čiže ľudia s dominanciou duchovných hodnôt.
Ak človek má vnútornú túžbu
pravdivo informovať verejnosť,
tak tomu nič nemôže zabrániť.
Profesionálni novinári a hlásate-

lia, nezávisle od sponzorujúcich
strán, môžu prinášať správy
v úplne inej kvalite.
Napríklad sa neboja vylučovať emocionálne zložky, v procese ozvučovania
textu prenášať akcenty na iné slová a vypustiť informáciu negatívneho charakteru. Takéto, zdanlivo bezvýznamné činy,
sú schopné od základu zmeniť obraz
vnímania diváka. Taktiež prinášajú neoceniteľný úžitok samotnému žurnalistovi, jeho duchovnému rozvoju – človek
sa začína zodpovedne stavať k tomu informačnému prúdu, ktorý prenáša cez
svoju činnosť.
Často tiež narážame na nepochopenie
alebo chybné ponímanie pojmu „sloboda
slova“ v žurnalistike. Ponímanie slobody
slova v prvom rade závisí od stupňa vnútorného rozvoja človeka, jeho duchovnosti. Veď sloboda slova
nie je právom na všehoprípustnosť.
Sloboda slova – to
je
zodpovednosť
oznamovať obyvateľstvu hodnoverné
informácie, potvrdené
rôznymi
zdrojmi.
Informácie, oslobodené od domnienok,
alebo „objednaných“
správ, výhodných pre
určité okruhy osôb, pretože profesia skutočného novinára predpokladá krištáľovú čestnosť
a predovšetkým pred
sebou samým, pred svojim Svedomím.
Pritom novinár sleduje, k čomu vyzýva
charakter správy, uvedomuje si rozsah
následkov prezentovaných informácií
a navrhuje tvorivé spôsoby riešenia tej či
onej situácie. Tento svojrázny vnútorný
redaktor z pozície, dá sa povedať duchovného Pozorovateľa, aj určuje skutočný profesionalizmus novinára.
Kto je to novinár tvorivej
spoločnosti?
Informácie sú neoddeliteľnou časťou života nielen každého človeka, ale aj
celého materiálneho sveta. Všetko je
zložené z informácií. Vedeli o tom predchádzajúce civilizácie, hovorí o tom stále častejšie moderná veda.
Vychádzajúc z elementárnych základných princípov, každý z nás je osobitým nositeľom
a vodičom informácií, čiže v podstate novinárom.
pokračování na str. 3
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Den matek
Květen, lásky čas, je pevně spojen s oslavou také lásky mateřské. Maminkám
přejeme nejen u nás, ale po celém světě. Den matek patří k nejrozšířenějším
svátkům a významným dnům vůbec,
přestože se na různých místech slaví v
různých termínech. Nejčastěji však tento den připadá na druhou květnovou
neděli, letos 13. května. Kromě Česka a
Slovenska se slaví zároveň v Německu,
Rakousku, v Itálii, Belgii, Finsku, Dánsku, Švýcarsku, v Turecku, v Austrálii a
na Novém Zélandu, v Japonsku a daších zemích.
pokračování na str. 3

SPOLEČNOST

Otevírání
studánek
Kdysi byly studánky a prameny jedinými zdroji pitné vody, proto jim byla věnována mimořádná péče a pozornost.
V pohanských dobách si lidé vody ve
studánkách vážili tak, že jim přinášeli
dary. Později, v souvislosti s křesťanstvím lidé věřili, že voda je v některých
studánkách zázračná, dokáže vyléčit
všechny nemoci, a že zázrak uskutečnili
svatí. Ke studánkám začala chodit procesí a u mnoha z nich byly postaveny
kapličky.
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Bohorodička
– Láska Boha
Mária žiari v svojej čistote a v
ľuďoch zažína iskru, ktorú nikto nemôže uhasiť. Každý človek môže precítiť
skutočnú Máriu vo svojom vnútri, v
hlbinách svojej duše, keď sa úprimne
otvára tejto nežnej, čistej, božej Láske.
A Mária to je Láska sama, je to Duch
- najväčší Duch. Je to tvorivá sila ženského princípu. Pannu Marii nazývají
„duchovně oživující sílou“, „ztělesněním
pravých znalostí“, „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“,...
pokračování na str. 5

HISTORIE

Svátek s Duchem
Svatým
Vyrastala som ako katolíčka. Keď som
bola malá, prijímala som obrady v
kostole ako „krásne rozprávania“ a cítila
Božiu prítomnosť v sebe. Doteraz si pamätám vnútorný pocit, keď som sa ako
malinká, kľačiac na posteli, modlila "Anjeličku môj strážničku..." Bola v tom prítomnosť Niečoho, čo som vtedy cítila a
ďalej neriešila. Bola To prítomnosť Ducha Svätého vo mne.
pokračování na str. 6
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Mluvit pravdu má příznivý dopad na zdraví
Průměrný člověk lže 11x za den a během desetiminutové konverzace sklouzne
přinejmenším ke dvěma polopravdám, říká
odborník přes lhaní Robert Feldman. Nový
výzkum ukazuje, že tato rozšířená neupřímnost si vybírá daň nejenom na vaší
dobré pověsti, ale má také významný dopad na vaše zdraví. Co je ještě úžasnější,
když se naučíte říkat pravdu, může to snížit
riziko bolesti v krku, nachlazení a bolestí
hlavy.
Dopad upřímnosti na vaše zdraví V
díle Základní pravidlo psychoanalýzy z
roku 1904 Sigmund Freud uvádí, že k vyléčení pacienta je bezpodmínečně nutná
upřímnost. Jak ukazuje moderní výzkum z
roku 2014, Freud o tomto principu nehovořil jen tak zbůhdarma. Studii, která byla
prezentována na celostátním sjezdu Amerického svazu psychologů, provedli dva
odborníci z Univerzity Notre Dame. Ti
rozdělili 72 dospělých účastníků projektu
do dvou skupin – jedna, která měla mluvit
pouze pravdu, zatímco lidé z druhé skupiny se měli chovat jako normálně (kontrolní
skupina). Členové „upřímné skupiny“ dostali tyto instrukce: „V průběhu následujících pěti týdnů musíte každý den mluvit
upřímně, pravdivě a bez přetvářky – nejenom u velkých věcí, ale i u maličkostí, na-

příklad proč jste se zpozdili. Pokud budete
v situacích, kdy bude vaše prohlášení bráno vážně, a nepůjde o žertování nebo zřejmé přehánění, musíte vždy myslet vážně
to, co říkáte. Pokud chcete, nemusíte na
otázky odpovídat, ale když reagovat budete, musíte myslet vážně to, co říkáte.“
Na konci studie byly mezi oběma skupinami zaznamenány výrazné rozdíly ve
zdraví. Lidé v upřímné skupině měli v průměru o sedm symptomů (bolest v krku,
bolest hlavy, žaludeční nevolnost, psychické napětí, aj.) méně než v kontrolní skupině. Jedna z autorek studie, profesorka psychologie Anita Kellyová, se danými
instrukcemi řídila také a poznamenala, že
zatímco v zimě bývá normálně nachlazená
pět- až sedmkrát, tentokrát neměla ani jeden případ, a to i navzdory faktu, že se jí
dostávalo méně spánku než normálně. Jak
poznamenal časopis Forbes: „Možná, že
všechno to lhaní způsobuje neustálý psychosomatický stres, který oslabuje náš
imunitní systém.“

...člověk jako mikrokosmos odráží v sobě celý vesmír. Například meziobratlová ploténka je jen zdánlivě skromným,
ačkoli velmi zodpovědným spojujícím prvkem páteře. Ale když se podíváme dovnitř,
do její vnitřní biochemie, která ještě není
dostatečně prozkoumána, objeví se celá galaxie. A to už není metafora. Svou složitostí se jedná o unikátní svět mikrokosmu a
makrokosmu. Díky své nejednoznačné
struktuře a tajemství vzniku je meziobratlová ploténka v mnohém podobná čočkovité galaxii, která se svým tvarem také podobá oboustranně vypouklé čočce. Podle
Hubbleovy klasifikace se galaxie takového
tvaru označují symbolem S0. V čočkovité
galaxii stejně jako v meziobratlové ploténce je centrální disk s jasným ztluštěním v
jeho středu. Čočkovitá galaxie je bohatá na

mezihvězdnou hmotu, slouží jako místo
pro vznik nových hvězd, obsahuje oblaka
mezihvězdného prachu a plynu. Tam vře
svým vlastním životem, ve kterém vznikají
nové hvězdy a zanikají staré, kde dochází k
neustálému přerozdělování energie, syntéze, výměně, vzájemnému propojování a
přirozeným procesům života matérie a
energie.
A stejný, stále ne zcela poznaný proces, probíhá i v meziobratlové ploténce.
Jen pro zajímavost bych rád uvedl několik
slov o tom, nakolik se podobají mikroprocesy a makroprocesy některých objektů
svými fyzikálními a chemickými zákonitostmi, díky kterým dochází ke vzniku,
existenci a rozpadu hmoty. Když se znovu
vrátím k tématu galaxií, je zajímavé seznámit se s klasifikací Hubbleovy ladičky,

S POCTIVOSTÍ NEJDÁL
DOJDEŠ – I VE ZDRAVÍ
Poctivost a pravdomluvnost mohou
být lepší než léky. A když nevěříte, zkuste
si to. Zkuste pět týdnů nelhat a uvidíte,
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Pampeliška jako jarní léčitel

jestli vám to pomůže – fyzicky i duševně.
Pokud se vám z lhaní už stala železná košile, zkuste ji odhodit, třeba vystavením
výrazného nápisu s vaší novou zásadou: S
poctivostí nejdál dojdeš. Ve studii se studenty zastavilo žáky od podvádění vnímání morálních zásad. Když jim výzkumníci
připomněli před testem, jaká jsou etická
pravidla školy, k žádným podvodům nedošlo.
Stejně tomu bylo, když měli účastníci
výzkumu přísahat na bibli. Nejenom že nepodváděli křesťané, ale ani samozvaní ateisté. Anita Kellyová, jejíž studie dospěla k
závěru, že poctivost má skutečné zdravotní
přínosy, doporučuje, aby se lidé začali napravovat pozvolna. Každému to občas ujede, ale když k tomu dojde, prostě to napravte.
„Být upřímný vyžaduje proces a chce
to procvičovat. Být pravdomluvný vás přivede blíž ke slušným lidem, odradí negativisty a ucítíte pak jistou naději pro tento
svět,“ říká Kellyová.
celý článek číst na: epochtimes.
cz/2016052523242/Mluvit-pravdu-muze-mit-priznivy-dopad-na-zdravi.html
Přeložil a editoval: Ondřej Horecký
kterou navrhl americký astronom Edwin
Hubble ještě na začátku 20. století.
Toto schéma zobrazuje jeho představu
o postupné evoluci v té době známých galaxií, podle jím dané klasifikace. V současnosti již samozřejmě existují podrobnější
klasifikace, ale pro obecné chápání podstaty procesu stačí tento zjednodušený model.
Podle Hubbleových představ byl
hvězdný systém při vzniku galaxií v podobě koule (E0). Během procesu evoluce se
koule postupně vytahovala a zplošťovala
(galaxie kruhového a elipsoidního tvaru).
Tak vznikla čočkovitá galaxie (S0). Nicméně poté se již jejich vývoj lišil. Část
galaxií vytvořila řadu normálních spirálních galaxií (Sa, Sb, Sc atd.), kde ramena
spirály vycházejí přímo z jádra. Druhá
část galaxií vytvořila spirální galaxie s

Smetánka lékařská (Taraxacum
officinale) je typickou jarní bylinkou.
Její krásné žluté květy tvoří koberce až
do kilometrových vzdáleností. Dříve ji
lidé nazývali elixírem života. Je totiž léčivá úplně celá od květů až po kořeny.
Pampeliška je jedním z nejúčinnějších
čističů krve. Má obrovskou schopnost
vytahovat toxiny z těla. Už první lístečky
začátkem jara je dobré používat do salátů, polévek, pomazánek.
Zahánějí jarní únavu a dodávají organismu účinné látky, které po dlouhé zimě
nutně potřebuje. Z krásných žlutých květů
si můžeme připravit výborný med. Listy
můžeme sbírat během celé sezóny. Jestliže
nežijete zrovna v čistém prostředí, listy
i kořeny je možné koupit v každé lékárně
či bylinkářství. Pampeliškové listy jsou

velmi bohaté na vitamin C a minerály. Odvar z nich léčí nemoci trávicího traktu, posiluje jaterní tkáň, žlučník, ledviny, podporuje růst červených krvinek a tvorbu nové
krve, kterou přitom silně čistí. Snižuje
krevní tlak a podporuje cévní oběh, čímž
se zlepšuje činnost srdce. Je mírně močopudný a pomáhá při redukci váhy.
Sbírejte však jen pampelišky, u kterých máte jistotu, že neprošly chemickým
postřikem, nejsou pod vlivem výfukových plynů nebo jiných zdraví škodlivých látek. Lidé s „citlivým“ zažíváním
mohou pampeliškovou šťávu naředit šťávou mrkvovou. Pití takového nápoje, stačí několik doušků denně, by vám mělo,
kromě regenerace jater a minimálně zlepšení stavu přidružených nemocí, přinést
více životní energie a vitality.
ČERSTVĚ ODŠŤAVNĚNÁ
ŠŤÁVA
z pampeliškových listů a kopřivy je
spolehlivým silně detoxikačním prostředkem. Denně by se měly užívat 2 polévkové
lžičky. Tato kúra by měla trvat čtrnáct dní.
autor: Simona Grygárková, Dis.
zdroj: www.prodamy.cz
Pampeliška by neměla být užívána
bez konzultace s lékařem.

nerativně dystrofického procesu v mepříč- kou, kde ramena nejsou napojena na
ziobratlových ploténkách, můžeme vidět
jádro přímo ale přes příčku, která se otáčí
určitou vizuální podobnost. Jak se říká,
spolu s jádrem (SBa, SBb, SBc atd.). A
vnější podoba jen odráží vnitřní obsah.
některé se změnily v nepravidelné galaxie
zdroj: vertebrolog.com
s chaotickým tvarem (Irr). Podle aktuálních výzkumů astronomů je 60
% že ze všech známých galaxií
eliptických, 30 % spirálních a
10 % nepravidelných. Mimochodem naše galaxie, ve které
se nachází Sluneční soustava,
se nazývá „Mléč- ná dráha“
(řec. galaktikos – mléčný, gala
– mléko). Podle Hubbleovy
klasifikace jde o spirální galaxii s příč- kou typu SBbc. Pokud tedy porovnáme schéma
„Hubbleovy ladičky“, evoluci
Hubbleova ladicka
galaxií s etapou rozvoje dege-
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Fotografie č.1: Duše člověka ve stavu přechodu po smrti fyzického těla.
Na fotografii duše je jasně viditelný
krajní obal. Skládá se (směrem k centru)
z červené barvy (zbytky životní energie
neboli prány), a dále ze žluté a žluto bílé barvy ostatních energií. Kulovitý
tvar má blankytně modrou barvu s odstíny světle zelené; má charakteristickou
spirální strukturu vířící do centra, které
má odstíny duhy a bílé vtroušeniny.
Informační obaly, které se nachází
kolem Duše – představují pocitové a
emoční shluky, přesněji řečeno rozumovou informační strukturu, kterou můžeme asociativně srovnat se zvláštním druhem mlhoviny. Jednoduše řečeno, jsou
to bývalé Osobnosti z minulých životů.
Těchto sub-osobností kolem duše může
být hodně, v závislosti na tom, kolik měl
člověk reinkarnací. (více na str. 81, kniha AllatRa od A.Novych)
Anastasia: Takže sub-osobnost je
Osobnost, která byla aktivní v minulých
inkarnacích její Duše.
Rigden: Ano. Je to bývalá Osobnost
z minulého života s celou zásobou pocitových a emočních dominant (pozitivních nebo negativních), jež se nahromadily během života, a jsou výsledkem její
životní volby.
Osobnost zpravidla nemá přímé
spojení se sub-osobnostmi. Proto si člověk nepamatuje na minulé životy a na
zkušenosti získané znalostmi těchto sub-osobností. Ale ve výjimečných případech a za určitých okolností je možný
mlhavý pocit déja vu nebo krátkodobý
spontánní projev poslední činnosti (před

aktuální inkarnací) sub-osobnosti. Toto
je charakteristické především pro člověka v raném dětství.
Ve studiích z oblasti psychiatrie
existují zaznamenané případy dětí, u
nichž se krátkodobě projevilo chování
blízké hraničním poruchám osobnosti,
přestože u nich nebyly zjištěny žádné
zdravotní poruchy a jednalo se o děti se
zdravými rodiči. Uvedu jeden příklad.
Čtyřleté dívce se zdál opakovaný sen:
na pozadí světla stojí chlapec, který ji
volá k sobě, ale nenechá ji přiblížit se
ke světlu. Začala si stěžovat rodičům na
tento deprimující sen a ve večerních
hodinách projevovala nepředvídatelné
a jí dříve nevlastní agresivní chování s
neobvyklou silou. Čtyřletá dívka ve
vzteku převracela stoly, židle, velkou
skříň a nepoznávala svou matku, na níž
směřovala svůj vztek v podobě obvinění jako „nejsi moje matka“, „zemřeš“ a
tak dále. To znamená, že slova ani toto
chování nebylo pro dívku přirozené, ale
spíše velmi typické pro sub-osobnost,
která prožila reinkarnaci a nachází se
ve stavu „pekla“, tedy prožívá muka a
bolest. Další den se dítě zase stalo normálním a chovalo se jako obvykle. To
je typický případ krátkodobého projevu
negativity sub-osobnosti. To nejlepší,
co mohli rodiče v tomto případě udělat,
bylo aktivně rozvíjet inteligenci dítěte,
rozšířit jeho obzor poznání světa a čekat na první vzestup, kdy se zformuje
nová Osobnost.
K prvotnímu vzestupu dochází
zpravidla v pátém až sedmém roku života. Faktem je, že v raném dětství před
prvotním vzestupem může docházet ke
krátkodobé aktivaci předchozí Osobnosti (sub-osobnosti). Zatímco se formuje
nová Osobnost, tato se snaží proniknout
do vědomí a převzít moc nad člověkem.
Mnohem častěji se ale sub-osobnosti
projevují u dětí mezi třetím a pátým rokem věku (období, kdy nová Osobnost
není zformována), kdy tyto děti začínají
mluvit z pozice dospělého zkušeného
člověka. Ve vzácných případech to dokonce mohou být podrobnosti o jejich
předchozím dospělém životě, které ve
skutečnosti v tomto věku nelze znát.
Velmi často se také stává, že dítě vyjadřuje moudré názory v určitých otázkách
zjevně nepatřících k dětskému myšlení a
někdy mysticky pořádně vyděsí dospělé.

Rodiče by se neměli takových projevů
bát a měli by jednoduše pochopit jejich
podstatu. Když se Osobnost dítěte zformuje, tyto projevy pominou.
Takže každá sub-osobnost zachovává individualitu svého minulého vědomí
v podobě tužeb a cílů, které dominovaly
během jejího aktivního života. Osobnost, jak jsem říkal, nemá žádné přímé
spojení se sub-osobnostmi, to znamená,
že člověk si vědomě nepamatuje na své
minulé životy. Nicméně, na podvědomé
úrovni se tento vztah Osobnosti a sub-osobnosti udržuje. Sub-osobnosti mohou mít nepřímý vliv na Osobnost a ‚postrkovat‘ ji k určitému chování, nebo
přijetí určitých rozhodnutí. K tomu dochází na nevědomé úrovni. Kromě toho,
sub-osobnosti jsou, obrazně řečeno, jako
‚mlhavé světelné filtry‘, které výrazně
brání přímému spojení mezi Duší a novou Osobností, abych tak řekl, mezi
zdrojem Světla a těmi, kteří jej potřebují.
Anastasia: „Mlhavé světelné filtry“?
Zajímavé srovnání.
PRAPŮVODNÍ
ZNALOSTI
ALLATRA jsou pro mnohé lidi
opěrným pilířem v jejich osobním
pohledu na svět, naplňují smyslem jejich životy a následně i nemoci ustupují a ztrácí svoji moc nad tělem Osobnosti, která směřuje k duchovním
výšinám.
Rigden: Budu o tom vyprávět
podrobněji. Ale musíme si uvědomit, že
všechny tyto procesy probíhají na úrovni energií, proto budu pro lepší pochopení vysvětlovat pomocí obrazných
přirovnání. Takže, sub-osobnosti se
nacházejí kolem Duše, můžeme si je
představit jako ... ‚rozumné‘ mlhoviny.
Na jedné straně jsou v blízkosti Duše a
ovlivněny touto velmi silnou anti-materiální strukturou, takříkajíc pociťují
blízkost ‚dýchání věčnosti‘, ‚přítomnost
částice ze světa Boha‘. Na druhou stranu
jsou sub-osobnosti do značné míry
ovlivněny tlakem hmotné struktury Materiální podstaty. To znamená, že sub-osobnosti jsou sevřené mezi dvěma mocnými silami duchovního a hmotného
světa. Tento neuvěřitelný tlak zažívají na
obou stranách neustále. Takže se každá
sub-osobnost stává jakýmsi "světelným
filtrem" na cestě uskutečnění spojení
mezi aktuální Osobností a Duší. Stupeň

ENERGETICKÁ STRUKTURA ČLOVĚKA V 6ti DIMENZÍCH
BOD

KŘÍŽ

FYZICKÉ TĚLO
ENERGETICKÉ TĚLO

◄

pokračování z minulého čísla...

OSOBNOST

VĚDOMÍ
směr pohybu
energetických vírů

zatemnění‘ takového „světelného filtru –
sub-osobnosti“ závisí na, ve svém minulém životě nahromaděných dominujících životních rozhodnutí, preferencích,
pocitových a emočních prioritách.
Například, jestliže byl člověk v minulém životě dobrý, laskavý a udělal
hodně pro svůj duchovní rozvoj, ale ne
natolik, aby se konečně vymanil z hmotného světa, pak v této jeho sub-osobnosti
bude více klidu a méně vibrací. To znamená, že prostřednictvím tohoto
‚světelného filtru‘ budou energie a impulsy od Duše lépe procházet. A pokud
člověk celý svůj minulý život strávil s
prioritou materiálních hodnot, pak tento
„světelný filtr – sub-osobnost“ bude mít
hustší strukturu kvůli vyšším vibracím, tj.
jeho propouštěcí schopnost, řekněme
„světla“ pocházejícího od Duše, bude
mnohem horší. To můžeme asociativně
přirovnat ke sklu znečištěnému sazemi,
které narušuje, nebo hůře propouští pravé
světlo. Jinými slovy, čím více v člověku
za života dominovala jeho Materiální
podstata, převládaly materiální hodnoty,
tím složitěji se mu potom povede, protože
bude nositelem větší míry zkreslení. A
jestliže je těchto sub-osobností se silnými
„světelnými filtry“ hodně, je pro nyní
žijící Osobnosti velmi těžké vyrovnat se s
vlastní Materiální podstatou, velmi těžké
odbočit z cesty materiálních dominant a
pocítit svoji Duši.
Anastasia: Ukazuje se, že tento
člověk příliš uvízl ve hmotě a je pro něj
mnohem obtížnější změnit vektor svého
života ve směru duchovního vývoje?

Cesta lásky je cesta neočekávání. Láska je tam, kde je naprosté smíření a žádná touha cokoli změnit. Osho

o

MOZEK

pseudo pocity

DUŠE

Rigden: Ano. Ale pro každého
člověka, i když se nachází v této situaci, nikdy není pozdě tuto situaci zlomit, protože Osobnost má životní sílu
a právo volby...
více v knize AllatRa od A.Novych, v
pořadech s I.M.Danilovym na allatra.tv/cs

Duchovní praktika – to je výstup
Osobnosti za hranice, ve kterých
může fungovat vědomí
IM: A třetí etapa - to je čistě duchovní
praktika, kdy si už člověk uvědomí, že je
Osobnost. A když už tohle člověk zvládl,
začínal konečně chápat a uvědomovat si,
že je Osobnost, že se stává tím, kdo může
ovládat své vědomí, kdo si může vybírat
jemu nabídnuté myšlenky: některé
vyloučit, některé přijmout. Proces se
stával řízeným, a tehdy přicházelo pocitové vnímání, tj., člověk už chápal, že je
tím, kým je. A přesměroval sílu své pozornosti právě na pocitové vnímání
Duchovního Světa uvnitř sebe. Ne na
hledání někde zvenčí, ale uvnitř sebe.
Nakonec to přirozeně přivádělo k
otevření, jak se dříve říkalo, velkých
tajemství. Ale kdo to říkal? Vědomí lidem říkalo, že: „Nemůžeš to pochopit,
protože je to velké tajemství… bez
učitele nebo bez někoho jiného. Je třeba
zabývat se meditacemi dvacet let, a až
teprve potom přejít k duchovní praktice.“
Ve skutečnosti je všechno jednoduché.
z pořadu "Vědomí a Osobnost. Od
předem mrtvého k věčně Živému" na
AllatRa TV (00:37:33 - 00:58:58)

RODINA – SPOLEČNOST

Polahoda • 2018 květen

DEN MATEK

svátek lásky a vděčnosti
Květen, lásky čas, je pevně spojen s oslavou také
lásky mateřské. Maminkám přejeme nejen u nás, ale po
celém světě. Den matek patří k nejrozšířenějším svátkům a významným dnům vůbec, přestože se na různých
místech slaví v různých termínech. Nejčastěji však tento
den připadá na druhou květnovou neděli, letos 13. května. Kromě Česka a Slovenska se slaví zároveň v Německu, Rakousku, v Itálii, Belgii, Finsku, Dánsku, Švýcarsku, v Turecku, v Austrálii a na Novém Zélandu, a
dalších zemích.
Svátek je příležitostí vyjádřit našim
milým maminkám city, které my sami (a
snad i ony) považujeme za samozřejmé.
Květinou nebo slovem. Takto své city
vyjádřili žáci druhé třídy. Mnozí svá přání ještě doplnili spoustou něžných srdíček. Škoda jen, že psací program automaticky opravuje gramatické chyby,
protože právě s nimi jsou přáníčka nesmírně půvabná.

Co píší děti:

Maminko, mám tě moc moc ráda.
Moc ti přeju zdraví. Děkuju moc, že se o
mě tak dobře staráš. Děkuji, že mi pomáháš, když si nevím rady. K.
Maminko má milá, my jsme tvá koťata, tys velká kočička, milá a hezoučká,
miluji tě má mámo a chci ti pusu dát, ty
jsi ze všech nejkrásnější, mému srdci
nejmilejší. L.
Moje maminko, když se ti rozzáří
oči, máš je jako nádherné slunce. Když
se usmíváš, záříš jako hvězdy na nebi. Ve
dne i v noci provázíš mě v životě. A v srdci tě mám, i když nejsi u mě. L.
Moje maminko, hezky se o mě staráš. Když se usměješ, vypadá to jako
slunce na nebi. Oči ti září. Koníčky mi
pomůžeš vybrat. Když mi dáš pusinku,
dám ti taky. Jsem ráda, že tě mám. Pusinku.
Ahoj maminko, miluju tvoje básně.
Ráno svítí sluníčko, mámo mámo maličko, vždycky ráno, když mě vzbudíš, probudíš i moje malá očka. A když mi dáš

Láska je největším darem Života.
Je to vnitřní světlo a obrovská síla.
Chvění, které je tvým štítem i mečem. Je
to nekonečná, radostná touha předat toto
světlo dál. Je to Život sám, je to Bůh.
Markéta

♥♥♥

Láska to je To, čo cítim bez toho,
aby to malo nejaký dôvod. Ľúbim svoje
deti, ako ďaleko, koľko kilometrov by
boli odo mňa, koľko dní by sme sa nevideli, nepočuli - ľúbime sa vždy! Ľúbim
svojich rodičov, ich Podstaty úprimnou
láskou aj keď už nie sú medzi živými.
Ľúbim deti vo škôlke a ani im to nemusím povedať, cítia to. Cítim Lásku k
Bohu, ktorá sa stáva Darom pre Mňa,
aby som ľúbila celučičký celý svet a
Žila ozajstným Šťastím skrze Neho!
Hanka

♥♥♥

Láska, to je keď jedno
srdce zahrieva druhé.
Láska je keď myslíš viac
na druhých než na sebe.
Láska, to je dávať a nie brať,
Láska, to je z celej duše milovať.
Láska to som ja i ty i celý svet,
Láskou je naplnený i ten najmenší kvet.
Láska, tá je všade okolo nás,
vzdaj sa seba a uvidíš toľko krás.
Láska, to je Boh a nie iba slovo,
Každý jej v sebe môže objaviť mnoho.
Láska to je chápanie jednoty duší, láska
to je keď šťastie prší.
Keď je do lásky zahalený celý tvoj deň,
tvoj život neprejde len ako prázdny sen.
Keď svojou voľbou lásku vyberáš, stávaš
sa jednou z mnohých pre lásku čiaš.
Láska je všetkým a pre všetkých, láska
to je skutočný Život,
veď pochopíš.
Katarína

♥♥♥

Měla jsem zkušenost s procítěním
skutečné lásky, a v ten stejný moment
jsem viděla obrázky od vědomí, jak mi
nabízí tento skutečný pocit „přivázat“ k
něčemu vnějšímu kolem mě, k přírodě,
manželovi, kamarádce. Viděla jsem
něco, co bylo neúplné, dočasné a uvnitř
jsem cítila život, čistotu, bylo to skutečné…..Když jsem nepřijala obrázky od
vědomí, ony prostě zmizely a pocit lásky
zůstal a narůstal.

pusu, dám ti taky pusu. Mám tě moc
ráda, ahoj.
Maminko milá, děkuji, že jsi se o mě
krásně starala a všechno jsi se mnou vydržela. A doufám, že to vydržíš ještě
dlouho. M.
Maminko zlatá. Přeji ti hodně zdraví
a štěstí. Děkuji ti, že se o mě staráš, a že
mi pomáháš. Tisíc pusinek. V.
Maminko moje milá, tvé srdce tajemství neskrývá. Jsi nejlepší mamka na
světě, vždy ráda obejmu tě. Tvé oči září
jako tancující hvězdičky, to mi připomíná tvé krásné větičky. V.
Kamarád kamarádi to jsi ty. Já
vás všechny milovat. Mámo maminko
úplně zdraví. Zdraví zdraví zdraví já
a ty.
Ahoj Maminko, když jsem poprvé
otevřela vočička, viděla jsem tě, mám tě
ráda nejvíce, přeji ti to nejlepší. Tvé
zdraví je i mé, ať jsi zdravá na věky. Jsi
nejlepší maminka na světě. Jsi nejlepší,
nejhezčí, nejhodnější. Vše nejlepší, nejhezčí, přeji ti maminko. N.
Moje maminko milá, mám tě moc
ráda. Staráš se o mě ve dne i v noci. Pomáháš mi, když si nevím rady. Š.
Milá maminko moje, předávám
přání, co bude tvoje. Předávám z lásky
a zde píšu přání: Maminko, ty jsi moc
moc moc milá a přeji ti hodně zdraví po
celý život. M.

Kde je v světě nejkrásněji,
kdo mi povíte?
V háji, kde se z jara chvějí
květy rozvité?
V palouce, když při šveholu
jsme jak jehňata?
Pod nebem, když hledí dolů
hvězdy ze zlata?
V zimě, zlé když větry dují
a my za kamny
slyšíme, jak v černé sluji
drak je náramný?
Mnoho krásy všude doma
dětem vypučí,
nejvíce však matičko má
ve tvé náruči.
Karel Václav Rais
MAMINKA
Maminčina láska hřeje u srdíčka,
chrání jako zázračná modlitbička.
Kdo o ni přijde – ten si ji vysní,
je tou nejkrásnější konejšivou písní.
Miluješ svoji jedinou maminku,
její opojná láska je jako vůně šeříku.
Je nablízku kolébky i postele,
vždy při tobě – jako bývají andělé.
Mateřská láska dodává víru,
její nesmrtelnost vlévá do života sílu.
Ať jsi velký – veliká, malý – malinká,
vždy chrání magické slůvko maminka.
Poseč trávu, však nezmizí sedmikrásky,
tak prosté je, že stále roste láska
matky….
Hana Jílková

www.polahoda.cz
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PREZENTACE KNIH
Anastasie Novych NA SLOVENSKU

ALLATRA – kniha tisíciročí
obsahující Znalosti, které mění svět!
Srdečně Vás zveme na prezentaci knih od Anastasie Novych na
Slovensku, kde účastníci MSH AllatRa tyto knihy nejen představí, ale

podělí se právě o jedinečné osobní
zkušenosti.
Prezentace se konají dnech:
29. 5. od 17:00 v Domě kultury
Liptovský Mikuláš, ul. Hollého 4
(místnost č. 142, přízemí vedle stanice)
14. 6. od 17:45 v kavárně
Mlynček, v Trenčianských Teplicích,
ul. Štefánikova 16 (na autobusové
stanici).
Marta Kuskuličová 0918636214,
Ivan Agóč 0905963669,

Těšíme se na Vás!

MEDZINÁRODNÁ ŽURNALISTIKA
NOVÉHO FORMÁTU

...pokračování ze str. 1
Každodenne
komunikujeme
s
množstvom ľudí, delíme sa o novinky,
ktoré nás zaujali, vykonávame analýzy
rozličných situácií. Proces takejto komunikácie je natoľko prirodzený, že nevyvoláva nijaké komplikácie. Preto novinárom
tvorivej spoločnosti je každý člen tejto
spoločnosti, čiže uvedomelý, zvedavý
človek, ktorý samostatne analyzuje
hodnovernosť informácií, predkladaných
v PMK a rozširuje správy, dovolávajúce sa k duchovnej zložke ľudí. Osobitná úloha v tomto procese je venovaná
OBČIANSKEJ ŽURNALITIKE.
Tento termín označuje možnosť
písať, natáčať video na zaujímavé témy
a umiestňovať ich na rôznych otvorených
zdrojoch,
napríklad
videoportáloch,
blogoch, sociálnych sieťach, autorských
stĺpcoch v rôznych PMK atď. Veď toto je
možnosť každého človeka, nezávisle od profesie, zapojiť sa do tvorivej činnosti v PMK,
predovšetkým na internete. Je to sociálna
zodpovednosť každého človeka – začať
popularizovať výlučne tvorivé informácie,
hovoriť o nutnosti práve ich rozširovania,
o dôležitosti pre život samotného človeka
prinášať iba tvorivosť a dobro okolitým
ľuďom. Vtedy sa pozitívne zmeny vo svete
uskutočnia okamžite. A v skutočnosti je to
veľmi jednoduché urobiť!
Je interesantné, že populárna fráza
„zmeň sa ty a zmení sa celý svet“ nie je
metaforou, ale kľúčovým zákonom. Stáva

sa to zrozumiteľným, keď poznáš princíp
fraktálnosti Vesmíru a informácie uvedené v správe „PRAPÔVODNÁ FYZIKA
ALLATRA“.
Napríklad je známe, že každý fraktál
sa rozkladá na nekonečne malé časti, ale
pritom odráža vlastnosti celku. Pri zmene
vzoru jedného fraktálu sa v súlade s tým
mení celková štruktúra celého vzoru. Tento fyzikálny princíp ilustruje, že človek sa
nemá usilovať zmeniť vonkajšie podmienky a celý svet, ale jednoducho začať od
seba, sám sa naučiť byť Človekom činu,
každodenne víťaziť nad svojimi strachmi,
šablónovitými postojmi, vnášať skrze seba
viac dobrého a svetlého do tohto sveta.
Vo svetovej spoločnosti je pozorovaný nedostatok pravdivých informácií o podstate prebiehajúcich javov. V danej súvislosti internetových
technológií je aj žáner žurnalistiky
jednoduchým, ale účinným spôsobom
rozširovania znalostí medzi širokým
okruhom verejnosti. Ale pre využitie
potenciálu tejto linky je potrebná aktívna účasť každého človeka, ktorý sa
dotkol zŕn pôvodných Znalostí.
„...Ľuďom je vlastné napodobovanie
a asociatívne myslenie. Ale dôležitejšie
je sám sa stať Človekom a nestrácať
cenný čas na hľadanie toho, kto sa usiluje o to isté. Oveľa väčší úžitok človek
ako Osobnosť môže priniesť sebe aj
spoločnosti, keď sa sám stane príkladom
pre iných.“ z knihy AllatRa

Pravá
Láska
člověka vnitřně osvobozuje, dává nejcennější nebeský
dar - skutečnou Svobodu od tohoto hmotného světa

„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.
Pravá 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.“ z knihy AllatRa
Nyní plně chápu citát z knihy Anastasie Novych:„Kdo žije v lásce, ten je v
Bohu, neboť Bůh je Láska sama.“ Láska
pro mě znamená Život, skutečný život. Renáta

♥♥♥

Co pro mne znamená láska?
Všechno. Láska je dobro, krása,
radost a čistota. Všechno, co má smysl
a hloubku. Láska ve mně probouzí to
nejlepší, je to možnost neustálého růstu.
Láska sjednocuje, je společnou řečí
všech lidí na světě. Alena

♥♥♥

Láska je to, čo nás všetkých naozaj
spája. Je to tá bezhraničná radosť, spokojnosť a šťastie, ktoré sa nachádza vo
vnútri človeka. A tento zdroj je nevyčerpateľný. Čím viac milujeme Boha,
tou naozajstnou, skutočnou a úprimnou
láskou, tým viac jej v nás rastie. A láska
k Bohu prebúdza lásku ku každému
človeku. Nepozná podmienky, ani
pripútanosť, pretože skutočná láska
je Živá. A Žiť ňou je nádhera. Michaela

♥♥♥

Láska je podľa mňa niečo milé, hrejivé, príjemné. Je to, ako keď sa schúlim
do náručia milovaného v naprostej odovzdanosti a s pocitom absolútneho bezpečia si vychutnávam tento stav. Je to to,
čo uprednostním pred všetkým čo poznám. Je to to, kvôli čomu urobím možné aj nemožné, aby som v tom mohla
zotrvať. Je to to, za čím som doposiaľ
plakávala nevediac, že to mám na dosah.
Je to to, čo som hľadala celý život a až
teraz našla. Erika

♥♥♥

Láska je jako vítr, který není vidět,
ale je cítit.

♥♥♥

Láska je Život. Lukáš

♥♥♥

Je to stav vnitřního klidu, který oblažuje nejen mysl, ale i tělo ve vší celistvosti. Stav, jež povzbuzuje tebe jako
Osobnost nořit se do jeho hloubi a objevovat to, co je ti již od počátku zrodu
vlastní, Jeho přítomnost a tvůrčí potenciál.

♥♥♥

Láska je obrovsky mocná, živá a inteligentní síla. Ví naprosto přesně, co k
čemu patří, kde má co být a kdy. To člověk nevymyslí a sám časem začne chápat, že udělá nejlépe, když se jí zcela
oddá. Projevy Lásky mě zanechávají v
němém úžasu, v obrovském obdivu a
úctě i Lásce ke Stvořiteli, k životu a celému Jeho Stvoření se vším všudy, jak
je. Láska dává štěstí a radost, ale také
Poznání a pochopení, proč co existuje, a
že nic není větší ani menší, že vše je Jedno a vše patří Bohu. I to světlé, i to tmavé, že vlastně žádné rozdíly nejsou. Láska přece nedělá rozdíly v ničem. Jako
slunce svými paprsky zalévá vše a všemu dává možnost proměnit se a vyrůst
Co děláme s čistým srdcem, má smysl

do krásy. Láska dává útěchu a naději
všem, kdo jsou bez naděje, protože ukazuje, že všechno, co je, nakonec vždycky slouží Bohu. Láska dává skutečnou
víru a jistotu, že Pravda a spravedlnost
nejsou jen slova. Ony existují a platí. Je
to Zákon Stvořitele. Tento svět a vše v
něm řídí Vyšší síla. Láska, Bůh. A to přináší útěchu, úlevu a smíření se se životem i osudem. Také pobídku, abychom
se naučili vidět svět Jejíma očima, očima
Lásky, abychom se naučili opravdově
milovat. Protože to je opravdové Poznání. A Poznání plodí další Lásku, vytváří
opravdovou a pevnou víru. Život má
smysl. Tím smyslem je Poznání Lásky.
Poznání Stvořitele. Od Něj vše začíná.
Ježíš řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou
duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám
sebe." Zjistila jsem, že když miluji
Boha, tedy, když se učím prohlubovat
Lásku k Němu a nalézám Poznání, pak
mizí strach i obavy. Náhle svět není nepřátelským místem. Vidím všechny lidi
a celé Jeho Stvoření jako své bratry a
miluji je bez podmínek a očekávání.
Láska proměňuje vše. Nad Ní nic není.
Lenka

♥♥♥

Co je to láska? Dlouho jsem si myslel, že láska přichází mezi muže a ženu
jen na krátkou dobu. V podstatě to je jen
chemie, kterou vytvořila příroda pro zachování rodu. I maminka říká, že nic netrvá věčně ani láska k jedné slečně. Také
jsem byl nepřímo vychováván k tomu, že
tento cit, by si měl muž nechávat pro svou
milou a jinak to nedávat najevo. Muž,
který setrvává v lásce tak je moc zženštělý. Muž musí být silný a žádný hluboký
cit mu nemůže podlamovat kolena. Díky
knihám Anastasie Nových a díky pořadům s Igorem Michajlovičem Danilovem
vidím jak nás systém klame. Nic nikomu
nevyčítám, rodiče mi dávají lásku jak
umějí. Jsem jím vděčný za vše. Bohužel
jsme všichni klamáni a smutné je, že o
tom většina z nás neví. Přitom probouzet
tento hluboký cit v sobě je tak nádherné,
osvěžující, naplňující štěstím. Štěstí, za
kterým se všichni honíme, hledáme ho ve
vnějším světě a ono je uvnitř nás. Paradox
našeho bytí, bláznivě se honíme jako pes
za ocasem a přitom všechno máme. Jen
se správně dívat, správně vkládat svojí
pozornost. Miluji to, když se tam vracím,
k pravému zdroji Lásky a štěstí. Neumím
si to udržet stále, ale díky meditaci Lotosový květ se na tento cit naladím a pak se
ho snažím držet během dne. Všechno se
mi vylepšilo, vztahy v práci, doma. Život
se stal zářivějším a veselejším. Když člověk hluboce miluje druhého, tak každý
den po kapkách naplňuje všeobjímající
Láskou ke všem a ke všemu! Dneska ani
malinko nepochybuji o tom, že pravá
Láska je tou nejmocnější silou, která i
hory přenáší! Ota
"Pravá Láska, to je znovuobnovení
jednoty Duší. Milující člověk vidí v jiném spřízněnou krásu jeho Duše. Když
člověk opravdu miluje, nevidí povrchní
krásu, tím myslím, rozumovou a fyzickou krásu jiného člověka, jeho talenty,
schopnosti, ale vnitřní krásu jeho Duchovní podstaty."

z knihy AllatRa
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VE SPOJENÍ S PŘÍRODOU

Božská krása a zlatý řez
V dubnovém vydání jsme se seznámili s fraktály. V tom dnešním se dozvíme co je to Fibonacciho posloupnost,
zlatý řez a poodhalíme tajemství spirálové struktury.
Co podle vás je společného mezi starými Egyptskými pyramidami, obrazem
Leonardo da Vinci „Svatý Hieronym“,
slunečnicí, šnekem, sosnovou šiškou a
prsty člověka? Odpověď na tuto otázku
se skrývá v pozoruhodných číslech, která byla objevena středověkým italským
vědcem Leonardem Pisánským, více
známým pod jménem Fibonacci. Díky
jeho objevu byla tato čísla nazvaná jménem známého matematika. Pozoruhodný smysl posloupnosti čísel Fibonacciho
je v tom, že každé číslo v této řadě se
rovná součtu dvou předchozích čísel. V
číslech Fibonacciho existuje jedna velmi
zajímavá zvláštnost. Při dělení jakéhokoliv čísla z řady číslem stojícím před
ním, bude výsledná hodnota vždy 1,618.
Takže zlatý poměr se rovná poměru jedna ku 1,618.
Tělo člověka a zlatý řez
Malíři, vědci, designeři, konstruktéři
provádí své počty, kresby a náčrtky vycházejíce ze zlatého poměru. Leonardo
da Vinci tvořil svá díla po dokonalém
seznámení se stavbou lidského těla. Využíval vzorec zlatého poměru. Le Corbusier stavil své architekturní stavby,
které byly považované za mistrovská
díla architekturního genia, a používal
přitom Fibonacciho vzorec. Nejhlavnější kniha všech současných architektů je
Příručka Neuferta, navrhování staveb se
zakládá na parametrech těla člověka,
které má v sobě zlatý poměr. Proporce
různých části našeho těla jsou velmi
blízké k hodnotě čísla zlatého řezu. Princip výpočtu zlatého poměru na těle člověka je možné zobrazit v podobě schématu, poměry na tomto schématu se
vždy rovnají zlatému řezu. V rysech lidského obličeje je také mnoho příkladů
hodnot, které jsou blízké vzorci zlatého
řezu. Nehledejte však hned pravítko,
abyste to ověřili měřením obličejů všech
lidí, protože přesná shoda se vzorcem
zlatého řezu podle mínění vědců, malířů
a sochařů, existuje zřídka a to pouze u
lidí, kteří mají ideální proporce. Právě
přítomnost zlatého poměru v těle a tváři
člověka je ideálem krásy pro lidský zrak,
který vytvořil Nejvyšší Stvořitel. Pokud
za střed lidského těla vezmeme pupek a
vzdálenost od chodidel do bodu pupku
za měrnou jednotku, pak celá výška člověka se rovná poměru jedna ku 1.618.

Kromě toho existují i další základní
poměry v našem těle. Poměr vzdálenosti
od konečků prstů k loktu a od zápěstí k
loktu se rovná poměru jedna ku 1,618.
Poměr vzdálenosti od úrovně ramena k
temeni hlavy a výšky hlavy se rovná poměru jedna ku 1,618. Poměr vzdálenosti
od pupku k temeni hlavy a od úrovně
ramene k temeni hlavy se rovná poměru
jedné ku 1,618. Poměr vzdálenosti od
pupku po kolena a od kolen po chodidla
se rovná poměru 1 ku 1,618
Stavba zlatého ortogonálního obdélníku a spirály
V geometrii obdélník s poměrem
stran rovným zlatému řezu nazývají zlatý ortogonální obdélník. Pojďme se podívat na charakteristiky zlatého ortogonálního
obdélníku.
Pokud
se
rozhodneme, že kratší strana obdélníka
rovná se jedné celé, pak delší strana
bude s krátkou v poměru 1,618.
Když od zlatého obdélníku uřízneme čtverec, jehož strana se rovná kratší
straně obdélníka, znovu budeme mít zlatý obdélník. Nakreslíme uvnitř čtverce
čtvrt oblouku, a pak od nového obdélníku znovu uřízneme čtverec a zase dostaneme zlatý obdélník v menší velikosti.
Potom opět nakreslíme ve čtverci čtvrt
kružnice. A stejnou operace provedeme
ve všech čtvercích, které budou vznikat
uvnitř. A podívejte, co dostaneme – před
vámi vzniká úplně jiný tvar – logaritmická spirála, hrající důležitý význam
ve formách přírodních objektů. Například v hlemýždí ulitě.
Anglický estét William Charton
konstatoval, že lidé považují spirálovité
formy příjemné pro oko a používají je
během tisíciletí. Pravidlo zlatého řezu,
na němž je založený tvar spirály, se v
přírodě vyskytuje velmi často v pozoruhodně nádherných výtvorech. Spirálovitý tvar můžeme vidět i v rozložení semínek slunečnice, v šišce borovice, ve
stavbě okvětních lístků růže atd. To je
potvrzení toho, že Bůh vše v tomto světě
vytvořil dokonale a pro všechno určil
svůj tvar a proporce.

č. 11. Prarodiče světa a člověka
Nüwa a Fu-xi podle staročínské
mytologie
álních předmětech, kamenech, artefaktech z pohřebišť nebo na symbolických
architektonických prvcích, dozvuky magických rituálů, jež byly rozšířeny mezi
nejrůznějšími národy téměř po celém
světě. Mimochodem, rituály nebyly spojeny například s vlasy, nehty a kostmi,
tedy se strukturami ve tvaru spirály, které byly schopny uchovat a předávat sílu
(informaci), jen pouhou náhodou. Informace, nebo jak to dříve nazývali „spící
síla“, se aktivovala (probouzela) pomocí
zaklínadel, tedy určitých zvukových vibrací nebo pomocí soustředění síly mysli
a pozornosti. Tyto znalosti lidé využívali
jak k pozitivním účelům, tak i k negativním. Podobné rituály se samozřejmě dochovaly do dneška, jenže lidé je ve většině případů až směšně překroutili, takže
zbyla jen prázdná nápodoba a smysl se
vytratil."
z knihy Allatra od A. Novych

Otevírání studánek
Vodičko čistá,
tečeš z hor bystrá,
omývej břehy, kamení,
očisť nás, lidská stvoření.
Tak je to u nás každý rok v máji,
děti studánkám prameny
jak srdce otvírají.
Kdysi byly studánky a prameny jedinými zdroji pitné vody, proto jim byla
věnována mimořádná péče a pozornost.
V pohanských dobách si lidé vody ve
studánkách vážili tak, že jim přinášeli
dary. Později, v souvislosti s křesťanstvím lidé věřili, že voda je v některých
studánkách zázračná, dokáže vyléčit
všechny nemoci, a že zázrak uskutečnili
svatí. Ke studánkám začala chodit procesí a u mnoha z nich byly postaveny
kapličky. V barokní krajině představovaly nejen nádherné stavby a orientační
body, ale i místa odpočinku a modliteb.
Ještě i v současnosti je řada z nich spojována s místními pověstmi o zázracích i s
legendami o vodních pannách a ochranných vílách. Od pověstí, legend i historických reálií jsou odvozeny i jejich názvy, napřiklad: studánka Panny Marie,
svaté Anny, Římská, Císařská, Dobrá
voda. Bez vody by na Zemi neexistoval
život. Voda ve studánce uhasila žízeň
každému poutníkovi, a aby byla čistá,
dodržovala se v dávných dobách slavnost čištění studánek.
Ve starých dobách se znalosti předávaly pomocí analogií, které byly srozumitelné a blízké lidem té doby a daného
území. Například pro národnosti, které
žijí na břehu moře nebo oceánu, se jako
analogie pro vysvětlení znalostí o Vesmíru a neviditelném světě využívaly procesy a jevy vyskytující se v oceánu, obrazné ukázky spojené s vodou a chováním
podvodních obyvatel. ...Ale pro většinu
lidí byly nejvíce srozumitelnými příklady
z každodenního života spojené s životem
komunity a lidskými vztahy. Když člověk
ovládá prapůvodní znalosti, všechny
tyto paralely lze snadno vypozorovat v
kulturách různých národů. (
Renezanci zájmu o čištění studánek
vyvolala slavná kantáta Bohuslava Martinů „Otvírání studánek“. Co skladatele k
napsání kantáty inspirovalo? Byla to báseň
Miloslava Bureše „Píseň o studánce Rubínce“. Básníka Miloslava Bureše okouzlil článek, který si přečetl v poličském muzeu. Autor v článku podrobně popisoval
průběh zapomenutého jarního obřadu čištění studánek, a uvedl v něm i všechny
verše, které se při obřadu používaly.
Obřad čištění studánek, pramenů a
studní je velice podmanivý. Průvody
mladých dívek, které na jaře čistily studánky, patřily ke starobylým lidovým
obyčejům. Říká se, že jejich kořeny sahají až do pohanských dob a jsou spojeny s vítáním jara. Dívky oblečené do bílých šatů (na Slovácku se jim říká
družice) se vydávají ke studánkám a v
průvodu zpívají. Nejkrásnější dívku z
vesnice zvolí za královnu. Královna jde
v čele průvodu dívek, v ruce nese džbán
a na hlavě má nejkrásnější květinový věneček. Když děvčata se zpěvem přijdou

Mariánská sedmipramenná studánka

ke studánce, některé odhrabují napadané
listí, další bláto a při tom říkají verše.
Když je studánka čistá, královna nabírá vodu do džbánu a lije ji do všech
světových stran, aby voda chránila lidi
před nemocemi a zlem. Pak jedna z dívek přistoupí ke studánce, v ruce drží
velký klíč a gestem, které napodobuje
odemykání dveří, klíčem otočí. Tím je
studánka nejen vyčištěná, ale i otevřená.
U pramene potoka nebo říčky každá z
děvčat do dlaní nabírá vodu a napije se.
Zdroj: http://www.cesky-dialog.net/
clanek/7354-otvirani-studanek/
IM: Ale Živé právě rodí jen Živé.
Ono rodí tu vnitřní duchovní Lásku. A to
je velmi důležité.
Ž: Velmi důležité...Velmi důležité je
najít v sobě tento Pramen, protože on
rodí bezbřehost vnitřního Života. Ono
otevírá nevysychající Pramen štěstí, radosti. Nemá hranice a je nekonečný. A
dává Život těm, kteří jej přijímají v hlubokém pocitu. Dává Život těm, kteří již
udělali svoji volbu a žijí ní každý den.
IM: V Bibli...V Janovu Evangeliu je
jeden moment, kdy Ježíš požádá ženu
napít se vody pozemské. A řekl jí, že „...
kdokoli, kdo bude pít tuto vodu, znovu
dostane žízeň, ale kdo bude pít vodu, kterou mu Já dám, ten nebude trpět žízní
navěky, protože voda, kterou mu dám, se
v něm přemění na pramen vody tekoucí
do věčného života“.
Toto jsou hluboká slova, pochopit je lze
pouze s otevřeným srdcem, jak říkají v
náboženství.
Úryvek z pořadu „Vědomí a osobnost.
Od předem mrtvého k věčně Živému.“
Pokud se na vše podíváme z pohledu
Znalostí z knih od A. Novych:"A studna
s čistou pramenitou vodou je jeho vnitřní duchovní svět, hluboce ukrytý, je to
jeho duše. Především – duše je částice
Boha. ...Protože nic zvenčí nepřináší
člověku takový užitek a nedává skutečné
pochopení Boha, jako je dosažení pokladů z hlubin své Duše." (Křižovstks, str.
451)
Tak jako ze studánky čerpáme vodu,
tak z Duše přes hluboké vnitřní pocity
nabýváme Moudrosti a poznáváme duchovní svět, svět Boha.

pokračování v příštím čísle...
Zdroj: https://www.youtube.com/
watch?v=geszcyYceUs

O POZNÁNÍ LÁSKY
V daleké horské vesničce stávala
malá roubená chaloupka. Žila v ní dívka,
tichá, krásná a vroucná, jako jarní sluníčko. Milovala procházky po okolních loukách a lesích, koupala se v potoce u vodopádu, sbírala plody a pekla z nich
koláče, kterými hostila náhodné kolemjdoucí, poutníky. Každý měl svůj příběh,
se kterým se s dívkou rád podělil. Ona tak
sbírala znalosti a zkušenosti poutníků ze
všech koutů světa. Byla to služby za službu, dar za dar.
Každé ráno vítala slunce bosá na louce, a po večerech zapalovala oheň v kamnech a z okénka pozorujíc západ slunce,
loučila se s každým krásným dnem, s

"Struktura ve tvaru spirály je jeden z
nejlepších způsobů, jak dlouhou dobu
uchovávat informace. V současnosti se k
tomuto poznání věda pomalu dobírá.
Například díky metodám testování DNA
se toho můžeme o člověku mnoho dozvědět, včetně toho, že můžeme udělat genetickou expertizu za účelem zjištění biologické příbuznosti. Dříve se pro analýzu
DNA používala krev. Dnes už můžeme
pro podobnou analýzu využít sliny, vlasy
nebo lidské nehty. Soudní lékaři dokážou
už podle jediného vlasu určit věk a pohlaví člověka. Mohou určit také to, jaké
látky a mikroprvky vlasy obsahují a v
jakém období života člověka převládaly
ve větším nebo menším množství v jeho
organizmu. Tyto údaje pak ve svém důsledku vypovídají o tom, jak člověk žil:
jaké bral léky, jak se stravoval a tak
dále. Analýza DNA vlasu oproti jiným
příkladům umožňuje odborníkům identifikovat „majitele“ vlasu. Tento postup
využívají i archeologové, když zkoumají
nejrůznější pohřebiště a starověké hrobky, protože vlasy se zachovávají mnohem
lépe než kosti.
Pravda ale je, že toto zdaleka ještě
nejsou hranice toho, co můžeme poznat.
Věda teprve stále ještě stojí na prahu poznání tajemství spirálové struktury (jež
se v člověku nachází v nemalé míře),
vzájemného vztahu hmoty s energiemi.
Je třeba ještě podotknout, že znalosti
o tomto existovaly už velmi dávno. Svědčí o tom znaky a symboly dávných lidí,
jež byly zanechány jako zápisky na ritu-
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vděčností za vše, co jí přinesl. Ve všem,
co dělala, byla radost z přítomného okamžiku, do všeho vkládala svou čistotu a
lásku. A asi jako většina dívek, i ona v
srdci měla touhu. Touhu s někým své radosti sdílet. Nehledala. Věděla, že jednoho dne na okno chaloupky zaťuká poutník, který ji přinese dar ze všech
nejvzácnější. Měla v sobě víru, že vše je
tak, jak má být a přijde ji do cesty přesně
to, co má přijít.
Tak se jednoho slunečného jarního
dne opravdu stalo. Zrovna si do vlasů zapletla malý copánek, když vyšla před
chaloupku, a tam stál on. Jejich oči se
střetly, ten okamžik byl věčný. Slov ne-

bylo třeba. Pohostila jej svým úsměvem a
on věděl, že může zůstat a doprovázet
dívku na jejích cestách po lesích. Její srdce tančilo a její záře se rozprostřela do
širého okolí. Nemluvili, dlouhé vzájemné
pohledy do očí říkaly vše za ně. Vdechovali teplo jeden druhého, světlo mezi
nimi proudilo tam a zpět a jejich duše se
tím světlem vzájemně objímaly. Užívali
dnů, bez počítání, bez plánů, beze slov.
Jednoho rána, když se vedle sebe probouzeli, pohlédli si dlouze do očí. Věděli,
že nastal den, kdy dar, který přinesli jeden
druhému, si mohou předat. Tím darem byla
láska. Poznání, že láska je v nich samotných, nikde venku, nedá se nalézt ani ztratit. Láska větší než celé galaxie, zářivější
než severní hvězda, vroucná a nekonečná.
Objevili vesmír sami v sobě, celé překrásné laskavé světy. Pocity, které nikdo zvenčí
nemůže způsobit, hluboké pocity, které
můžeme v sobě nalézt jen my sami.
Dívka došla poznání nejhlubšího, věděla, že nemusí čekat na svého poutníka,
aby jí doprovázel na cestě životem. Naplnila touhu svého srdce, hlas volání po věčnosti. Objevila a přijala svou vnitřní krásu
a lásku, aby ji mohla rozdávat ostatním lidem, loukám i potokům, všemu živému,
celé planetě, všem vesmírům. Jak jí přijímala a cítila, tak jí zase vracela a posílala
dál. Už ví, že ona je tou láskou, a je milována, jako je milován každý z nás.
~ Louka

Vlnitá linie byla v běžné symbolice používána jako označení vody a řek. A v
sakrálních znalostech o Vesmíru byla voda symbolem jiného světa, odlišného od
toho pozemského, proto takto často označovali i spojení s duchovním světem.

DAROVANÉ KRÁSNO
Něha je darované krásno,
kdy beze slov máš o citu jasno.
Přenese tě přes trápení,
o tom se ví – to tajemství není.
Něha je láska co tě objímá,
bolest si tě náhle nevšímá.
S něhou všechno životní
dění,
v moudrost a laskavost se
mění.
Věneček pomněnek vílu
krášlí,
barva věrnosti s něhou k ní
patří.
Něha je láska, co těžko se
shání,
něha je dokonalost, co zlému
vejít brání.
Něha, co tiše se dívá,

Nejsi kapkou v oceánu. Jsi celým oceánem v kapce. Rúmí

něha, co dost místa v srdíčku mívá,
něha, co pro každého není k mání,
něha, co probouzí, hladí při usínání.
Snad řečeno je i psáno,
k laskavým, že štěstí přichází samo.
Něha je v rukou, slovech, očích i duši,
něha ti nejvíce ze všeho sluší.
Hana Jílková

Polahoda • 2018 květen

HISTORIE • ZÁHADY • ZAJÍMAVOSTI

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)

Zúčastnit se
https://allatra.tv, https://allatra.tv/cs

Dobrý deň! Radi Vás opäť vítame.
Dnes je 7. mája 2018 a my prinášame
výsledky Prvého medzinárodného experimentu „PYRAMÍDA“, ktorého cieľom bol telepatický prenos informácií
na diaľku čo možno najväčšiemu množstvu ľudí na planéte a tiež potvrdenie
existencie jednotného informačného
poľa Zeme.
V prvom rade chceme poďakovať
všetkým ľuďom dobrej vôle, dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili daného
experimentu. Každý z vás urobil svoj
primeraný vklad do rozvoja súčasnej
vedy. Veľká vďaka Vám!  
Pripomenieme, že samotný 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.

Práve ten náš operátor vysielal počas
pol hodiny. Po ukončení experimentu k
nám v priebehu týždňa prichádzali odpovede od dobrovoľníkov, účastníkov
Prvého medzinárodného experimentu
„PYRAMÍDA“. A aké výsledky sme
teda získali. Nesporným lídrom, ako sa
aj predpokladalo, sa stal znak číslo 10,
ktorý bol vysielaný našim operátorom.
Práve ten telepaticky prijalo 15,92%
účastníkov. Je to vynikajúci výsledok. Je
nad priemerom. Taktiež podotkneme, že

znak číslo 10 ukázal výsledok rádovo
vyšší ako kontrolný znak, ktorý obsadil
druhé miesto. Bol to znak číslo 7. Ten
prijalo 13,65% účastníkov. A ostatné
znaky, ako vidíte, získali približne rovnaké množstvo percent.
Môžeme smelo povedať, že sme experimentálne dokázali fakt existencie
jednotného informačného poľa. Výsledky experimentu taktiež svedčia o tom, že
telepatický prenos informácií na ľubovoľnú vzdialenosť veľkému množstvu
ľudí je možný. Spolu s tým sme sa presvedčili o funkčnosti a možnostiach
prístroja „PYRAMÍDA“.

cievky. Experimentu sa zúčastňoval nepripravený operátor, ktorý nemá skúsenosti práce s metafyzikou a nie je s ňou
oboznámený. Jednako sa však experiment podaril. A s prihliadnutím na všetky podmienky preukázal mimoriadne
vysoké výsledky. Jediný moment, na
ktorý sa môžeme posťažovať – to je
malé množstvo ľudí, ktorí sa zúčastnili
experimentu. Z trochu viac ako 11 000
zaregistrovaných ľudí sa experimentu
reálne zúčastnilo menej ako 3 500. Pravdaže, to tiež nie je zlý výsledok, ale čím
väčšie množstvo ľudí sa bude zúčastňovať experimentu, tým presnejšie štatistické údaje môžeme odvodiť a tým
presnejšie môžeme určiť zákonitosti a
teda aj vyvodiť presnejšie výsledky.
Rozhodli sme sa nezastavovať na
dosiahnutom a ísť ďalej v skúmaní tejto
témy. V budúcnosti nás čakajú nové experimenty. Teda ohlasujeme, že 29. septembra 2018 sme naplánovali vykonanie
Druhého
medzinárodného
experimentu „PYRAMÍDA“, ktorého
cieľom je tiež telepatický prenos informácií na diaľku čo možno najväčšiemu
množstvu ľudí. Do experimentu ešte
máme čas a stihneme pripraviť operátora. A tiež vyskúšame silnejšie nastavenie
prístroja „PYRAMÍDA“.
Obraciame sa na všetkých účastníkov Prvého medzinárodného experimentu „PYRAMÍDA“, na všetkých divákov,
členov
Medzinárodného
spoločenského hnutia „ALLATRA“, na
všetkých zainteresovaných, zapojte sa,
pozvite svojich priateľov, príbuzných,
kolegov z práce a spolu slúžiacich. Pozvite priateľov, s ktorými sa učíte na jednej vysokej škole a svojich prednášajúcich. Tešíme sa účasti všetkých ľudí
dobrej vôle v našich experimentoch.
Spolu dokážeme urobiť obrovský vklad
do rozvoja modernej vedy. Ešte raz vyjadrujeme úprimné poďakovanie účastníkom experimentu. Obrovská vďaka
všetkým! Do ďalšieho stretnutia! Všetko
dobré!  

Celkovo sme s priebehom experimentu a tiež s jeho výsledkami plne
uspokojení. Počas experimentu prístroj
„PYRAMÍDA“ pracoval na minimálnom výkone. Aktivované boli len dve
...pokračování z minulého čísla
Proč vzniká stín? Je tady zdroj světla, který dopadá, odráží se a my ho vnímáme. Ale zároveň odražený dopadá i v
menším množství tam, kam nedopadá
přímý zdroj. Čili odsud už odražený dochází k nám, ale v menším množství, a
vidíme stín. Ale pokud se tam nachází
nějaký tvor, který pohlcuje toto světlo,
tak očima ho nezpozorujeme, ale na digitální kameře tyto stíny vidíme. I když
byly momenty, kdy nevšimnout si jich
dokonce pouhým okem, myslím nebylo
možné, protože to nejsou jen stíny, to
jsou z ničeho nic - černé fleky, které  
projevují se a trošku se hýbají.
O čem hovoříme? Hovoříme právě o
těch tvorech, pro které jsme zdrojem výživy. Proč jsme pro ně zdrojem výživy?

Protože člověk, na rozdíl od všeho
oduchovnělého, je ještě i oduševnělý.
A oduševnělý znamená... Uvedu krátký
příklad. Ohledně toho je mnoho legend a
mnoho příběhů. Svého času jeden vyprávějící vysvětloval ostatním, že ti, co
se nacházejí v stínech, ti, které nevidíme, oni se vámi živí tak, jak se my živíme mlékem krávy. Že my a kráva jsme v
principu jedno a totéž. My jsme zdrojem
výživy, naše emoce - přeměna allatu na
antiallat, čili to, co vylučujeme, je pro ně
výživou. A čím více jsme podřízení vědomí, přirozeným zákonům lidského života, čím více děláme to, co nás zabíjí
jako duchovní bytosti, a tím více to prodlužuje život těm, které vizuálně nevidíme. No, řekněme to tak. Je to velmi
srovnatelné s krávou. Čím více dává kráva mléka, tím více si ji ceníme a tím více
ji máme rádi. No, skutečně je to tak.
Také je zajímavé téma týkající se
těch, které nevidíme. Nazývají je různě
– inkubusy a jak je jen nenazývají.  To
jsou ty bytosti, které přicházejí k lidem
během spánku. Mnozí lidé je reálně cítí.
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BOHORODIČKA – LÁSKA BOHA,
ktorá nám pomáha viac než dve tisícročia
Bohorodička – to je nekonečná Láska. než je Člověk, zůstala na Zemi, v tomto
Nemá telo, ani podobu, pretože je to Duch. pekle, v podstatě uvázla mezi světy, aby
Je v nej samotná láska Boha, ktorá sa nedá pomáhala milionům trpících. A díky tomu
rozumom pochopiť. Duša Slovanov k nej přichází obrovská duchovní síla skrze panprirodzene tiahne. Húfy ľudí rôznych vie- nu Marii na pomoc trpícím. Právě ona se
rovyznaní sa k nej obracajú s otvoreným už dva tisíce let zjevuje lidem. (Sensei ze
srdcom. Netušia prečo, no to nie je pod- Šambaly IV od A.Novych)
statné. Ich vnútro vie. Ťahá ho to k skutočnému, pravdivému zdroju Života a Pravdy.
V duchovnom svete sú dôležité skutky
Ľudia už celé stáročia blahoslavia a úprim- a nie slová. I keď meno Márii Magdalény
ne milujú Máriu - pomocníčku, ktorá ne- bolo v dejinách pošpinené, pravda, skutočodmietne nikoho, kto sa na ňu obracia s ná pravda vyšla najavo. Mária žiari v svojej čistote a v ľuďoch zažína iskru, ktorú
prosbou o pomoc na Duchovnej ceste.
Táto naozajstná Sila Boha, Láska, nie nikto nemôže uhasiť. Každý človek môže
je však zameraná len na jeden predmet, ale precítiť skutočnú Máriu vo svojom vnútri,
v hlbinách svorozširuje sa do
jej duše, keď sa
bezmedzného,
úprimne otvára
nekonečného
tejto
nežnej,
priestoru. Ak ju
čistej,
božej
chceme precítiť, stačí  sa len
Láske. A Mária to je Láska
otvoriť. A odovzdať sa Láske,
sama, je to
ktorá rúca všetDuch - najväčší Duch. Je to
ky hrádze, ktoré
tvorivá
sila
vystavalo vedomie.
ženského princípu. Ako sa
Mária si zaslúži úctu kažpíše v knihe
dého jedného
AllatRa:
Symboly Archanděla Gabriela
človeka, pretoPannu Maa Panny Marie:
rii nazývají „duže
dokázala
1) kříž – symbol Panny Marie;
chovně oživující
úplne zabudnúť
2) centrální kříž – symbol Bohorodičky (Panny
sílou“, „ztělesna seba a celá
Marie) s vrcholkem ve tvaru symbolu Učení,
něním pravých
sa
odovzdať
přineseného z Duchovního světa — znaku Alznalostí“. Nazýslužbe Duchovnému svetu a latRa (symbolizoval jak skutečné duchovní Učení, vají ji „Boží
Moudrostí“,
Bohu. Vo svopřinesené Ježíšem, tak i předání duchovních
jom živote uro„tvůrcem všeZnalostí, „odhalení Vůle Duchovního světa“ ve
bila voľbu, sku- smyslu „zvěsti“ Archanděla Gabriela jako vyslance ho“, „Matkou
točný hrdinský
tvoření“, o níž
Duchovního světa).
čin.
Miesto
se v Bibli říká,
toho, aby odišla do sveta Boha, ostala po- že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného
máhať ľuďom.
světla a čistým zrcadlem jednání Božího“,
„Ve skutečnosti zůstal Svatý Grál u Ma„Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li
rie Magdaleny. S jeho pomocí odhalila nejen
sama v sobě, všechno se obnovuje, přecházívnitřní sílu, která jí kdykoli umožňovala
-li z generace na generaci do svatých duší,
odejít do světa Božího. Ale nesmíme opopřipravuje přátele Boží a proroky“. Duchovmenout vznešenost a čistotu duše Marie, že
ní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou
na sebe vzala obrovskou zodpovědnost a
Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božodkryla vnější sílu kvůli pomoci trpícím.
stva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“,
Volba Marie Magdalény je velkým du„Ztělesněním Logosu“... z knihy AllatRa
chovním hrdinským skutkem. Neboť když
Michaela
poznala vyšší svět, stala se Bytostí vyšší

UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT PYRAMIDA
Oni tam s nimi vykonávají určité akty,
řekněme, že často sexuálního zaměření
- mnoha lidem se to velmi líbí, některé to
leká a podobně.
Psychologové povídají jedno, kněží
vyprávějí zase něco úplně jiného, protikladného. Ti říkají, že to přicházejí démoni, psychologové říkají, že je to zánětlivý proces v mozku, nebo
zdrženlivost, či nadbytek. Také paradox
- buď zdrženlivost, nebo nadbytek a to
vede k tomu, že vědomí si tropí zlé žerty.
Ale co se opravdu děje? Ve skutečnosti,
přátelé nás využívají, jako my využíváme krávu. Proto emoce, různé důvody a
podobně.
Mohou ovšem všechny tyto vyjmenované věci nějakým způsobem ovlivnit
člověka? Nemohou.
Když je člověk opravdu naladěn na
duchovní rozvoj, míří k životu, tak ho
nic nemůže ovlivnit. Uvedu jednoduchý
příklad: Když ses otočil ke Slunci, vidíš
Slunce a míříš k němu - a Slunce je v
tomto případě jako metafora života, života věčného, života, který nekončí - a
ty k němu skutečně jdeš, takže žádné stíny nevidíš. Stíny nejsou a ani být nemohou, nikdo tě nemůže žádným způsobem
ovlivnit, ať by jakkoli chtěl.
Ale když se otočíš ke Slunci zády a
jdeš do hustého lesa, čím hlouběji vcházíš do lesa a čím dál se vzdaluješ od
Slunce, tím více stínů vzniká. A tím
menší máš šanci vyjít z tohoto lesa. Ještě
jeden důležitý moment - lidské vědomí
se celou dobu snaží mluvit o Bohu, mluvit o různých věcech, ale čím více mluví,
tím více rozptyluje. Ono nedává možnost člověku procítit, prožít. Takže
pojďme přejít na pocitové vnímání Duchovního světa, pojďme raději mířit ke
Slunci.
***
Ženský hlas: Řekl jste, že po sestrách Allat byly Allatchjary. A kdy se potom objevili Archonti a Archati?
IM: Archonti a Archati? Když…
vždyť už jsem vám to vyprávěl, když zůstaly Allatchjara, ony ještě nějakou dobu
existovaly, staraly se. Ale do jejich klanu, jednoduše řečeno, do jejich řádu, začali vstupovat muži. A muži velmi rychle uzurpovali moc Allatchjara, vytěsnili
ženy a došlo k vnitřnímu rozkolu. V sou-

vislosti s tím, že se začala objevovat rozsáhlá sídla a města a v těchto městech se
začali objevovat vůdcové, tak se Archonti rozhodli, že oni jim musí pomoci
správně vládnout, jinak že sejdou z cesty. No, zkrátka, začali si uzurpovat moc.
Právě oni byli impulsem evolučního vývoje, jaký máme k dnešnímu dni. Na
protiváhu jim odešli Archati směrem k
Šambale, tedy přesně na opačnou stranu.
A Allatchjara zůstaly jako strážkyně
čistých znalostí, aby je předaly jiným.
Tedy kvůli tomu, aby se nakonec mohl
objevit Prorok a podobně. Avšak objevil
se Tamerlán, který zabil tisíce lidí. Je zajímavé, že historie…a na čem je u nás
založená historie? Veliký Alexander Makedonský - kolik lidí zabil? Velký Tamerlán - kolik lidí zabil? A proč se nemluví o těch, kteří něco vytvořili, kteří
postavili něco opravdu velikého, přinesli
něco dobrého… U nás jsou slavní pouze
zabijáci, takové jsou lidské dějiny...
***
A nyní dokončíme experiment. Nás
samotné zajímá, zda přístroj Pyramida ve
skutečnosti schopen změnit alespoň vizuálně stav krve našeho přítele Andreje.
Zajímavé je, že nyní sledujeme jednotlivé erytrocyty, „sloupce mincí" se
rozpadly a se staly jasnější…
Jsou jako lampičky, nosí více elektřiny… to je ale dočasný efekt. Opět chci
říci, že nehledě na všechny tyto efekty,
toto v žádném případě není zaměřené na
nějaké lékařské nebo jiné působení. Přistroj je určen jednoduše pro výzkum
možností člověka, je to způsob dotknout
se toho, co nevidíme a pocítit to na sobě.
Ovšem je to zajímavé, je to skutečně zajímavé. V daném případě můžeme pozorovat, jaké změny nastaly v krvi našeho
přítele doslova za 5 minut…
IM: Ale viděli jsme i zajímavější situace, toto je ještě přijatelné. Je samozřejmě škoda, že nemůžeme ukázat
mnoho jiných věcí. Bohužel, pokud někdo, někde, něco podobného neukáže,
my na to nemáme právo, protože to je
ovlivňování lidské volby. Kdyby bylo
možné ukázat alespoň to, co se děje během duchovních praktik, tak myslím, že
ateisté by u nás vůbec nezůstali – no,
nejen že ateisté, ale dokonce, jak říkal

Bereke, i kněží by uvěřili v Boha. Ale
bohužel jsme omezeni i v možnostech
provádění některých závažnějších experimentů, které se mohou ukázat. Ani
technické podmínky nejsou schopné
všechno zachytit - řekněme, projevy
tamtoho světa. Ale co můžeme, to ukazujeme.
No v daném případě, lze pozorovat
vizuální změny. Zkusme ještě trošku zaostřit...Tady, podívejte, obrázek erytrocytů. Ovšem, změnily se, mají plnohodnotný náboj, pochopitelně. Podívejte,
jak mají vypadat ve skutečnosti. Myslím, že podobné málokdo viděl. Podívejte se na obrázek…

Takto má vypadat obraz u téměř
zdravého člověka. Zajímavé?... Toto je
dost důležitý moment. Toto je to, co ve
skutečnosti kromě kyslíku nese erytrocyt. Je to to, o čem mluvil Bereke...
VÝSLEDKY OTEVŘENÉHO
EXPERIMENTU PYRAMIDA
Na závěr dnešního experimentu
bych se chtěl zmínit o experimentu, který jsme prováděli s pyramidou s účastí
Andreje.
Z velkého množství dopisů, které
přišly, můžeme poznamenat následující
a s jistotou můžeme říci, ať by se to komukoliv nezdálo a nelíbilo, že ve skuteč-

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.

nosti jsou digitální nosiče schopny předávat
informace
na
jakékoliv
vzdálenosti a neztrácejí sílu svého účinku. V tomto samozřejmě spočívá velký
potenciál digitálních technologií.
V tomto případě bylo pozitivní působení, které šlo z pyramidy a celkově
lze v číslech říci takto: 98% - přesvědčivě potvrdilo pozitivní působení, 2% jsou pochybné výsledky, někdo ne zcela
pocítil, někdo nepocítil hned, u někoho
došlo k jakýmsi negativním emocím, ačkoli většina z nich při následujících
zhlédnutích zaznamenala pozitivní působení. A někteří měli odvahu přiznat se,
že vstupovali do tohoto experimentu,
(zapínali, sledovali) nacházejíce se v odmítavém postoji k tomuto experimentu.
Někteří prováděli experiment a zároveň
se dívali na televizi, snažili se nepropásnout něco z filmu, no a pak napsali, že
nic nepocítili.
Ještě byl zajímavý případ, který popsal jeden člověk, proseděl 20 minut,
pořád čekal, a nic nadpřirozeného se nestalo. Ale když se k tomu přistupuje s
takovými myšlenkami a náladami, tak se
nic nepodaří. Ale i tak 98% dalo jasný
pozitivní výsledek. Pro ty, kteří chtějí na jejich žádost tento experiment i nadále pokračuje. Video jsme chtěli odstranit. Provést experiment, vyvodit nějakou
statistiku a následně odstranit. Avšak po
prosbách lidí ho necháváme lidem. Protože opravdu při otevřeném přístupu,
kdy jsi otočený tváří ke Slunci, tak ti
Slunce svítí - proto ho necháváme. A experiment potvrdil, že to funguje, přestože jsme to věděli i bez tohoto. Ale my
jsme to udělali pro vás, abyste vy zjistili,
že to funguje. A že existuje kromě špatného v tomto životě, i mnoho dobrého.
Proto, děkuji všem za účast, za podporu.
Jdeme…
úryvky z pořadu "Unikátní vliv na krev.
Experiment PYRAMIDA"
celý pořad sledujte na Allatra TV
https://allatra.tv/cs/video/unikalnoe-vozdejstvie-na-krov-experiment-piramida
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Míša: Duchovný svet nám dáva dary,
ktoré majú neoceniteľnú hodnotu. Tak je
to aj v prípade nového videa „O Duchovnej Blahodati,“ s účasťou Igora Michajloviča Danilova.
Toto video dáva na vnútornej úrovni
každému z nás možnosť precítiť, čo to je
Božia milosť, sloboda a skutočná Láska.
Video dáva hlboké pochopenie, že Láska
je všetko, na čom záleží. Celé vnútro sa
zaradovalo a rozozvučilo, pretože Duša,
tá čiastočka Boha, ktorá je v každom z
nás, precítila túto neopísateľnú radosť.
Čo však znamená pojem blahodať?
Markéta: Se slovem „blahodať“ se
dnes v českém i slovenském jazyce málokdo setká, avšak jeho znění je člověku tak  
přirozené, že stojí za to prozkoumat jeho
skutečný význam.
Míša: V ortodoxii sa dozvedáme, že
termín „blahodať“ je slovom pre nestvorené posväcujúce Božie energie, Boží posväcujúci dar (grécky charis). Je to zvláštna Božská sila, ktorá pôsobí. Pomáha
ľuďom prekonať svoju hriešnosť, bojovať
s vášňami, je prostriedkom k dosiahnutí
spásy. Blahodať je božia milosť, sila Ducha Svätého, teda to, čo máme v sebe
všetci spoločné a to bez ohľadu na vonkajšie atribúty.
Markéta: Slovo „blahodať“ se skládá  ze slov „blaho“ a „dať“ - tj. „dát blaho“. A každý, kdo se alespoň dotknul
Duchovního světa, kdo pocítil Boží Lásku, zcela jasně chápe, co znamená toto
vnitřní naplnění.
Ať bych se snažila vyjasnit tento pocit, podstatu Blaha, které nám Bůh dává v
dialogu s ním, nepodaří se mi to – neboť
vše vede k tomu, že slova pozemská nestačí. Tato Blahost – to je Boží Láska – to
je skutečná Milost, skutečný Dar, neboť
dává skutečný Život.
Míša: Svätý Silván Svatohorec sa
toto slovo pokúsil ozvučiť:
„Blahodať Ducha Svatého, Sláva
našemu Pánu za jeho milosrdenství,
neboť nás tolik miloval, že nám daroval i svého Ducha Svatého, který nás
učí všelikému dobru a dává nám sílu
zvítězit nad hříchem. Pán nám ve
svém velkém milosrdenství dává blahodať, a my ji musíme pozorně chránit, abychom jí nepozbyli, neboť bez

Boží blahodati je člověk duchovně
slepý. Slepý je ten, kdo shromažďuje
bohatství tohoto světa; jeho duše nezná Ducha Svatého, nezná, jak je tento Duch sladký, a nechává se proto
unášet tím, co je pozemské. Kdo však
poznal sladkost Ducha Svatého, ten
poznal, že ji nelze s ničím jiným srovnat; takový člověk se už nenechá
uchvátit ničím jiným zde na zemi, ale
jsa uchvácen pouze láskou našeho
Pána.“
Práve blahodať, sila, je to, čo nás vede
k Duchovnému svetu. Je to akoby sme sa
napili živej čistej vody, ktorá nás celá napĺňa. Veľmi ma zaujali slová Igora Michajloviča Danilova z relácie Otázky a
odpovede:
„Dokonce když se člověk střetne v
praktikách, buďto modlitební, meditativní či religiózní, to je jedno,ale
když se člověk střetne, a lidé se často
střetávají s duchovním Božským projevem, tedy s kapičkou Allatu, zažívá
to, co takříkajíc, pronikne do hloubi
duše. A copak může v tomto světě vyvolat něco podobného? Dokonce taková malá zkušenost ukazuje, nakolik
je vše v materiálním světě nicotné (ve
srovnání s Duchovním Světem). Avšak
když člověk nemá zkušenost, je to jenom… víte je to, jako když se při silném větru zvedá vlna, a ty stojíš dale-

ko od kraje, ale kapička oceánu
spadla na tebe. Já bych to porovnal
tak. A přitom ty máš možnost žít v
tomto oceánu a stát se součástí tohoto
oceánu.“

duchovním aspektu, ve vyjádření vyššího stupně Lásky, pak se ukáže obrovská síla, kterou je možné používat
na blahé skutky a která také umožňuje
dotknout se Nirvány. Proč byl v dávných pověstech různých světových
národů tento zdroj životní sílspojován
s nesmrtelností? Protože to je tvořící
síla Allata! Zdroj této životní síly se
nachází také v původním stvoření světa a tvoření bytostí, které osídlují vesmír, ve stvoření Země a její hlavní
tvořivé síly – vody. Právě díky tomuto
zdroji životní síly byla stvořena žena
jako první zástupce lidského rodu."

Markéta: Dalším zajímavým faktem
je, že „blahodať“ je slovo ženského
rodu. Z knihy AllatRa od Anastasie Novych víme, že i Boží síla je ženské podstaty.
„...v náboženství křesťanství plní
právě tvořivá božská síla ženského
principu hlavní úlohu reálného Průvodce ze světa lidí do duchovního světa. Jde skrze základní ženské obrazy
křesťanství – skrze Pannu Marii, Marii Magdalenu... Lidé rozdělují obrazy, ale jejich podstata je pouze jediná
– božská Láska, Boho rodička – to, co
prostřednictvím Lásky znovuzrozuje v
člověku dialog s Bohem, prostřednictvím Duše s Ním obnovujeme bývalé
spojení. Právě duchovní, blahá síla
Lásky a Tvoření Bohorodičky je základní, provázející, výkonnou silou
Boha!"

Díky těmto úryvkům jsem dospěla k
zajímavým pochopením. Jedno z nich je,
že když mně naplňuje tato Boží síla, tato
Blaženost, přebývám ve stavu nepopsatelného štěstí, nekonečné Lásky, jež vyvolává ve mně touhu podělit se s tímto pocitem.
Žádný člověk, ať by to byl kdokoliv, mi nemůže předat nebo dát pocítit
Blahodat‘. To je vztah mezi Bohem a
mnou, bez jakéhokoliv prostředníka.

V knize Sensei ze Šambaly IV., od
téže autorky, je také popsána podstata
ženského principu:
„Ženská podstata v sobě skrývá
pramen životní síly. A pokud bude odhalen, a je možné jej odhalit pouze v

Druhým uvědoměním je fakt, že naplněna Blahodatí, cítím se jako plná, přeplná číše, která přetéká touto Láskou. A vybavují se mi slova z pořadu „Vědomí a
Osobnost. Od předem mrtvého k věčně
Živému“ :

Sviatok so Svätým Duchom

Vyrastala som ako katolíčka. Keď
som bola malá, prijímala som obrady v
kostole ako „krásne rozprávania“ a cítila
Božiu prítomnosť v sebe. Doteraz si pa- tomnosťou úprimnej Lásky a Vďaky slnko jasné na čistej oblohe."
mätám vnútorný pocit, keď som sa ako Jemu...
"Oh, Antonij... Neďaleko je čas, kedy
malinká, kľačiac na posteli, modlila
î Duch Svätý, ako spoločná a zjed- láskať sa budeš pod tým slnkom večne."
"Anjeličku môj strážničku..." Bola v tom nocujúca Božská Sila v nás všetkých...
Z knihy Anastasie Novych „Ptáci a
prítomnosť Niečoho, čo som vtedy cítila
î Duch Svätý, ako prejav Lásky kámen“
a ďalej neriešila. Bola To prítomnosť Boha k nám...
...A tak som v sebe, vo svojej Duši,
î Duch Svätý, ako sprievodca tých, opäť Objavila Zdroj – Prameň,  z ktoréDucha Svätého vo mne. Pocit jemný,
šťastný, láskavý, že všetko je tak ako má ktorí idú po ceste k Bohu...
ho čerpám prekrásne vnútorné pocity. A
î Duch Svätý, v prejavení vo fyzic- to je tá Sila, sila Boha vo mne, AllatRa,
byť.
Ako som rástla, pocit sa vytratil. Slo- kom tele, navonok ako obyčajný človek... ako sa Tomu hovorilo v dávnych dová kňaza v kostole mi pribách. Je to prejavenie Dupadali ako niečo, čo môže
cha Svätého vo mne. Je to
byť zaujímavé niekomu
spojenie s Bohom, ktoré je
inému, nie mne - rozprávmožné len prostredníckam som už neverila. Bola
tvom Svätého Ducha. Stasom veľká! A tak mi padlo
čilo len nájsť v sebe čiasvhod, že som sa ako učiteľtočku Boha – Dušu.
ka za socializmu mohla vyPrecítiť Božiu Lásku a nahovoriť na to, že do kostola
stalo také isté spojenie, aké
chodiť nesmiem. Mala som
som cítila ako malá. Opäť
výhovorku pred zbožnou (v
prežívam tú "bezdôvodnú"
najkrajšom slova zmysle)
radosť vo svojom vnútri...
maminkou, i pred sebou saPrijímanie okolitého sveta
mou.
bez očakávaní, žitie v príAž teraz, vlastne už po
Květ života v chramu Osirise, Abydos, Egypt
tomnosti... Tak to je prejav
prežití väčšiny svojho žiSvätého Ducha vo mne. To
"Nie telu, ale Duchu Svätému sa ja je život s Bohom!
vota, som náhodou – prostredníctvom
Znalostí, obsiahnutých v knihách Ana- klaniam."
"A vôbec, prísť k poznaniu Boha
"Celý tvoj život, Antonij, v láske k môže človek iba skrze Svätého Ducha.
stasie Novych, prišla na to, čo sa mi ako
malej dialo, čo som vtedy cítila a prečo. Bohu, je tvoje ozajstné uctievanie..." Sen- Pretože on je prvý pomocník a sprosProstredníctvom Znalostí som po- sei jemne pridržiaval starého muža pod tredkovateľ medzi Bohom a človekom. Je
chopila Podstatu, Princíp ako sa preja- ramenom a viedol ho do prijímacej miest- mnohoraký vo svojom prejave, ale Jeho
vuje Božia prítomnosť tu, v tomto svete. nosti. Mníšky pokorne zasadli na voľnú Podstata je jedna. Pre človeka je veľmi
Duch Svätý ako prejavenie Boha vo lavičku a neprestajne sa križovali a šep- ťažké uvedomiť si, čo v skutočnosti Svätý
všetkom a všade... Pretože všetko čo kali modlitby... Chlapci boli prirodzene Duch je. Ale v žiadnom náboženstve sa
Boh stvoril, stvoril práve prostredníc- trochu šokovaní touto scénou. Ale nie na ani jedna sviatosť, ktorá prebúdza v člotvom Ducha Svätého. A preto je v úplne dlho. V blízkosti Senseia sa večne stávalo veku Lásku a Vieru k Bohu, nezaobíde
všetkom cítiť Boha – Jeho prejavenie. niečo neobyčajné... O minútu neskôr sa bez vnuknutia Svätého Ducha. Pretože
Aj vo mne! Duša – čiastočka Boha, kto- už nechali uniesť rozhovorom o svojich On je pre ľudí Božia sila, Jeho Sluch a
rá je vo mne, umožňuje spojenie mojej neodkladných záležitostiach. Max sedel Jeho Hlas". Z knihy Anastasie Novych
Osobnosti (prejavenie Ducha Svätého najbližšie k prijímacej miestnosti, a tak „Sensei ze Šambaly II“
vo mne) s Duchovným svetom, s Bo- mohol vidieť a počuť, čo sa tam deje.
Starec vošiel a akonáhle zbadal ikohom. Táto podstatná a pre život človeka
Ako malá som prežívala spojenie s
najdôležitejšia informácia, ktorá je ob- nu Spasiteľa, opäť sa prežehnal. Sensei Duchovným svetom, svetom Boha.
siahnutá v Znalostiach, dáva pochope- usadil Antonija na stoličku a sám sa po- Duch Svätý bol prítomný a umožnil mi
sadil na okraj lôžka.
nie zmyslu života.
toto spojenie, vďaka úprimným, čistým,
"Ďakujem Pánovi, že mi znova do- detským, vnútorným pocitom Lásky. A
Prejavy Ducha Svätého vidím všade: prial stretnutie s Tebou. Duša sa raduje keď sa teraz, po viac ako štyridsiatich
î Duch Svätý, ako sprostredkovateľ a chveje milosťou, že sa nachádza vedľa rokoch, opäť vraciam do kostola, cítim
Teba." Starý muž si zotrel vyhŕknutú tú istú Blahodať – prítomnosť Ducha
medzi mnou a Bohom...
Svätého, akú som cítila vtedy. Pozoruî Duch Svätý, ako vykonávateľ Bo- slzu.
"Antonij, vari bol aspoň jeden deň v jem a preciťujem obrady počas bohožej Vôle...
î Duch Svätý, ako Sila Boha, ktorou tvojom živote, kedy som nebol vedľa služby, chápem zmysel a podstatu toho,
čo sa v ten okamih deje. Som s Bohom!
sa naplňujeme počas duchovných prak- teba?"
"Pravdu hovoríš. Ale rovnako... po- Vďaka Bohu, že som ten pocit v sebe
tík, úprimných vnútorných modlitieb k
Bohu, bez materiálnych prianí, len s prí- hľad očí dušu láska svetlom Tvojim, ako opäť našla. H.

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

Jedno nebe

"Když cítíš Duši, udržuješ s ní neustálý pocitový kontakt, tak duchovní činy
důležité v životě, dobré skutky a pomoc
druhým lidem přichází tak, jako by to
pomáhal někdo ze shora. Všechno do
sebe zapadá i tehdy, kdy okolnosti nejsou na tvé straně. Ale především cítíš a
chápeš tuto podporu na hluboké vnitřní
úrovni, jako bys to dopředu věděl."
Rigden Djappo z knihy AllatRa
Před dvěma lety jsem se ve švýcarské Ženevě seznámila při jedné pracovní
cestě s ženou původem z Egypta, muslimkou nosící hidžáb, s poctivě zahalenými vlasy i krkem, jen o málo mladší,
než jsem já. Požádala mě, abych ji vyfotila před vědeckým plakátem, který vytvořila. Vyhověla jsem jí a slovo dalo
slovo. Rozhovor s ní byl velmi příjemný, rozuměly jsme si od první chvíle a
netrvalo dlouho, domluvily jsme se na
společné prohlídce města. V družném
hovoru jsme se odebraly k ženevskému
jezeru. Strávily jsme zde spolu krásný
čas naplněný radostí a humorem, navíc
jsem díky její víře získala při jedné občerstvovací akci porci vepřového navíc.
V té době panoval silný strach z islámu, šířený prostřednictvím médii, podporovaný zprávami o uprchlické krizi,
navíc podpořenými neblahými činy, které uprchlíci spáchali. Hledala jsem se v
těch zprávách, hledala jsem svůj postoj a
stanovisko. Systém stále nutí člověka
zaujímat nějaká rádoby definitivní stanoviska. Ke všemu je potřeba se vyjádřit, na vše je třeba mít názor. A já jsem ve
své duši toužila nalézt lidskost v tomto
náboženství, zvaném islám. Ano, četla
jsem Korán. Nevydržela jsem přečíst ho
do konce, protože jsem se dostala k
súrám plným násilí. Vědomí servíruje
člověku obraz světa velmi vyhraněně,
černobíle a já jsem v hloubce toužila po
spřízněné duši, po člověku, který bude
muslimem, skutečným věřícím, a který
mi bude přítelem. A Bůh mi jej brzy seslal do cesty.
Po dvou společně strávených dnech
jsem se své nové přítelkyně zeptala na
její víru. Byla velmi sdílná a otevřená.

„A tato radost tě natolik naplňuje, tento stav je tak příjemný, když jsi
skutečně Živ a když jím Žiješ. A tak je
to silné a překrásné… Dokonce i vědomí vnímá tu allatovskou sílu. Ještě
je zajímavé, že v praxi přichází pochopení, proč byl znak Allatu označován jako srpek měsíce právě růžky
vzhůru. Vždyť je to jako číše. A když
prožiješ tuto nezapomenutelnou první
zkušenost kontaktu s Duchovním světem, pak už cítíš, jak probíhá jakoby
naplňování číše těsně pod sluneční
pletení. Naplňuješ se jako číše a v této
číši je oheň blahodárný, jinak ho nenazveš. Vědomí chápe, že „je to tělo,
že to není číše“. Ale když zavřeš oči,
cítíš něco úplně jiného. A ten pocit…
Cítíš tu neviditelnou číši. Chápeš, že
to ona vyzařuje ten žár nevyčerpatelné Lásky, pravé Lásky. A tato Láska je
tak upřímná… Ty chápeš, že je opravdová. V této Lásce je… Bůh.
Tento cit… číše, půlměsíc, Allat…
Jako kdyby byl uvnitř tebe objemný
znak, který vyzařuje tu nekonečnou
Lásku… Dokonce i vědomí si toho
všímá. A ty chápeš, proč je Allat číše,
která vyzařuje tuto nekonečnou Lásku. A odtud patrně pochází tento znak
– znak Allatu, z praktické duchovní
zkušenosti lidí. A nepochybně to není
jen obrázek. Teď to chápeš v praxi.
Víš, že je to skutečná duchovní zkušenost. Je to zkušenost těch, kteří se po
staletí osvobozovali. A zřejmě ho zaznamenali, jako první zkušenost duchovního kontaktu se Světem Nekonečným. Tuto zkušenost si nelze s
ničím splést, nikdy na ni nezapomeneš. Je vždycky s tebou.“
Míša: Blahodať môžeme nazývať
rôznymi slovami. V skutočnosti by sa len
naše vedomie doťahovalo na „správnych“
termínoch či názvoch. Dôležité je, že vo
vnútri cítime, že v tomto slove je Pravda a
Život. Na úrovni živého jazyka význam
tohto pojmu chápeme všetci. Pretože naše
duše, čiastočky Boha, tie nepotrebujú žiadne preklady.
Markéta: Blahodať – to je AllatRa
uvnitř každého z nás.
Míša a Markéta
Své zahalení zdůvodňovala jako následování pravidel, ve kterých byla vychována. V jednu chvíli, když vyslovila
jméno Alláh, znělo to v angličtině jako
Love, Láska. Zastavila jsem ji a ujistila
se, že dobře rozumím. Ona se usmála.
Shodly jsme se, že je to vlastně totéž.
Sabreen byla plná života a radosti. Spojení s Bohem ve svých modlitbách popisovala jako pocity okamžitého uvolnění.
Ať už se prý cítí jakkoliv pod psa, v
modlitbách se spojuje s Bohem a vše je
náhle v pořádku.
Prožily jsme spolu nádherné chvíle
plné smíchu a čisté radosti ze života, ve
sluncem zalité Ženevě, na loďce na jezeře, při procházkách po břehu a krmení
kachen. Od té doby jsme se nesetkaly. O
tomto opravdu rychle a nečekaně vzniklém přátelství jsem vyprávěla mnoha lidem. Všem, kteří byli ochotni poslouchat. I těm, kteří podléhali černobílým
představám o světě, v němž panuje hra
na ty dobré (my) a ty zlé (oni).
Také Oksaně v koordinačním centru
Mezinárodního společenského hnutí
AllatRa v Kyjevě, jsem o Sabreen v srpnu minulý rok vyprávěla. Jaké překvapení, když jsem se minulý týden setkala
s Oksanou a povídaly jsme si o různých
věcech, když tu se mě Oksana ptá na tu
dívku z Egypta, muslimku, zda jsme ve
spojení. Shodou okolností (jakže?) mi
Sabreen dva dny předtím po roce napsala email, aby se zeptala, jak se mám. Odpověděla jsem jí, že se chystám do Kyjeva, centra Mezinárodního společenského
hnutí AllatRa. Napsala jsem jí o existenci projektu JEDINÉ ZRNO, popsala,
co je jeho náplní a smyslem a dala odkaz
do mailu. Oksana ihned vymyslela, že
by bylo skvělé udělat se Sabreen rozhovor pro Jediné zrno přes Skype.
Sabreen souhlasila. Domluvily jsme
se na čtvrtek 12:00. A protože systém
nespí, rozhovor se třikrát, možná i čtyřikrát posunul. A vědomí kladlo otázky a
pochybnosti. Ovšem z duše bylo zřejmé,
že vše je beztak již uchystáno, vše je v
pořádku a tak, jak má být. Nakonec se
rozhovor po páté hodině odehrál a byl
natočen, natočen v duchu JEDINÉHO
ZRNA. Pro mě osobně nastal nejsilnější
moment láskyplné vlny ve chvíli, kdy
jsem se Sabreen zeptala, co ona může a
chce dát Bohu. Její odpověď zněla:
„Chci, aby věděl, že Ho miluji“.
Karolína
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