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Nástroje
pro práci na sobě

P Y R A M I DA

Igore Michajloviči, když jste nám poprvé pověděl o prvotním a druhotném
vědomí, pochopení tohoto nám velmi
pomohlo v každodenní praxi, v práci na
sobě, v hlubším porozumění toho, jak
funguje mechanismus autogenního
tréninku, meditace a celkově, jak se
od nich liší duchovní praktika. Ačkoliv jsme se již na začátku pořadu zmínili
o těchto nástrojích, nemohl byste nám
vysvětlit, jak pracovat s těmito nástroji
z pohledu znalostí o prvotním a druhotném vědomí?

2. mezinárodní experiment
Kyjev - 20:00
Moskva - 20:00
Praha - 19:00
Berlín - 19:00
Paříž - 19:00
Řím - 19:00
Londýn - 18:00
Káhira - 19:00
Jeruzalém - 20:00

Kapské město -19:00
Taškent - 22:00
Astana - 23:00
New York - 13:00
Los Angeles - 10:00
Brasília - 14:00
Peking - 01:00 (30/09)
Tokyo - 02:00 (30/09)
Sydney - 03:00 (30/09)

29. září 2018

pokračování na str. 2

v 17:00 GMT (Greenwichského času)

NEVIDITELNÝ SVĚT
Co lidé nevidí? Koho živí svou pozorností a negativními emocemi? Zakázanými tématy ve vědě jsou
jemnohmotné bytosti: skyfishi, plazmoidy, stíny, inkubusy, subosobnosti.
Pravda o lucidním snění, exorcizmu (vyhánění démonů) a jeho důsledcích. O skutečnostech posmrtného osudu. Příběhy očitých svědků paranormálních a nadpřirozených jevů. Cenné praktické rady - co
dělat v takových situacích a jak se chránit před jejich působením.
Svoboda Osobnosti proti diktatuře vědomí. Duchovní cesta, etapy rozvoje. Otázky a odpovědi. A mnoho dalšího v pořadu "NEVIDITELNÝ SVĚT" na ALLATRA TV
pokračování z minulého čísla...
IM: Ne všichni vědí, co to jsou
„střední vrata“. U někoho… u mne jsou
vrata například v garáži, no u každého je
to jinak.
L: Ano, v oblasti lopatek. A potom tu
noc, já si prostě nepamatuji, asi jsem se
z toho probudila… Asi ano, probudila
jsem se, protože jsem pocítila, že na mně
někdo sedí – přímo na prsou. Já jsem přímo cítila…
IM: A tady, malý moment. Mnozí
vypráví, zejména psychologové, o tom,
že ve skutečnosti nikdo nesedí, člověk
jen zažívá dušnost a to je jakoby práce
svalového spazmu a navíc si to pouze
představuje. Ale to říká člověk, který to
nezažil. Ten, kdo to opravdu zažil, nemá
pochyby o tom, že na něm sedí něco materiálního. Správně?
L: Ano, skutečně. Nebyly o tom
žádné pochyby. Měla jsem dojem, že
prostě mám něco s očima, že ho nevidím, avšak ono to tam opravdu je, dokonce jsem cítila na jaké vzdálenosti je
teď od mého obličeje. To vše bylo velmi, velmi zřetelně cítit. A paralelně začal zesilovat velmi silný strach. Navíc
to bylo doprovázeno ještě takovým pocitem, že mé tělo jakoby odfoukával
vítr. To znamená, že já ho postupně přestávala cítit a od toho strach vzrostl ještě víc, protože jsem již slyšela o takových bytostech. A vyděsilo mě to, když
jsem si pomyslela, že tato bytost může
obsadit moje místo. To znamená, že
mne může z těla nějak vyhnat a zaujmout mé místo. Tak. A to se mnohokrát
opakovalo a…
IM: Asi bude lidi zajímat, co jsi cítila, co jsi prožívala, co tato bytost dělala?
Ještě malý moment, věnujte pozornost. Ihned u všech začíná, ve většině
případů, u všech začíná pocit tlaku,
jako když někdo sedí nebo někdo tlačí
na hruď. Ovšem my velmi dobře chápeme, tedy ti, kteří se zabývali duchovními praktikami, vědí, že se zablokuje
právě to, čemu se říká „stříbrná nit“,
která se stlačuje a dochází k přerušení
spojení Osobnosti s tím, čemu lidé říkají Duše, jež se podle konstrukce nachází
níže v oblasti sluneční pleteně. A toto
spojení je okamžitě přerušeno. Když je
přerušeno, objevuje se pocit tlaku. Ten,

kdo prožíval nějaké křivdy, vnitřní
zlost – zažívá totéž, tlak v hrudi. To
není práce srdce, to nejsou nervové
svazky, v žádném případě. To je skutečný fyzický pocit toho, že… a to někdy
vyvolává panické ataky. No, může se to
svést na nemoc, ještě na něco. Ale jakýkoliv bolestivý stav, ten se zřetelně odlišuje zejména od toho faktoru, když se
něco vměšuje a blokuje toto spojení.
Proč? Protože první, co se zažívá, to je
panika Osobnosti. Není jasné, co se děje
a zároveň narůstá pocit bezvýchodnosti
a zranitelnosti. Dokud má člověk jako
Osobnost spojení s tím, čemu říkáme
Duše nebo jak to kdo nazývá – portál, či
jak jinak, což znamená, s Duchovním
světem (alespoň nějaké spojení), člověk
je více méně klidný, a klidněji reaguje
na podobné věci. Jakmile se však spojení přerušuje, ihned se dostáváme pod
vládu toho, kdo se schovává ve stínu.
L: A skutečně, ano, jsem si nyní
vzpomněla, že to bylo tak děsivé právě
kvůli tomu, že jsem chápala, že mi nikdo nemůže pomoci, vůbec nikdo. No a
jak se mám vypořádat s tím, co nevidím, a kdo mi může pomoci? Měla jsem
takovou reakci: vyskočila jsem z postele a nevěděla jsem, co mám dělat. Protože, no, a jak si mohu pomoci? Začala
jsem sebe „hledat“, aspoň tělo, abych
aspoň něco začala cítit, abych přišla
k sobě. Bála jsem se potom spát. Začaly
se dít takovéto procesy. A co bylo ještě
zajímavé, že v té době jsem měla vztah
s mužem. A tato bytost se začala objevovat v době, kdy probíhal pohlavní
styk. Byl jasný pocit, že tam někdo stojí a vše sleduje, tedy jakoby… i kdyby
tam stál živý člověk, necítila bych to
tak. A tak se to opravdu velmi zesilovalo. Právě v okamžik, kdy přicházela tato
bytost, jsem měla pocit toho, že se ve
mně jakoby otevírá černá díra a tam odchází energie. No, já nevím, měla jsem
takový pocit, že odchází. A z něj…
IM: A co odchází? Opět, všichni:
„… energie, energie“. A ty popiš, co jsi
cítila, co odchází, jak odchází? Vždyť
rozumíš, energie pro mnohé - to je elektřina nebo něco jiného. Říkáš pocit černé díry, ano? …dělo se to, a jak tam
něco odchází. Ale popiš, co jsi cítila.
L: Cítila jsem se prostě nějakým… no
nevím, jako, uváděli takovou asociaci - hadice od vysavače, přes který prochází…
Jak jsem to pak cítila podle svého
stavu - ze mne odcházel život. Protože
potom, po takových příhodách, kdy ke
mně tato bytost přicházela, tak jsem se

cítila… no čím častěji přicházela, tím
méně jsem se cítila živou, tím hůře mi
bylo i morálně i fyzicky, to znamená,
postupně se zhoršoval fyzický stav, začal se u mne rozvíjet… No, byl takový
pocit, že všechny viry, které byly v organizmu se aktivovaly a vše - vše se
začalo zesilovat.
IM: No, v medicínské terminologii
došlo ke snížení imunity, rozvíjela se
deprese…
L: Deprese. A co je ještě zajímavé:
takže jsem měla vztah s tímto mužem,
no a co se začalo dít – prostě jsem měla
takový pocit, že jakoby vědomí bylo
uměle zúženo na tomto jediném člověku, nikdy jsem nic takového v životě
nezažila a…
IM: Jak to popíšeš, láska, vášeň,
závislost…
L: Závislost.
IM: Nebo přání jím manipulovat?
Nebo touha ovládat (vlastnit) ho jako
muže nebo přání vlastnit ho jako předmět, věc? Tedy ty jsi chtěla, aby to bylo
tvoje.
L: Ovládání, ano bylo to přání
ovládat.
IM: Přání manipulovat. Nebo-li
jednoduše řečeno, jeho podřízenost
tobě.
L: Ano.
IM: A co jsi cítila v tu dobu? Zde si
ona nemusí pamatovat, zpravidla v takové momenty, když si povídáš s lidmi hned
po takových příhodách a více detailně,
tak podle konstrukce tito lidé vždy pociťují, jak zezadu v oblasti zátylku něco do
nich vchází. Jako tentýž stín nebo něco,
no, řekněme živého nebo energetického.
Nebo tak jakoby procítíš proud světla,
řekněme tak, ale temného. Ono se jakoby vnořuje zezadu v oblasti zátylku seshora dolů. A pak se projevuje ten tlak,
touha. No, dochází vzápětí k takové reakci. Potom vědomí, ono vše „uklidí“(vyčistí). A co je ještě nejzajímavější. Vědomí velmi často, pokud člověk neudělal
analýzu toho, co se stalo, tak podobné
věci jednoduše vymaže. Proč ono „čistí“? No, z pozice psychologie můžeme
říct, že všechny stresové situace se organizmus snaží vyměnit a ponechává hezké, no, existuje taková šablona.
Zeptám se všech v místnosti (kteří
chtějí): „Kdo si pamatuje svůj život v
detailech a jen to dobré?“ Omlouvám
se za výraz, ale pamatujete se pouze na
hnus. Tak pracuje naše vědomí.
pokračování v příštím čísle...

Světonázor
duchovní a tvořivé
společnosti
Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý,
dává každému šanci znásobit svou
hlavní hodnotu - vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá
cestu Osobnosti ke skutečné duchovní
nesmrtelnosti.
...A pak, bez ohledu na to, jaký bude
pozemský konec - ve svém Životě jsi už
nyní Vítěz!
pokračování na str. 3

ZDRAVÍ

GLOBÁLNÍ
PARTNERSKÁ
DOHODA

ALLATRA

SPOLEČNOST

Nadvláda
Duchovního světa
nad materiálním
dávný symbol

Podle prapůvodních Znalostí je to tak,
že pokud je hlavním (vrchním) symbolem trojúhelník s vrcholem směřujícím
dolů, který je zobrazen bílou barvou
(božská ženská podstata, síly duchovního světa), a pod ním se nachází (po
okrajích je vidět) trojúhelník s vrcholem směřujícím nahoru černé barvy
(mužská podstata, síly hmoty),
označuje nadvládu duchovního světa...
pokračování na str. 4

VE SPOJENÍ
S PŘÍRODOU

Archanděl Gabriel
a Panna Marie
Tyto Znalosti existovaly od pradávna a
byly chráněny našimi předky v průběhu tisíciletí, a dnes jsou znovu obnoveny. Jedná se o jedinečnou příležitost
pro celou lidskou společnost - změnit
vektor svého vývoje, spojit se v jediné
Pravdě a dojít do cíle, který On v nás založil. A Jeho Vůlí je vidět naši duchovní
proměnu. Dnes máme příležitost společně realizovat naši duchovní povahu
a duchovně se proměnit a pokračovat
v našem mimotělním rozvoji ve skutečném Životě.
pokračování na str. 5

HISTORIE

Všetko je
jednoduché,
keď sa riadim
vnútornými pocitmi
Drahí priatelia! Akékoľvek moje slová
budú len kúsočkom z toho, čo by som
chcela vyjadriť. Nedá sa povedať ani
napísať, čo cíti moja Osobnosť.
Pre ľudstvo je veľmi dôležité, čo nám
Boh dáva! Nám ostáva, nesklamať Ho!
pokračování na str. 6

CESTA
ZA POZNÁNÍM
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NÁSTROJE PRO PRÁCI NA SOBĚ:

autogenní trénink, meditace, modlitba, duchovní praktika
MODLITBA. Co je to modlitba,
jako duchovní nástroj? A jak můžeme
dosáhnout pomocí modlitby splynutí
Osobnosti s Duší?
IM: Co je to modlitba? Modlitba
vlastně prochází mnoha těmito stádii.
Nejčastěji se modlitba provádí podle
diktátu druhotného vědomí. Může to mít
smysl? Ne. Ale hlubší, vážnější projevení stavů modlitby se provádí na úrovni
prvotního vědomí. To je to, co se nazývá
meditace. Provedení takové paralely
dává pochopení.
Každé náboženství může přivést
člověka k Bohu, už jsme o tom hovořili
a ne jednou. Neexistují žádná špatná náboženství, jsou lidé, kteří zbloudili. Náboženství nemůže být špatné. Ani svět
nemůže být špatný, lidé bývají špatní,
protože poslouchají vědomí, které jim
vypráví…Vědomí, ale nepředkládá po
celý čas jen to špatné. Někdy nabízí i to
dobré. Vyber si to dobré a bude dobře.
Prostě často pro dosažení přání, takového, které nám vnutilo druhotné vědomí,
tak pro jeho dosažení často jednáme
špatně. Ale je to přece naše volba, že
ano? Opět platí, co si vybíráme, to i dostáváme.
Takže je možné skrze modlitbu dosáhnout splynutí Osobnosti s Duší? Samozřejmě, že je to možné. Existuje nejsložitější a zároveň nejjednodušší
modlitba – modlitba Ježíšova. (Pokud se
hluboce zamyslíme nad tím, jak probíhá
její etapa, a podíváme se, kdo a jakým
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AUTOGENNÍ TRÉNINK. Dříve
autogenní trénink nazývali jinak. Bylo
tam hodně vymyšleného lidmi. Ale díky
Schulzovi, který odstranil veškerou vymyšlenou filozofii, metafyziku, kterou
dříve přidávali k banálnímu autogennímu tréninku... Odstranil toto a vyčlenil
běžnou formulaci autosugesce, a to bylo
vše. To znamená, práce vědomí nad
vlastním tělem. Ale to byl jen první základní krok.
Co je to autogenní trénink a jak
funguje? Právě autogenní trénink sám o
sobě, to je uvědomování si sebe sama,

br

IM: Ano, samozřejmě. Má to také
význam, když probereme nástroje, které
lidé používají k pochopení Duchovního
světa. Začněme od toho jednoduchého.

proud myšlenek ve své hlavě. Vybíral
pouze to, co bylo nutné.
Později, při meditační praktice, je již
více práce vědomí s vlastním vědomím.
To znamená, že člověk učí své vědomí
disciplíně. A samozřejmě, v prvních etapách práce s tělem. Prakticky je to stejný
autotrénink, pouze se přidávají pocity a
vnímání proudu energie, práce čaker
apod. V podstatě je to autotrénink. Není
to nic jiného než meditační praktika.
... Meditace je také práce prvotního vědomí, ale zde již dochází k pozorování vědomí druhotného. Jestliže je
autogenní trénink jednodušší, kdy jakoby vypínáme druhotné vědomí, nevěnujeme mu pozornost a pracujeme s pomocí prvotního vědomí se svým tělem, tedy
je to pochopitelný proces, jednoduchý a
snadný, pak meditace je již složitější
praktika. Pracujeme s pomocí prvotního
vědomí s druhotným, studujeme systém.
Čili nacházejíce se prakticky v systému,
ponořujeme se hlouběji, jen zlehka z něj
vycházíme a začínáme ho studovat, ale
bez toho, aniž bychom si uškodili. Můžeme již poznávat složitější procesy a
dokonce dosáhnout úrovně šesté dimenze. To je to, o čem jsme již mluvili – magie a vše ostatní. Všechna vyšší magie
zůstává na úrovni šesté dimenze. Systém
sám vyjít za šestou dimenzi prostě nemůže. A meditace sama o sobě, ať už je
jakákoliv, je pouhou meditací. Je to
práce na úrovni prvotního vědomí, aby
to bylo jasné. Jak se říká, spásy tím nedosáhneš, ale klidu dosáhnout možné je.

b ovní pra
ch é skut

Т: Igore Michajloviči, když jste nám
poprvé pověděl o prvotním a druhotném
vědomí, pochopení tohoto nám velmi
pomohlo v každodenní praxi, v práci na
sobě, v hlubším porozumění toho, jak
funguje mechanismus autogenního
tréninku, meditace a celkově, jak se
od nich liší duchovní praktika. Ačkoliv jsme se již na začátku pořadu zmínili
o těchto nástrojích, nemohl byste nám
vysvětlit, jak pracovat s těmito nástroji z
pohledu znalostí o prvotním a druhotném vědomí?

převedení svého „Já“ z druhotného
vědomí do prvotního vědomí a práce s
prvotním vědomím na úrovni prvotního vědomí. Proto je to důležitý nástroj,
který existoval ve všech duchovních
praktikách. Nyní ho nazýváme v poněkud transformované, pozměněné formě
jako autogenní trénink, a to díky Schultzovi – to jsme již zmínili. Ale funguje
na úrovni prvotního vědomí, přičemž v
těle probíhají různé změny a podobně.
T: ... jak ho vlastně správně provádět? Velmi často lidé, při uvolňování,
pronášejí tuto frázi: že „Nejsem tělo.
Nejsem vědomí. Jsem Osobnost. Ovládám tělo a vědomí. Jsem duch ".
IM: Lidé velmi často dělají podobné
chyby. Proč? Protože v psychologii se
popisuje, že si máš vsugerovat: „Jsem
odvážný“, „Nebojím se“… Na tomto
principu je i postaven autogenní trénink,
banální autosugesce. Vědomí začne skutečně pracovat podle tohoto programu.
Ale jestliže si člověk bude vsugerovávat,
že „Nejsem vědomí, jsem duch“, tak vědomí se přizpůsobí a začne mu vyprávět:
„Ty už jsi duch, už nic nemusíš… Už jsi
svatý nebo anděl“ – no, jak chceš, bude
tě nazývat, podle tvého náboženství. „Co
jsi chtěl? Poznat Boha? Tady to máš… to
jsou Jeho obrazy“. I Boha ukáže… v trojrozměrnosti nakreslí. A člověk bude komunikovat s tímto Bohem, s kýmkoliv,
se svatými s bradkami, kteří budou k
němu přicházet, sedět, povídat s ním, tak
jak my s tebou. Tak uvidí a řekne: „To je
meditace! To je síla! To je vážné“ Nebo
„To je autotrénink!“ Duchem je třeba se
stát a ne o tom jen omílat dokola.
MEDITACE. To je, když pracujeme se svým vědomím, s jehož pomocí
poznáváme i vědomí a více složitější
techniky autogenního tréninku (je to
práce s čakrami a se vším ostatním). V
čem tyto praktiky spočívaly? Jedná se o
pokročilejší autogenní trénink, o nic víc.
V autogenním tréninku se pracuje se
svým tělem pomocí vědomí. To znamená, že se člověk učí správně dávat sílu
své pozornosti, správně přesměrovávat
svou pozornost, se zaměřením na konkrétní oblasti svého těla. Tímto způsobem člověk odtínal nebo zastavoval
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způsobem popisoval tyto stavy, kdo ji
skutečně prováděl a kdo těchto stavů dosahoval… Ve skutečnosti bylo takových
lidí velmi málo a pak jen tisíce a tisíce
těch, kteří povídali o tom, že něčeho dosáhli). Stejně jako v duchovních praktikách princip je stejný. Zde je opakování
Ježíšovy modlitby, touha a Láska k
němu, vznikající taková, že… A opět
přicházíme k čemu? Přicházíme k Lásce.
Láska
skutečná,
opravdová,
upřímná je Láska k Bohu. Přirozeně,
že pokud se začneš snažit, jak již bylo
řečeno dříve, „z celého srdce milovat
Boha“… A modlitba Ježíšova k tomu
vede, právě k oživení vnitřního pocitového vnímání Světa Boha, a to je Láska a Vděčnost k Němu. Není nic, než
Láska a Vděčnost. Všechno ostatní je
iluze ve vztahu k Duchovnímu Světu.
A když vzniká tento pocit, to je splývání.
Je to složité? Ne, není to složité. Stejně
jako duchovní praktiky, jsou složité? Ne,
nejsou složité.
DUCHOVNÍ PRAKTIKA – to je
výstup Osobnosti za hranice, ve kterých může fungovat vědomí, ... to je
POCITOVÉ VNÍMÁNÍ.
IM: Samozřejmě. Duchovní praktika se již provádí na úrovni Osobnosti. Je
to právě to, co rozvíjí Osobnost. Jedná se
již o pozorování prvotního vědomí, druhotného vědomí, všech jejich kombinací, projevů, uvědomění si sebe jako součást Duchovního Světa. Je to vnímání
Duchovního Světa. No, a konečným cílem je splynout se Světem Duchovním,
neboli stát se Jeho součástí. Je to již dozrávání Osobnosti. Vše je jednoduché.
Úryvek z pořadu „Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému.“, Text dostupný na allatra.cz
Duchovní praktiky a meditace z knih
A.Novych na:

ibisbooks.cz a allatra.sk

DUCHOVNÍ ZDRAVÍ • VNITŘNÍ DUCHOVNÍ OPORA • PRAPŮVODNÍ ZNALOSTI ALLATRA • ČLOVĚK JE OSOBNOST • VNITŘNÍ KVALITY • DUŠEVNÍ KRÁSA
Jsou čtenáři, které příroda obdarovala unikátní schopností cítit projevy neviditelného světa o něco více než obyčejní
lidé, přičemž oni sami tyto schopnosti
před ostatními neukazují. V podstatě
jsou to velice inteligentní lidé, kteří již v
lidském slova smyslu „v životě všechno
dokázali“: mají dospělé děti, dosáhli určitého postavení ve společnosti, jsou
úspěšní ve svých oborech, mají vědecké
tituly. Ale hlavní smysl svého života nespatřují v těchto lidských úspěších, ale v
tom, co intuitivně cítí uvnitř sebe a co je
znepokojuje. Snaží se najít odpověď na
tuto pro ně důležitou otázku: Jak pochopit sebe, svou Duši, a jak nastavit hlavní
směr svého života? Chybí jim Znalosti,
aby mohli pochopit svoji podstatu a tedy
i to, jak žít v tomto světě a jak se připravit na život po smrti. Někteří z nich přišli
do styku s projevy neviditelného světa a
získali neocenitelné osobní zkušenosti,
které kardinálně změnily jejich vnímání
světa. Nejdůležitější otázkou, kterou si
tito lidé pokládají, je: „Jak zachránit
svoji Duši?“ Myslím, že oni a dokonce i
budoucí generace, které s těmito Znalostmi přijdou do styku, budou velmi
vděčné, kdybyste mohl odpovědět na
tuto základní, životně důležitou otázku.
Rigden: Jak zachránit svoji Duši? Ve
skutečnosti na tom není nic složitého,
pokud každý den svého života o tento cíl
usilujete. Pak rozumíte své Duši a tím
znáte smysl své existence. K tomu samozřejmě potřebujete Znalosti o sobě i o
své podstatě, a také to nejdůležitější v
lidském životě - pracovat na sobě. Člověk uvnitř sebe nese zrnka různých
výhonků své Podstaty, ale pouze jedno
z nich je pravdivé. Proč člověk hledá
smysl svého příchodu na tento svět a je
velmi znepokojen tajemstvím bytí až do
samého odchodu? Protože i když je tady
dočasně, má možnost změnit svou podstatu. Smyslem lidské existence na
tomto světě je duchovní růst, snaha o
vystoupení ze stavu sníženého hmotného vědomí a přechod do duchovních
výšin, povznesení se, přeměna, vzlet do
svého poslání a rozkvět všeho nejlepšího, co v sobě člověk má. Když člověk
získává křídla seberozvoje, tato jej po-

vznášejí do výšin poznání Pravdy a zušlechťují jeho podstatu. Myslím, že o
vnitřní struktuře člověka budu vyprávět
podrobněji. Tyto znalosti jsou téměř ztracené v řece času, ale jejich ozvěnu lze na
březích moderního světa najít.

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 energieneboli
prány), a dále ze žluté a žluto -bílé barvy
ostatních energií. Kulovitýtvar má blankytně modrou barvu s odstínysvětle zelené; má charakteristickou spirální strukturu vířící do centra, kterémá 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 můžebýt hodně, v
závislosti na tom, kolik měl člověk reinkarnací. (více na str. 81, kniha AllatRa od
A.Novych)

Takže, co je to Duše?
Jak už jsem říkal, duše je pravou antihmotou; částicí zvenčí - z duchovního
světa, ze světa Boha. Duše je součástí
jenom lidské bytosti. Je to její hlavní potenciál, portál, přímé spojení každého

člověka s duchovním světem. Není přítomna v rostlinách nebo zvířatech ani v
žádné jiné materii, včetně té rozumné.
Duše je zaváděna do formující se energetické konstrukce člověka osmý den po
narození fyzického těla (novorozence).
Pokud se podíváme na strukturu fyzického těla, tak přibližným umístěním
Duše je oblast solar plexu, jinak řečeno,
faktický střed člověka. Ale není to ani
solar plexus ani srdce ani jakýkoliv jiný
orgán nebo systém orgánů. Není to mozek ani rozum ani vědomí, ba ani myšlení ani rozumové schopnosti. Všechno
výše uvedené se nejeví být žádným produktem ani kvalitou duše. Toto všechno
patří k hmotnému světu. Chirurgické odstranění, transplantace různých orgánů
fyzického těla (například srdce) nebo
krevní transfúze nemají s Duší nic společného. Chtěl bych zdůraznit, že se
Duše nachází v energetické struktuře
člověka, a ne ve fyzické části této struktury. Duši má člověk jenom jednu. Je
jediná a nedělitelná. Není žádný rozdíl
mezi Duší muže nebo ženy, protože
Duše nemá pohlaví. Duše všech lidí
jsou ve své podstatě stejné. A v tomto
smyslu lze říci, že lidé jsou si velmi
blízcí a spříznění. Duše není hmota, a
proto se neopotřebovává, nestárne, neonemocní. Ve vztahu k hmotnému světu
je dokonalá, ale je nedostatečně individuálně dokonalá pro svět Boha. V důsledku opakovaných reinkarnací v hmotném světě je Duše zatěžována
informačními obaly.

Duše více chráněna než tělo. Tělo je
pouze dodatečný, výměnný obal, který
byl vytvořen pro určité podmínky existence ve Vesmíru v geometrii trojrozměrného prostoru. Tělo je dočasné a
smrtelné. Je to svého druhu biologický
stroj, který řídí Osobnost, tedy ten, kdo
činí neustálou volbu, která se odráží na
událostech jeho životní cesty a také na
celkovém duchovním rozvoji. Výměna
těl v procesu reinkarnací je pouze obnova tohoto výměnného obalu, obrazně
řečeno, je to jako regenerace kůže nebo
střídání oděvu v každodenním životě.
Mezi energetickou a fyzickou částí konstrukce lidského těla samozřejmě dochází k interakci a různým procesům
výměny energií a informací.

Člověk je něco mnohem víc než jenom hmota. Svou stavbou je velmi složitý a to nejen fyzicky, ale i energeticky.
Když zkoumáme fyzickou stavbu člověka dokonce za pomoci moderního vybavení, můžeme pozorovat pouze část jeho
konstrukce, jež existuje v trojrozměrném světě. Přičemž pokud prozkoumáme celkovou stavbu člověka, bude se
větší část konstrukce vztahovat k neviditelnému světu, takže můžeme dojít k objevu, že fyzicky je člověk chráněn mnohem slaběji, než je tomu na úrovni
jemných energií.
Celková konstrukce člověka je vytvořena takovým způsobem, aby byla

Jak už jsem říkal, na světě je všechno vzájemně propojeno. Svět je mnohorozměrný a má různé paralely. Člověk
je v neviditelném světě informačně
složitý, prostorově orientovaný subjekt, který se zároveň stabilně nachází
v šesti dimenzích. Pro dnešní lidi je to
zatím složité pochopit, ale doufám, že s
rozvojem kvalitativně nové fyziky a biofyziky se věda dobere i tohoto faktu.
Člověk se stabilně nachází v šesti dimenzích, které na sebe neustále vzájemně působí. Ale člověk má šanci
během života dosáhnout splynutí
Osobnosti s Duší, získat duchovní zralost, dostat se do sedmé dimenze (Nir-
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Cesta lásky je cesta neočekávání. Láska je tam, kde je naprosté smíření a žádná touha cokoli změnit. Osho

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.

vány, ráje), tedy dosáhnout svého duchovního osvobození, a když si to
bude přát, tak může dosáhnout ještě
vyšších dimenzí. Pro porovnání, Bódhisattva jako Duchovní bytost, která se
svobodně nachází při pozemském vtělení v lidské konstrukci těla (jako Duchovní Bytost má Bódhisattva možnost odejít
do duchovního světa v kterýkoli okamžik na rozdíl od Duše člověka, jež je
uvězněna v konstrukci), se zároveň stabilně nachází v 72 dimenzích, právě tolik dimenzí má globální Vesmír. Zkrátka
Bódhisattva se dočasně nachází v konstrukci, která je stejně jako u všech lidí
umístěna v šesti dimenzích materiálního
světa. Ovšem místo lidské Duše má dokonalou Duchovní Bytost ze světa Boha,
která se zároveň stabilně nachází v 72
dimenzích a je schopná v nich provádět
změny.
Anastasia: Ano, dobrý příklad, který umožňuje pochopit, jaké má člověk
unikátní možnosti duchovního rozvoje v
průběhu svého života a proč je tak cenný
každý jeho okamžik.
...Ale jak jsem řekl, člověk, který
už porozuměl sedmému rozměru, přestává být člověkem, stává se jakoby
nově narozenou jednotkou duchovního světa, stává se nesmrtelnou Duchovní Bytostí s individuálním vědomím
a
velkým
duchovním
potenciálem. Je tedy Bytostí, která se
vysvobozuje z kruhu reinkarnací a může
v kterýkoliv moment opustit svůj dočasný obal – fyzické tělo, které přebývá v
trojrozměrném materiálním světě, a vědomě odejít do duchovního světa.
pokračování na str. 192, AllatRa
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Spojením úsilí, které je založeno na duchovních a mravních hodnotách, je lidstvo schopno řešit jakékoli – i mimořádně složité – problémy společnosti
společně, prostřednictvím tvořivých sil překonat finanční i hospodářské krize, výzvy času a přírody, které sám člověk nezvládne. Proto je dnes obzvláště
důležité, abychom se vzájemně podporovali, hledali nejefektivnější úrovně spolupráce a využili vzájemně se doplňujících možností. Strategie duchovního
rozvoje společnosti bude mít bez pochyby pozitivní dopad na život každého člověka a dá pevný základ pro budoucí generace.
ZÁKLADNÍ SVĚTONÁZOR
DUCHOVNÍ A TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
HODNOTA ŽIVOTA je VE SVOBODĚ
VOLBY. Pouze správné SEBEOVLÁDÁNÍ,
DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ povede lidi k JEDNOTĚ, TVOŘENÍ a znovunabytí DUCHOVNÍHO DĚDICTVÍ.
První osnova

HODNOTA ŽIVOTA
Nejvyšší hodnota v tomto světě je lidský
život. Život každého člověka je třeba chránit
jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle
plynoucí a pomíjivý, dává každému šanci znásobit svou hlavní hodnotu - vnitřní duchovní
bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu
Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti.
Zvyšujme tuto hodnotu svého života každý
den, protože smrt nás může náhle zaskočit kdykoli. Usilujme o dokonalost, o sjednocení osobní volby a své činnosti s hlavním smyslem své
existence - duchovní a morální přeměnou, službě
vyšším všelidským duchovním hodnotám.
Druhá osnova
SVOBODA VOLBY
Svoboda volby je největší dar člověku. Každý, kdo na sobě poctivě každý den pracuje, na
své duchovní a morální přeměně, získává skutečnou svobodu osobnosti - svobodu od vlastního
sobectví, strachů a iluzí tohoto světa, od nekonečných pozemských přání a pochybností, utrpení
a klamů. Toto je pravá svoboda lidského ducha,
který nemá žádná pozemská omezení, která daruje člověku vnitřní oporu a dělá ho silným a nezávislým na jakýchkoli okolnostech.

www.allatra-partner.org/cs

7 osnov ALLATRA
Třetí osnova
OVLÁDÁNÍ SEBE SAMA
Neexistuje pro člověka vyšší moci ve světě,
než moc nad sebou samým, protože v duchu tkví
vítězství nad materiálním světem. Ovládání sebe
sama je pro člověka mnohem cennější než vlastnictví jakéhokoli pozemského bohatství světa, neboť
otevírá cestu k poznání skutečné Moudrosti, která
pomáhá osvobodit svou mysl od lidských strachů,
pochyb, povznést se nad pozemské starosti, překonat tvrdost materiálního myšlení, otevřít pro sebe
nekonečnou sféru poznání Pravdy.
Kde je pozornost člověka, tam jsou jeho myšlenky, slova a činy, tam je i život člověka - jeho konec nebo začátek. Každý člověk, který ovládá sebe
sama, velí svým myšlenkám a emocím, daruje svou
nevyčerpatelnou duchovní Lásku lidem, je nejbohatším a nejšťastnějším člověkem na tomto světě.
Čtvrtá osnova
DUCHOVNÍ A MORÁLNÍ SEBEZDOKONALOVÁNÍ
Žijme Duší, jednejme podle Svědomí. Dodržujme pravidla morálního chování a duchovně pracujme na sobě. Proměňujme se každý den,
zdokonalujme se pomocí dobrých skutku, blahých
myšlenek a hlubokých vnitřních pocitů. Chovejme
se k druhým tak, jak chceme, aby se ostatní chovali
k nám.
V procesu duchovního a mravního zdokonalo-

vání je člověk schopen prostřednictvím rozšířeného
stavu vědomí poznat Pravdu, vyjít za rámec omezeného materiálního myšlení, objevit v sobě mnohem více schopností a možností ve skutečné realitě.
Skutečnou sílu vlivu člověk získá jen tehdy, když
se setkává s duchovním pramenem své lidské
přirozenosti.
Pátá osnova
JEDNOTA
Jednota v duchu vytváří jednotu v celém světě. Sjednocujme a tvořme! Systém rozděluje, lidé
sjednocují! Lidi rozděluje a drobí matérie a její potřeby. Naopak duchovní dědictví lidi spojuje.
Práce nad sebou, duchovní a mravní zdokonalování, podporují jednotu člověka s jeho duchovním pramenem, který mu (následně) daruje pravou
svobodu. Služba nejvyššímu duchovnímu Blahu Dobru, vede ke spojení osobnosti se svojí duchovní
podstatou. Všichni lidé od prvopočátku mají společnou hodnotu - duchovní dědictví. To je garant
shody a jednoty cílů, to je to, co všechny lidi spojuje ve své hluboké podstatě.
Šestá osnova
TVOŘENÍ
Vytvářejme dobro a nedávejme se do služeb zla.
Žijme duchovním dědictvím, tím, z čeho se rodí
každé blahodárné tvoření. Teprve pak budeme vidět
události ve světle Pravdy, pochopíme ostatní lidi a
jejich hlubokou podstatu, dokážeme řídit své životy

Toto jsou odpovědi na otázky o tom, jak funguje tento svět a jakou roli v něm
hraje člověk. Jakmile pronikáš k pramenům znalostí prapůvodní fyziky, na jedné
straně chápeš jednoduchost uspořádání vesmíru, na straně druhé – jsi překvapen,
kdo a jak to mohl vytvořit.
To je opravdu evoluční průlom pro světovou vědu, která dnes zůstává ve stádiu
výzkumů epochálních objevů, udělaných ještě před sto lety. Tyto znalosti zahrnují
celé spektrum fundamentálních a mezioborových výzkumů v různých vědních oblastech od fyziky mikrosvěta po kosmologii a odhalují také unikátní informace o
prvotních základech neutronové fyziky a astrofyziky elementárních částic.
V každém případě tato zpráva poskytne hledajícímu člověku odpovědi na
mnohé vnitřní otázky a dá mu možnost dotknout se pramenů všeho toho, co nás
obklopuje.
Kniha také obsahuje Zprávu „O problémech a důsledcích globálních změn
klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“
objednat knihu nebo stáhnout zdarma na:

ibisbooks.cz, allatra.sk

pokračování z minulého čísla...
Preskúmajme každú z vyššie
uvedených krajín
Na príklade Talianska preskúmame
seizmickú a sopečnú „situáciu“. Veľké
sopky Etna, Vezuv a Stromboli sú veľmi
blízko zóny, kde sa stretávajú a naliehajú
na seba litosferické platne Euroázijská a
Africká. Krajina je pokladaná za jednu
zo seizmicky najaktívnejších v Európe.
V poslednom čase pozornosť talianskych vedcov pritiahla sopečná kaldera s
názvom Campi Flegrei (Flegrejské polia). Sopka je v kritickom štádiu svojho
prírodného cyklu. Ako si myslia vedci –
erupcia už prichádza.
Prenesme sa na druhú stranu kontinentu – do Číny. V horskom pásme
Changbaišan na hranici medzi Čínou a
Severnou Kóreou sa nachádza obrovská
sopka Päktusan, ktorú miestni obyvatelia pokladajú za posvätnú. Táto sopka je
známa tým, že približne pred tisíc rokmi
sa jej prebudenie stalo jedným z najsilnejších v histórii ľudstva. Od roku
2005 sa v tejto oblasti zaznamenávajú
seizmické poruchy. Seizmológovia z
rôznych krajín sledujú etapy prebúdzania obrovskej sopky. Súdi sa, že k erupcii môže dôjsť v najbližšej budúcnosti. V
takom prípade sa katastrofa dotkne celého sveta a najväčšie následky sa očakávajú v ázijskej časti euroázijského kontinentu.
USA. Tu najväčšie nebezpečenstvo
vyvolávajú aktívny zlom San Andreas
a Yellowstonská kaldera. V kaldere v
polovici minulého roka došlo k erupcii
druhého najväčšieho spiaceho gejzíru na
svete. Ten je na rozdiel od ostatných dokonale nepredpovedateľný a predtým
spal stovky rokov. Zvýšila sa aj sopečná
aktivita v iných štátoch (Havaj). K silnému zemetraseniu došlo vo februári na
juhozápade Mexika, seizmická vlna došla až do hlavného mesta krajiny – Me-

cii sa už v najbližšej budúcnosti môžeme stretnúť
s mohutným sťahovaním
ľudí, s veľkým množstvom klimatických utečencov, ktorí budú potrebovať pomoc. A aj sami sa
môžeme stať nimi. Ako to
vedieť... Pozrime sa okolo
seba – čo z toho, čo nás
Zmeny, ktorých rozsah ešte
obklopuje vo vonkajšom
materiálnom svete, bude
budeme musieť pocítiť
mať hodnotu v období katastrofických udalostí, či nešťastí? Hlt
xico City, ktoré sa nachádza asi 350 km vody a kúsok chleba. Tak sa môže stať
od epicentra. Koncom januára pri pobre- oveľa dôležitejšie než technokratické
ží Aljašky došlo k zemetraseniu s mag- výdobytky to, čo je vnútri každého z
nitúdou 8,2. Po ňom 13 metrové vlny nás? Spomeňte si, ako sa niekomu povezasiahli ostrov Kodiak. Na Aljaške bola dané prosté dobré slovo, alebo jednoduvyhlásená evakuácia a hrozba tsunami. chý ľudský skutok ozývali v našej duši
Taktiež v januári došlo k niekoľkým ze- teplom a tichou radosťou. Toto je práve
metraseniam o sile 5,8 a 4,5 pri americ- to, čo nás všetkých zjednocuje! Držte
kom štáte Kalifornia. Guatemala – v svoju Dušu otvorenú, aby aj dnes, aj v
erupciách pokračuje sopka Fuego. Vo období skúšok jej teplo stačilo nielen pre
februári 2018 boli evakuovaní ľudia, žij- našich blízkych, ale aj pre tých, ktorí
úci blízko sopky.
možno budú potrebovať pomoc. Len
Japonsko. Samotná poloha štátu znovuzrodenie duchovnosti a mravnosti
pozdĺž Tichooceánskeho ohnivého kru- je schopné zomknúť ľudstvo a poskytnhu robí krajinu veľmi citlivou na zeme- úť šancu na prežitie pred tvárou nastátrasenia a tsunami. Tektonické platne v vajúceho. Ako je povedané v relácii
Tichooceánskom bazéne nesú zodpo- „Prichádza to. It is coming“:
vednosť za 90% zemetrasení vo svete. A
ako potvrdenie tohoto – koncom januára
tohto roku došlo v Japonsku odrazu k
niekoľkým zemetraseniam s magnitúdou 4,8, ktoré zachytilo Tokyo; s magnitúdou 6,2 na ostrove Honšú; s magnitúdou 5,7 v akvatóriu Filipínskeho mora.
Jednotný obraz globálnej zmeny klimatického systému nám znova pripomína dôležitosť dnešného dňa. Neoplatí sa
veriť myšlienkam, že „to, čo sa deje je
tak ďaleko, mňa sa to nedotkne“ a podobne. Ony sú iba časťou ďalšej egoistickej ilúzie s názvom „u mňa je všetko
dobré“. Vo vzniknutej klimatickej situá-

„Všetko je v rukách ľudstva.
Zatiaľ ešte existuje šanca. Ale či
bude využitá ľuďmi, alebo nie –
opäť závisí od každého.“
Pripravila Lilija Ruljova, Kyjev
Co děláme s čistým srdcem, má smysl

a práci podle Svědomí. Žijme svým duchovním a
morálním zdrojem, ze kterého pramení blahé pocity, myšlenky, slova a skutky.
Je lepší žít prací podle Svědomí, čerpat sílu
tvoření z duchovního zdroje, než skomírat v iluzi
mrtvé vidiny věci a slepě sloužit systému nenasytné materie. Všechno na tomto světě je vzájemně
propojeno a nic pro osobnost neprojde bez následku. Člověk je hostem na tomto světě - s čím se
narodí, s tím také odejde, aniž by něco vzal z jeho
materiálních pokladů. Spěchejme v průběhu
života znásobit duchovní a morální bohatství
- duchovní dědictví, protože to je jediný nezničitelný poklad - duchovní síla, která otevírá
osobnosti cestu ke skutečné nesmrtelnosti.
Mír a harmonie ve společnosti se začíná u
míru a harmonie uvnitř každého člověka.
Sedmá osnova
DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ
Duchovní dědictví nehledejme ve vnějším
světě, protože je uvnitř člověka, v jeho duchovní a morální přeměně, v pocitech, myšlenkách,
slovech a činech. Je-li aktivní člověk ponořen do
tohoto uspěchaného světa, ale uvnitř sebe žije duchovním dědictvím, ani ve světských vymoženostech jeho moudrost nezná hranice a veškerá jeho
činnost bude úzce spjata s původním smyslem
jeho života.
Všechno pozemské je dočasné a proměnlivé
v prachu okamžiku lidské existence. Touha získat osobní prospěch nese břemeno nekonečných
problémů, které rychle ubírají síly. Touha získat
dočasnou pozemskou moc vytváří sny radosti
a smutky, které nás usmrcují ještě během života. Upřímná touha překonat svou pozemskou
podstatu a skutečná duchovní práce na sobě
povznáší nad sebestředností a otevírá velikou
pokladnici duchovního dědictví. A pak, bez
ohledu na to, jaký bude pozemský konec - ve
svém Životě jsi už nyní Vítěz!

Díky společnému úsilí účastníků ze
všech zemí se realizuje velké množství
socilálních projektů, které napomáhá v
šíření čistých Znalostí, přinesených v
knihách Anastasie Novych a pořadech s
účastí Igora Michajloviče Danilova na
ALLATRA TV. Lidé po celém světě se
spojují do jedné velké rodiny. A také
vznikají nová centra umožňující osobní
setkání účastníků. Tato setkání jsou dostupná všem lidem. Každý, kdo má přání,
se ho může zúčastnit a osobně tak poznat
láskyplnou, upřímnou atmosféru, ve které dobrovolníci MSH ALLATRA tvoří,
dělí se o profesní zkušenosti, o zkušenosti práce na sobě a pomáhají jeden druhému ve společné tvořivé činnosti.
16.6.2018 se taková setkání uskutečnila hned dvě – ve Valašském Meziříčí v
České republice (pravidelná setkání každou třetí sobotu v měsíci) a ve Frankfurtu nad Mohanem, které bylo pro německé účastníky první zkušeností.
Ve Frankfurtu nad Mohanem se sešli
nejen účastníci z Německa, ale také z
Litvy, Polska, Dánska, Běloruska, Ukrajiny, ze Slovenska a z Čech. Organizátoři představili projekty MSH ALLATRA,
jako je ALLATRA TV, ALLATRA Radio, Jediné Zrno, Pyramida, Geocenter a
mnoho dalších. Dobrovolníci se dělili o
osobní zkušenosti získané v těchto projektech a každý, kdo se s nimi setkal poprvé, měl možnost položit doplňující
otázky a prakticky si vyzkoušet, v čem
práce v projektu spočívá. Neboť po prezentaci projektů se všichni zúčastnění
věnovali workshopům – psali scénáře k
Dobrým zprávám, vytvářeli německé titulky k pořadům, zkoušeli si roli moderátorů i kameramanů a mnozí se přidali
ke skupině překladatelů.
Čeští účastníci se také zapojili do
procesu – jako kameramani, fotografové
nebo překladatelé. V průběhu setkání se
totiž podařilo díky internetovým aplikacím spojit s Valašským Meziříčím. Tato
oboustranná podpora potěšila nejednoho
člověka. Místnost naplnilo pochopení,
že vzdálenost, nacionálnost nebo jiné
vnější rozdíly nehrají roli.
Při spolupráci a komunikaci s dalšími lidmi člověk poznává sám sebe.
Poznává, že v Jednotě je síla. Mají-li
lidé jeden cíl, výsledky, kterých na své
cestě dosahují, ovlivňují celý svět. Neboť pro všechny je smysl života jeden
– vrátit se do Duchovního světa jako
zralá, svobodná Osobnost naplněná
Láskou. A právě Láska je klíčem k
Jednotě a skutečné Svobodě.
Přidejte se i Vy k nádhernému procesu objevování těch nejkrásnějších hlubin

v člověku. Zveme Vás k projektům
MSH ALLATRA i na setkání ve Valašském Meziříčí.
Věstník je schopný předat
Pravdu mnohým: přátelům, příbuzným, známým a neznámým. Je schopný probudit v nich přání vyprávět tuto
Pravdu svému okolí a ti zase dalším a
dalším. A tak letí světem zpráva, jako
sokol ve svém prudkém letu. Na těch
lidech, na úsilí každého věstníka závisí, jak rychle se ta informace ve společnosti rozšíří. Čím více bude těch,
kteří proniknou Pravdou, tím více
bude těch, kteří začnou situaci ve světové společnosti měnit a budou při tom
konat podle svých možností na jejich
místech. Pro šíření informací je možné
využívat všechny možné dostupné
prostředky: ústní předání, masmédia,
včetně rádia, tisku, televize a základního hybatele masové komunikace dnes
– internetu. Pokud každý přiloží ruku
k dílu, rozum a čistotu svých záměrů,
pak se původní informace rozletí velmi rychle po celém světě a za krátkou
dobu ta idea opanuje většinu lidí. A ve
většině spočívá ta reálná síla! Když
lidé tuto informaci získají a proniknou
jí, sami všechno pochopí, jak zlepšit
život společnosti, budou-li vycházet z
reálných možností, přijde vlna všeobecného spojení. Čili na jednom člověku závisí mnohé, hlavní je nesedět a
nečekat na milost od Archóntů!
Pravá duchovní stránka člověka ve
vztahu ke společnosti se projeví v
upřímném záměru a nezištném jednání
pro blaho společnosti. Spojí-li se lidé
kvůli takovému záměru, budou moci
dosáhnout něčeho velkého a vytvořit
podmínky pro utvoření podstatně nové
civilizace – lidstva, které se bude řídit
podstatou Slova „AllatRa“.
Z knihy ALLATRA, str.831-832
Těšíme se na Vás! Tým ALLATRA TV
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Co je to ve skutečnosti čas? Nadvláda Duchovního světa

...pokračování z minulého čísla
Globální čas je pro lidské chápání
relativní, jelikož logické vyhodnocení
daného procesu probíhá skrze materiální
struktury mozku. Proto se má v dnešní
vědě za to, že v přírodě není žádný 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 plynutí 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), nacházející se na
obřím jeřábu, který je paralelní se zápalkou, a chcete zkoumat proces spalování.“
***
„Tak si představte, že zápalka začala
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
neměnně. Budete-li se pohybovat rychleji než plamen, bude se vám zdát, že se
doba hoření zpomaluje. Ale pokud se
budete pohybovat pomaleji než plamen,
uvidíte, že se čas zrychlil.“
***
„Co jsou to stopky? Přístroj k měření časového intervalu v sekundách. A co
je to sekunda? To je jen dohodnutá měr-

ná 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 určité 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 pokračoval: „Objektivní
čas na příkladě hořící zápalky je doba
trvání fyzikálních a chemických procesů, které probíhají při hoření. No a subjektivní čas je individuální časové vnímání částečky daného procesu.“
„Ale protože se globální čas neustále zrychluje, tak se tím pádem zrychluje i objektivní čas. Ačkoli z pozice
toho, jak člověk subjektivně vnímá objektivní čas, se jeho rychlost nemění, má
tedy den stále 24 hodin jako dřív. Docházíme tedy k paradoxu času: na jedné
straně se čas zrychluje a člověk to cítí.
Jak se říká, ani se nestihneš 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, představuje
nedílnou charakteristiku hmoty. 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.

votní příčina vzniku a existence materiálního světa. A právě vnitřní impuls
směrem dopředu energii Po zrodil
čas. Dnes můžeme čas definovat jako
ohromnou energii při ohromné hustotě… A čas, gravitace i prostor jsou vlastní veškerému materiálnímu světu. V nemateriálním světě nebo v duchovním, v
realitě Boha, nazývejme to jakkoli, tedy
celkově vzato v onom světě za hranicí,
pojmy času, prostoru 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
duchovní učitelé vždy lidem říkají:
„Věř“? Protože 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 fantazie, v
případě, že se nachází na vlně kakodemona a má mnoho pochybností… Ale
to, co se nachází za hranicí, jde zcela
reálně procítit na vnitřní úrovni. K tomu
je zapotřebí dosáhnout určitého stupně
duchovní dokonalosti.“
úryvek z knihy Ezoosmóza
od A.Novych

„Ano. Čas, prostor a gravitace
jsou vlastnosti Allatu, které se projevují v energii částečky Po. Allat je prО původu a struktuře elementárních částic,
o prvotních základech, ze kterých se skládá
hmota, o vzájemném vztahu elementárních
částic a kosmologie ve světle teorie
jednotného pole, o elektromagnetických
a
gravitačních interakcích, o alternativních
zdrojích energie, atd. se podrobněji
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA
dočtete ve zprávě

IM: Lidé často mluví o potřebě sjednocení a podobně. Ale skutečná jednota v tomto světě bez duchovního rozvoje
je nemožná. Proč? Protože vědomí rozděluje. První věc, kterou dělá, je to, že člověka zapouzdřuje a vyčleňuje pro sebe samotného.To vše probíhá na úrovni vědomí, vnímání Osobnosti toho, co člověku vypráví vědomí, že: „Jsi jeden. Ty, ty a ty“.
A sjednocení – to je jednota zájmů, řekněme takto, určitého okruhu lidí, ale ne více. Ale pravá jednota může být pouze
na duchovní úrovni. Osobnost, když dosahuje vnímání Duchovního světa, už cítí lidi, kteří stejně jako ona vnímají Ten Svět.
A právě tam probíhá toto sjednocení.
Proč? Protože Osobnost v tomto světě nic nepotřebuje. Nemá žádné materiální zájmy. A u vědomí je jich vždy plno.
A ať by to převraceli jakkoliv, a ať by cokoliv říkali, zájmy jsou vždycky. Vezmeme třeba populisty, ano? No, člověk jakoby
usiluje o to, aby všichni lidé žili dobře, vypráví všem, že o to usiluje, bojuje za jejich práva. Ale ve skutečnosti, na co myslí,
kvůli čemu trpí, za co bojuje? Zde působí několik faktorů: buď vlastní obohacení, nebo popularizace sebe sama. Jen proto,
aby si mysleli o něm jen to dobré, aby ho obdivovali, takže banální uspokojování egoizmu, nic víc. Není to tak? Je to tak. A
Osobnost to potřebuje? Ne, nepotřebuje. Proč? Protože v tomto světě, dokonce ani nevíme... No, upřímně řečeno, ruku na
srdce, jestliže žiješ v devítipatrovém domě, tak sotva znáš všechny sousedy, kteří s tebou společně bydlí ve stejném vchodu.
A Osobnost vnímá všechny v nekonečnu, když je tam. A v tom je paradox: tam nejsou cizí, tam jsou všichni sví, tam je
rodina. Tam je všechno blízké a drahé.
Ž: Ano. T: Když začíná skutečný pocit, začíná ...Ž:… taková Blahodať…T: ... ano, ohromná Boží síla.
IM: Samozřejmě, blahodať nastává, když přichází pociťování, právě pocitové vnímání. A vědomí vždy rozděluje a
odděluje lidi. Přiděluje někomu to, co ten v podstatě ani nemá. Proč? Opět platí, boj o moc, o dominanci. A tady fakticky,
začíná vznikat nenávist. Samozřejmě, jakmile je nenávist, tak přichází odmítnutí, odsouzení nebo závist. Osobnosti nemůže
být vlastní ani závist, ani odsouzení, nic takového. A opět, říká se, že Bůh nemůže odsuzovat. On buď vnímá nebo
nevnímá. Černé a bílé. Přijatelné nebo nepřijatelné. Živé nebo mrtvé. Vše je jednoduché.
Úryvek z Živé besedy "Vědomí a Osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému." Celý text dostupný na allatra.cz
Rigden: Ano, tyto symboly jsou všude, většina lidí si jich zkrátka nevšímá,
nezajímá se o ně, a protože nemají původní Znalosti, nevyzná se v nich. Například ve Staré Indii byl jako symbol
bohyně Šakti (asociativní obraz projevení sil Allatu), o níž jsem již hovořil, používán trojúhelník s vrcholem směřujícím dolů. A symbolem boha Šivy
(jednoho ze třech bohů v indické mytologii, jež ztělesňoval také ničivé síly) byl
trojúhelník s vrcholem směřujícím nahoru. Nebo jiný příklad. Když se Řekové
nacházeli na březích trojúhelníkovitého
ústí řeky Starého Egypta, tedy řeky Nilu,
začali ji nazývat „delta“. Pro staré Egyp-

ťany toto ústí, jež umožňovalo přístup k
moři (jakož i samotná život jim zajišťující řeka), bylo srovnatelné s posvátným
lotosem, s trojúhelníkem, jehož vrchol
směřuje dolů a ztělesňuje ženskou podstatu. Přičemž základna delty s množstvím ramen, jež vedou k moři (vodnímu
prostředí), byla v posvátných staroegyptských výkladech asociována s duchovními cestami, které je spojovaly s
jiným, duchovním světem.
Mnohé staroegyptské bohyně obdařené funkcemi Allatu, byly v legendách
vládkyněmi vodního prostředí nebo byly
s ním a s lotosem spojeny. Proto se u

Řeků stala delta symbolem ženské podstaty, „dveří života“, a to nehledě na to,
že samo slovo vzniklo ze čtvrtého písmene řecké abecedy, jež má tvar trojúhelníka s vrcholem směřujícím nahoru.
Celkově vzato, stojí za to pozorněji
zapátrat alespoň ve známých dějinách
různých kultur a můžeme najít mnoho
zajímavých informací. A to už nemluvím o dávno zapomenutých kulturách,
které si dnešní lidé nepamatují, jejichž
archeologické nálezy však v budoucnosti ohromí svět tím, že jsou v nich dochovány unikátní artefakty a duchovní znalosti. Pokud ale samozřejmě u tohoto
lidstva nějaká budoucnost bude.

nad materiálním
dávný symbol

A ještě několik slov o variaci
symbolu, kdy je trojúhelník s
vrcholem směřujícím dolů umístěn
přes trojúhelník s vrcholem
směřujícím nahoru. Tento symbol
byl v dávné minulosti velmi
rozšířen v mystických, okultních a
náboženských proudech. Podle
původních Znalostí je to tak, že
pokud je hlavním (vrchním)
symbolem trojúhelník s vrcholem
směřujícím dolů, který je zobrazen
bílou barvou (božská ženská
podstata, síly duchovního světa), a pod ním se nachází (po okrajích je
vidět) trojúhelník s vrcholem směřujícím nahoru černé barvy (mužská
podstata, síly hmoty), označuje nadvládu duchovního světa, tvořivých sil
Allatu nad materiálním světem v šestirozměrné dimenzi.
(více v knize AllatRa na str. 367)
Lidstvo má unikátní možnost
využívat tytéž nástroje a připravenou
technologickou základnu pro samostatnou organizaci a sjednocení, pro
přímý vzdor Živočišnému rozumu a
vytvoření svobodné společnosti na
planetě. Dnes máme jedinečnou možnost obrátit monádu, jinak ještě chvilku a bude pozdě. Neboť se všechno
odvíjí od lidské volby!
Anastasia: Ano, to je skutečně
reálná možnost, jak obrátit monádu.
Je zajímavé, že princip moci a ovládání společnosti dnes lidem představují jako pyramidu se špičkou vzhůru. V její spodní části se nachází
většina obyvatel, v podstatě „přežívajících“ v mizerných podmínkách,
uměle vytvořených politiky a velekněžími. Na jejím vrcholku se nacházejí jedinci, jimž společnost „přidělila“ moc, kteří žijí tak, že si
užívají veřejného bohatství a dispo-

Obrázek č. 109. Pyramida lidské společnosti: Trojúhelník se špičkou vzhůru
— symbol moci velekněží a politiků nad lidmi; Trojúhelník se špičkou dolů
— symbol svobodné a rovnoprávné společnosti — Allat národa

nují většinou výsad a privilegií. Ale
převrátíme-li znak, dostaneme trojúhelník se špičkou dolů, dle principu
tvořivého Allatu, jako symbol společnosti, v níž není žádné moci, kde
se každý člověk sám duchovně zdokonaluje, zlepšuje svůj život, sám
přináší užitek a blaho celému lidstvu, kde světová společnost řídí
procesy svého života, pohybuje se
duchovním směrem, využívá všechna ta blaha a zásoby. To je také pohyb od nejnižšího k vyššímu, to je
také skutečný pokrok, podstatný
evoluční skok lidské civilizace!
Rigden: Zcela správně, čili ve
skutečnosti v tom nic složitého není.
Lidé by se jednoduše měli sami zapojit do procesu přeměny společnosti a dle svých možností vytvářet nezbytné podmínky pro osvětu lidí,
sjednocení světové společnosti a
kontrolu lidské civilizace v duchovním vektoru rozvoje.
Základní podmínky pro vytvoření takové společnosti:

Starodávná označení znalostí o člověku, o procesech jeho duchovního rozvoje. Obrázky na rituální keramice
Tripolské civilizace (VI – III. tis. před n.l.)
(podrobný popis obrázků v knize AllatRa na str. 365)

Kde rty mlčí, srdce mluví tisíci jazyky.

3) samostatné sjednocení lidí do
jediné světové společnosti;
4) odstranění světového systému
moci politiků a žreců;
5) pevné omezení kapitalizace
individua;
6) řízení společnosti by mělo náležet pouze společnosti samotné, a
to celkově;
7) to nejdůležitější je ideologická změna společnosti, která je neoddělitelně spojena s dominancí
morálních hodnot a Duchovního
principu, a to jak v člověku, tak ve
společnosti.

1) zvýšení duchovní a intelektuální gramotnosti lidí;
2) duchovní samostatné zdokonalování člověka a jeho aktivní podílení se na životě společnosti;

Stejně jako by měl každý člověk
sám v sobě sledovat projevy negativních myšlenek, vycházejících od
Živočišného principu, tak by měla i
společnost celkově kontrolovat své
„společné, veřejné myšlenky“. Jelikož jako zdroj právě oněch veřejných myšlenek slouží především
prostředky masmédií ve všech formátech, pak by společnost měla
kontrolovat i jejich „čistotu“.
To znamená, že by se měla rozvinout kultura popularizace duchovních a mravních hodnot, vědomostí,
dobra, svědomí, cti, důstojnosti, přátelství mezi lidmi, pozitivních tvořivých modelů, příkladů způsobu myšlení, nejlepších lidských činů jak
Osobností, tak kolektivů. Měla by
chybět propaganda negativity, nucené Živočišným rozumem – válek,
násilí, vražd, nesvárů, nenávisti, egoismu a tak dále. Přitom by ze společnosti samotné měla vycházet iniciativa a popularizace tvořivé ideologie a
také zabránění jakýchkoliv pokusů o
to, aby se lidem vnucovala destruktivní ideologie. Tyto podmínky jsou
také základem pro utvoření jednotné
světové společnosti s duchovním
vektorem rozvoje.
pokračování v knize AllatRa
na str. 819
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Tam, kde Panna posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch Svatý

Návrh sochy
Archanděla Gabriela a Bohorodičky
"Člověk mnohému nevěnuje pozornost, pokud to nezná. Ale stačí, aby se
skutečné znalosti dotkly jeho čela, Duše
se probudí a on nabývá Moudrost. A
Moudrost plodí konání..."
z knihy AllatRa
V Kyjevské Rusi bylo uctívání Archanděla Gabriela a Panny Marie společné
od samého počátku jak se patří. Teprve
mnohem později, v 15. století, lidé vyčlenili uctívání Archanděla Gabriela z
kultu Zvěstování Svaté Bohorodičky,
ačkoliv to bylo chybné. Tam, kde Panna
posvátně tvoří, vždy s Ní přebývá i Duch
Svatý. Mimochodem, v náboženských
představách Slovanů (ještě před přijetím
křesťanství) se společně uctívaly páry z
mužského a ženského božstva, řekneme-li to tedy naším jazykem – ve významu
duchovního symbolu božského Lotosu

pokračování z minulého čísla...
Pokračovanie článku o fascinujúcom živote a duchovnej ceste známeho
súfijského básnika Jallaluddina Rúmího.
S prvou časťou sa môžete zoznámiť na
stránke polahoda.cz.
Rúmí sa vnútorne prerodil, neustále
zotrvával vo vznešenom stave mysle,
bol veselý a nekonečne šťastný:

„Keby ste neverili
slovám, ale Pravde,
ktorá sa poznáva srdcom,
áno srdcom,
ktoré pravda zažína,
zázraky by nemali konca.“
Keď sa Rúmí vrátil k vyučovaniu,
zmenila sa jeho podstata aj forma. Učil
okamžitému pochopeniu Pravdy na základe vlastnej skúsenosti. Rúmí sa stal
neprekonateľným učiteľom, ktorý vyjadroval svoje vznešené skúsenosti vo veršoch a podobenstvách. Z teológa Rúmího sa stal „Pútnik na ceste Lásky“,
oduševnený súfijec.
Rúmí veril, že je veľmi dôležité dôverovať Bohu. Veď Stvoriteľ vytvoril
tento svet pre dobro človeka a všetko na
svete je podriadené Jeho vôli:
„Pokúste sa nebrániť zmenám, ktoré
prichádzajú do vášho života. Nech
namiesto toho život žije cez vás. A nebojte sa, že sa prevráti hore nohami.
Ako viete, že život na ktorý ste zvyknutý je lepší, ako ten, ktorý príde?“
Bolesť existuje len v odpore,
Radosť – len v prijatí.
Dokonca aj udalosti plné bolesti,
Stávajú sa radostnými,
Ak ich prijímame s otvoreným srdcom;
Dokonca aj udalosti plné radosti,
Sa menia na bolestivé,
Ak ich neprijímame.
Nie je nič také, ako zlá skúsenosť.
Je len odpor voči tomu, čo je.“
„Bohu musíme preukázať našu
vďačnosť a nie smutnú tvár.“
Rúmí písal, že takáto prax by mala
priniesť hľadajúcemu radosť, inak nebude mať žiadny výsledok:
„...Musí byť chuť,
zrno rozkoše, inak neprinesie plody
mladý strom,
ktorý sa neskôr stane
plodiacim stromom.
Prax bez radosti a bez chute –
je len fantazírovanie.“

ženském umění symbolizovala duchovní
život člověka v globálním smyslu – symbol času, spojení minulosti, současnosti
a budoucnosti. Byla duchovní složkou,
jež spojovala všechno jsoucí, stejně jako
nit, spojující dohromady všechny perly
(duše). U mnohých starodávných národů
se Veliká matka zobrazovala s kolovrátkem v rukou.
Brány jsou v symbolice křesťanství
vchody, vedoucí z chrámové předsíně do
chrámu a z chrámu k oltáři. Hlavní brána staroruského ikonostasu v pravoslavném chrámu se nacházela naproti oltářní
mense (v oltáři) a nazývala se „Královskou branou“ v chápání duchovního a ne
politického významu. Obvykle se v její
horní části vyobrazovala scéna Zvěstování s Archandělem Gabrielem a
Pannou Marií a
ve spodní části, na
křídlech, se v párech vyobrazovali
čtyři evangelisté.
Tedy, v určitých
okamžicích bohoslužby symbolizuje
otevření Královské
brány
„otevření
Království nebeského“, tedy vstup,
průchod do jiného,
duchovního světa. Tato symbolika se neutvářela pro nic za nic. K takovému energetickému procesu „otevření“ průchodu
do jiného světa skutečně dochází během
duchovní práce silných duchovních osobností (jak individuální, tak i kolektivní),
nezávisle na tom, k jakému náboženství
patří a v jaké zemi žijí.
Hlavní „Zlatou branou“ starobylého

Symboly Archanděla Gabriela
a Panny Marie:

1) kříž – symbol Panny Marie;
2) centrální kříž – symbol Bohorodičky
(Panny Marie) s vrcholkem ve tvaru symbolu Učení, přineseného z Duchovního
světa — znaku AllatRa (symbolizoval
jak skutečné duchovní Učení, přinesené
Ježíšem, tak i předání duchovních
Znalostí, „odhalení Vůle Duchovního
světa“ ve smyslu „zvěsti“ Archanděla Gabriela jako vyslance Duchovního světa).

Kyjeva se stala jižní brána, která byla
orientována směrem na Athos, jenž považují za „Obydlí Bohorodičky“. Přesněji z
hlediska geografie byla brána umístěna v
jihozápadní části města.
U této hlavní „Zlaté brány“ města byl
vybudován kostel, zasvěcený Archandělovi Gabrielovi a Bohorodičce – chrám
Zvěstování, „aby vždy tomuto městu přinášel radost svatým Zvěstováním Hospodinovým a modlitbou Svaté Bohorodičky a Archanděla Gabriela“.
Anastasia: Ano, historické zprávy o
tom jsou zaznamenány v Ipaťjevském
letopise. Dokonce se dodnes dochovala
slova, která si můžeme přečíst v mnohasvazkovém historickém sborníku, vyprávějícím o literatuře Starodávné Rusi
(počínaje 11. stoletím) – „Knihovna literatury Starodávné Rusi“ (svazek 1, str.
50): „Da-li cělovanie archanděl Panně, bude i hradu tomu. K Ní se obrací:
„Raduj se, obdarovaná! Pán s tebou!“;

„Hlas, ktorý nepotrebuje slová“
My môžeme nášmu stvoriteľovi darovať len Lásku a Vďačnosť.

konečné. Pričom človek v prítomnosti
Boha nestráca svoju osobnosť.

„Vždy pridaj slová vďačnosti
k akejkoľvek vete –
„Ak sa to páči Bohu“,
Potom choď...“

„Si odrazeným svetlom –
duše mojej žiara,
iným neviditeľná ako tep srdca.
Z tvojej krásy sa učím láske,
tvoje pery tvoria moje básne.“

„Prostredníctvom rán k vám
preniká svetlo“

Rúmí veril, že na ceste k Bohu treba
byť trpezlivým:

Rúmí sa so Shamsom stretával asi tri
roky. Potom Shams zmizol. Rúmí hľadal
priateľa v rôznych častiach sveta.
„Keď sa na teba valí jedno nešťastie
za druhým, keď ťa privedú do neznesiteľného stavu, nevzdávaj sa! Pretože je to bod v ktorom sa mení beh
udalostí.“
A stal sa zázrak – Rúmí pocítil jednotu so Shamsovou dušou. Dostal sa do štádia v ktorom sa rozpustil v Priateľovi...

„Boha treba hľadať
pomaly a neúnavne.
Ani malý potôčik neustále tečúci
sa neznečistí a nezarastie.
Z tvojho pokoja sa zrodí
blaženosť a radosť...“
„V zrkadle, ako každý vie, je všetko
naopak. Ale bez neho by sme nikdy
neuvideli sami seba.“
Obľúbeným symbolom Rúmího je
zrkadlo, odraz...

Z Rúmího pera vychádzali mimoriadne hlboké myšlienky a pocity. Zbierku
svojich básní nazval „Divánom Shamsa
Tabrezi“ Podpisoval ich „Shams“. Dokonca aj Rúmího rukopis sa stal nerozoznateľným od rukopisu Shamsa.
„Je to veľmi jemná predstava: všetko čo milujete – to ste vy.“
Rúmího poézia je harmonická vďaka
pocitovej skúsenosti a veľkej láske k
Bohu. Je oduševnená a zmysluplná akoby vychádzala z Duše.
Za hlavný cieľ ľudského života
Rúmí považoval hľadanie cesty k Bohu
a spojenie Duše s Absolútnom:
„Ak by ľuďom ukázali cestu
do Duchovného sveta,
nikto z nich by tu nezostal
ani na okamih.“
***
„Či ide pomaly alebo rýchlo,
hľadajúci vždy nájde.
Hľadaj vždy celým svojím bytím,
veď hľadanie je vynikajúci
sprievodca na ceste.
Aj keď si dokaličený a pokrivkávaš,
Aj keď je tvoje telo ohnuté a nemotorné,
neúnavne kráčaj k Jedinému.
Urob z jediného svoje
posvätné hľadanie.“
Rúmí veril, že fara (proces mystického rozpustenia človeka v Bohu) je ne-

„Aby sa tvoj svet stal
priezračným a žiarivým,
očisti svoje srdce ako zrkadlo!“
„ Akým vidíš tento svet, takým si.
Svet je odrazom duchovnej Krásy.“
Rúmí napísal, že človek nemôže poznať Boha v tom, čo ho obklopuje, pretože cíti svet v jeho rozmanitosti, vtedy,
keď je sám. V rozbitom zrkadle sa odrážajú tisíce obrazov. Keď sa vnútorná
podstata človeka stáva celistvou, môže
poznať jednotu Boha vo všetkom, čo ho
obklopuje.
V tom čase Rúmí vytvoril všetko,
vďaka čomu sa jeho meno zachovalo po
stáročia. Po „Diváne Shamsa Tabrizi“
píše poému „Masnavi-i-Manavi“ (Poéma o skrytom význame) – ktorá sa stala
encyklopédiou súfizmu. Spájajú sa v nej
príbehy a podobenstvá o prorokoch a súfijských svätých. Pozostáva so šiestich
kníh (asi 50 000 veršov). V tejto poéme
sú jeho vlastné pochopenia a cesta k
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k hradu tomu: „Raduj se, blahověrný
hrade! Pán s tebou!“ Kyjev se historicky
nachází pod společnou ochranou Bohorodičky a Archanděla Gabriela – to je
zřejmý fakt, který se dnes zamlčuje.

ARCHANDĚL GABRIEL A PANNA MARIE
(plánu) a tvořivé síly Allat (ztělesnění
plánu).
Anastasia: Ano, to je možné vypátrat
podle mytologických postav slovanských
posvátných legend, které se dochovaly z
pradávných časů.
Rigden: Co se týká Archanděla Gabriela a Panny Marie, na oltářních sloupech hlavní východní klenby Sofijského
chrámu v Kyjevě, kde je umístěna Bohorodička „Oranta“, se dodnes dochovala
mozaiková vyobrazení Zvěstování.
Anastasia: Ano, na jednom sloupu je
tam vyobrazen Archanděl Gabriel, jehož
prsty pravé ruky jsou spojeny do gesta
požehnání. Na dalším sloupu je vyobrazena Bohorodička s vřetenem v rukou,
předoucí duchovní nit' lidského života.
Rigden: Chtěl bych poznamenat, že
ve staroslovanském
jazyce je slovo
„vřeteno“ spojeno
se slovem „vrtět“
(trychtýř, pohyb ve
spirále). Mimochodem, nevyskytovalo
se pouze u Slovanů.
Staroindické slovo
„vartanam“ rovněž
označuje
„točení“. Vřeteno se v
dávné minulosti v
duchovním chápání považovalo za
magický nástroj, darovaný shůry. Tedy,
řekneme-li to současným jazykem, je to
označení modlitby, meditace, duchovní
praktiky. Předení nití s pomocí vřetene bylo určitým duchovním symbolem,
který mnohé národy znaly jako spojení
„Země a Nebe“, sjednocení člověka při
jeho rychle pomíjejícím životě s duchovní nebeskou podstatou (Duší). Nit v nábo-
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Pravde prepojené s dedičstvom predchádzajúcich generácií. Hovorí sa, že čítanie týchto duchovných dvojverší v origináli spôsobuje zvláštne pocity...
Podobenstvá sa vyskytovali v literatúre a folklóre rôznych národov vždy.
Každý si z nich môže zobrať to, čo je
schopný prijať a význam, ktorý je v nich
ukrytý, je nevyčerpateľný.
„...Podstata – morská hlbina,
viditeľnosť – vlna,
pod maskou podobenstva
je skrytá hĺbka.“
„Podobenstvo je ako voda,
ktorá sa ohrieva na kúpanie.
Ona odovzdáva správy medzi ohňom
a tvojou pokožkou.
Ona im umožňuje
stretnúť sa a očistiť ťa!“
„Fihi-ma-Fihi“ (O veci v sebe) – filozofické prednášky. Predpokladá sa že
ich počas rozhovorov s Rúmím zapísal
pisár a on sám ich neskôr upravil. Sú to
rozhovory o vonkajšo a vnútornom svete, sufijskej ceste, vzťahoch učiteľa so
žiakmi:
„Skutočný učiteľ rozbíja obraz
idolu, ktorý sa z neho snaží urobiť
žiak.“
„Ak vidíte chybu vo svojom bratovi,
tak vedzte, že spozorovaný nedostatok
je vo vás. Vzdelaný človek je ako zrkadlo v ktorom vidíte svoj vlastný obraz
pretože veriaci – to je zrkadlo svojho
veriaceho priateľa. Zbavte sa tohto
nedostatku, pretože to čo sa vám nepáči na ňom, znepokojuje vás v sebe.
...Slona viedli k napájadlu. Uvidel sa
vo vode a odtiahol sa. Myslel si, že
ho to vyľakal iný slon. A neuvedomil
si, že ušiel od seba.“
Okrem toho Rúmí formuje bratstvo
„Mavlavi“ – bratstvo „krútiacich sa
dervišov“, ktorý spoznávali tajomstvo
bytia prostredníctvom extatickej radosti,
piesne a tanca. Rád bol definitívne založený až po jeho smrti a existuje dodnes.
Rúmí veril, že pozemský život je školou pre Dušu a učebnice to sú ľudia a
okolnosti tohto života. Skúšky to sú pokusy a pokušenia a učiteľ je sám Stvoriteľ.
„Pozemský život je ako sen v ktorom
ste našli poklad. Ale ráno sa prebudíte a nemáte ani poklad, ani nič iné.
Keď príde smrť, človek sa prebudí so
sna o pozemskom živote a pochopí,
kde je pravda a kde sen, ale žiaľ,

Každý skutek vytváří především naše zformovaná myšlenka.

Událost Zvěstování přesvaté Bohorodice se nesla ve znamení přinesení Prapůvodních Znalostí a pochopení, že síla
Boží (Gabriel - Bůh je moje síla) a životodárná čistota, Láska (Bohorodička,
Allat) jsou dvě hlavní složky, s pomocí
kterých člověk dokáže dosáhnout duchovní transformace. A právě v této čistotě a síle jsou všichni lidé jednotní, bez
ohledu na to, zda o tom vědí nebo ne. Každý člověk má Osobnost a Duši, která má
duchovní povahu, a proto mají příležitost
a perspektivu věčného rozvoje, jako duchovní bytosti - Andělé.
Tyto Znalosti existovaly od pradávna
a byly chráněny našimi předky v průběhu
tisíciletí, a dnes jsou znovu obnoveny.
Jedná se o jedinečnou příležitost pro celou lidskou společnost - změnit vektor
svého vývoje, spojit se v jediné Pravdě a
dojít do cíle, který On v nás založil. A
Jeho Vůlí je vidět naši duchovní proměnu. Dnes máme příležitost společně realizovat naši duchovní povahu a duchovně
se proměnit a pokračovat v našem mimotělním rozvoji ve skutečném Životě.
"Ale jsou i tací, kteří během života
splynuli se svou Duší, a ti se podobají překrásnému poupěti lotosu, jež se
objevuje na hladině kalné vody. Tento
sněhobílý kvítek k sobě připoutává pozornost Pozorovatele svojí čistotou a
novotou. Pozorovatel se s velkým zalíbením dívá na krásu květu a věnuje mu
svoji pozornost, sleduje proces rozvíjení každého okvětního lístku. Květ lotosu se kvalitativně liší od prázdné vzduchové bubliny, neboť se stává nedílnou
součástí jiného světa."
z knihy AllatRa od A.Novych
bude príliš neskoro. A v rukách nezostane nič...“
„Duchovný vzostup nie je možný bez
sebarealizácie v pozemskom svete. Súfisti nazývali tento proces „vŕtanie perly.“
„Perla je duša a „niť“ spojenie s vesmírom.“
Súfisti veria, že človek je vo svojej
podstate duálny:
„Telom si zviera, duchom si anjel.
Pretože odchádzaš do zeme
a ideš do neba.“
„Človek žije medzi svetmi anjelov a
zvierat. Ak sa po fyzickom vývoji
prestane vnútorne rozvíjať, tak sa
veľmi skoro ocitne v stáde zvierat.
Ak bude pokračovať v ťažkej práci
na sebe, bude žiť vo svete anjelov.“
Rúmí písal, že dosiahnutie večného
života je možné tu a teraz, že človeku
bola daná ohromná šanca, ktorú by mal
využiť. A žiadny úspech na ceste k Bohu
nie je hranicou. Za každou úrovňou nasleduje nová, ešte vznešenejšia a radostnejšia.
„Hospodin pristavil k našim
nohám rebrík.
Treba prekonať stupienok za stupiekom
a vyjsť na strechu.“
Symbol rebríka predstavuje vzostup
Duše na ceste spojenia s Najvyšším. Na
tejto ceste sa nesmie zastavovať:
„I keď cesta nikdy nekončí,
urob krok a pokračuj v chôdzi,
nepozeraj s obavami na vzdialenosť.
Na tejto ceste nech je
sprievodcom tvoje srdce,
pretože telo je nerozhodné
a plné strachu.“

„Aby si na zemi
niekomu poslúžil,
Dušou pre Boha
musíš ožiť.“
Idúci po ceste sa musí snažiť o spojenie s Bohom a neočakávať odmenu. A
len tým, že sa stane nositeľom božej
múdrosti, môže osvetliť cestu ostatným.
Pritom je len prevodníkom božského
svetla a nie je oslobodený od práce na
sebazdokonaľovaní.
Na otázku, kde je svet Absolútna
Rúmi odpovedal: „Vo vašom srdci.“
Pokračovanie následuje...
Autor: Alla Pudová
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VŠETKO JE JEDNODUCHÉ,

keď sa riadim vnútornými pocitmi
Drahí priatelia! Akékoľvek moje
slová budú len kúsočkom z toho, čo by
som chcela vyjadriť. Nedá sa povedať
ani napísať, čo cíti moja Osobnosť.
Pre ľudstvo je veľmi dôležité, čo nám
Boh dáva! Nám ostáva, nesklamať Ho!
Keď som pozerala film s Igorom Michajlovičom Danilovom „O Duchovnej
Blahodati“, nastalo celostné pochopenie
Posolstva a Znalostí, ktoré som opäť dostala ako obrovský Dar z Duchovného
sveta.
To Blaho, ktoré sa v názve spomína,
skutočne do mňa vstúpilo a prejavilo sa
Radosťou, Tichom a Pochopením. Bez
slov. Precítením.
Ďalším a ďalším pozeraním dostávam Dary v podobe odpovedí a pochopení z praktického života. Čo je pre
moju Osobnosť tiež veľmi dôležité.
Ono to tak zrazu príde a ja viem, že
je to pravé, lebo to cítim.
● Keď cez deň vnímam svet celostne.
Keď pohľad, vnímanie, pozorovanie... je
zliate do jedného a nie som v tom ja, ako
ego – vtedy žijem Osobnosťou, nie vedomím.
● Spomínam na zrkadlové neuróny...
Na čo pozerám, čo počúvam, a hlavne,
na čo myslím, sa odzrkadľuje vo mne...
Vyberám lásku, alebo venujem pozornosť pozemskému. Veď človeku je dané
právo výberu. A aj zrkadlové neuróny
pomáhajú. Odrážajú to, čo si človek sám
vyberie. Ak si vyberá a upriamuje pozornosť na Lásku - dostáva Lásku! A chápaním sa všetko zjednodušuje. Všetko so
všetkým súvisí a funguje to dokonale.
Všetko je prosté a čestné. Vo svete
Boha je naozaj všetko dokonale zariadené. Stačí len venovať pozornosť duchovnému, resp. v bežnom živote žiť duchovným, a všetko je v prospech. Aj jazyk sa
učím, aj rozširujem svoj obzor, aj posilňujem dobré v sebe...
● Keď naozaj idem k Bohu, všetky
otázky strácajú zmysel. Odpovede prichádzajú a počujem ich len vtedy, keď
som na ne pripravená. A odpoveď z duchovného sveta je jednoznačná, jasná a
Pravdivá. Ak skutočne idem k Bohu,
stačí iba Ísť! Všetko je tak, ako má byť
a vtedy, keď to má byť!

A zrazu vidím báseň Zinaidy Mirkiny a nedá sa nepreložiť:
Odpoveď mlčaním je spolu s nami,
A práve to je Blahodať...
Netreba hľadať odpoveď,
Treba nám odpoveďou sa stať.
A zrazu ďalšie a ďalšie... Ako keď
čítam knihu a na každej strane odkrývam nové a chápem dej lepšie a lepšie...
Prišla taká myšlienka. Ako je mož-

FYZIKA V NAŠEM ŽIVOTĚ

Duchovni život = SVOBODA

POZORNOST ČLOVĚKA
né, že všetko čo robím, je v súlade a
presne to, čo potrebuje moja Osobnosť?
A hneď prichádza odpoveď: "Pretože,
keď konám na základe vnútorných pocitov, robím to, čo potrebuje pre svoj rozvoj Osobnosť. Pretože Osobnosť cíti, čo
je pre ňu najlepšie".
Všetko je tak jednoduché, keď sa
riadim vnútornými pocitmi.
Vedomie síce rado okamžite útočí.
Prekrúca všetko Ozajstné na plytké a
povrchné. Buď podsúva, že to, čo robím, nie je tak duchovné, vnútorné a
láskavé, že si to len nahováram. Teda
bagatelizuje duchovné, aj keď o tom
nemá ani "šajnu". Alebo okamžite pošle ponuku na pýchu. Už je tým
priehľadné, ako to robí. Stále rovnako.
Nepotvrdzujem, nesúhlasím s ním. Ja
cítim iné, ako ono nahovára. Vedomie
je taký záludný našepkávač, niekde
tam za mojou hlavou. Šepká a šepká.
Klame a klame. Presne ako zlý radca
dobrému kráľovi v rozprávkach.

Vedomie hovorí, že nemôže byť, že...
Cestou domov z práce pri odbočovaní do
mesta sa mi nedalo preradiť z päťky do
trojky. Tak som pribrzdila a preradila do
dvojky. Chlapec z vedľajšej
cesty mi nedal prednosť a prefrčal z ľavej
strany... To nevysvetlíš! Tak to je! Vedomie nerozumie. A Osobnosť chápe! A vie
aj to, že to nie je dôležité. Dôležité je len
to, či som bola v ten okamih s Bohom.
A nie je iný spôsob, ako byť naozaj
šťastný – len spoznať Lásku v sebe...
Spoznaním Podstaty/Princípu Toho, ako
vzniká tento Prameň v človeku a prečo
je človek vtedy skutočne Šťastný, však
zároveň chápe, že táto Láska dáva zmysel úplne všetkému v jeho živote a aj
všetkému, čo ho obklopuje. Nijak inak
to nemôže byť! Inak sa nedá! Nič iné nedokáže nahradiť tento Princíp Božej
Lásky. S ničím sa nemôže zrovnávať.
Tak ako existuje začarovaný kruh,
keď človek žije vedomím v materiálnom
svete, tak Je Čarovný kruh/princíp Božského v človeku, keď žije duchovným.
Generuje v sebe Lásku, ktorá generuje Lásku. Tá Láska dáva pochopenie
všetkému, pretože tá Láska je súčasťou všetkého. Výsledkom je skutočné
Šťastie. Ak Ho človek objaví, tak pochopí, že sa Mu nič nevyrovná. Také
prekrásne a dokonalé Božské "perpetuum mobile", ktoré generuje Šťastie.
... Človek získává dar pochopení: on
je v Lásce, neboť je v Bohu a Bůh je v
něm. Má co říci Bohu a má sílu upřímnosti a víry, aby procítil Jeho duchovní
odpověď. Tento dialog dvou blízkých a
milujících se je nekonečný. Neboť Bůh je
beseda v Lásce. Člověk chápe, že tento
stav, naplnění, spojení s Bohem je ten
skutečný, opravdový život. Je to tajemství, k němuž dochází v každém z nás,
když ho přijímáme a otevíráme se před
Bohem ve svých upřímných pocitech.
z knihy A. Novych "Allatra"
Moja Osobnosť cíti bolahodať od
Boha, ktorú som prostredníctvom Svätého Ducha dostala. Cíti ten neprestávajúci potok Božej Lásky a pocit Naplnenosti Svätým Duchom. Cíti nespútanú
Lásku a Vďaku v očiach Tatiany a Dobrotu a Múdrosť Igora Michajloviča Danilova.
A zároveň konečne chápem význam
slov, ktoré malá Hanka počula ako malá
v kostole: "V Dobrote a Láske i s Duchom Svätým. Amen."
Hanka

Pamatujte si, že jste se narodili pro vyšší Svobodu! Vždycky máte právo osobní volby. Ve Vašich
rukou leží rozhodnutí, zda se stát vězněm Materiální podstaty, nebo se spojit s podstatou své Duše
a tvořit Světlo pro druhé!
Být Člověkem, žít pro vyšší duchovní cíle, usilovně pomáhat lidem – to jsou pravé hodnoty, které je možné získat na tomto světě a odejít s nimi na Věčnost.
Všechno v tomto světě má svůj Začátek a Konec. Ale jen pro ty, kteří prostřednictvím svých myšlenek a činů dokázali poznat něco Vyššího, se Konec stává Začátkem. Sensei
přání získat úctu jsem si zvolila lásku –
malé, ale vítězství! Místo emocí a euforií jsem si zvolila pocit vděčnosti, tichý a
něžný – malé, ale vítězství…. A právě z
takovýchto „malých vítězství“ se skládá
každý den, a z takovýchto dnů je i složena Duchovní cesta každého kráčejícího.

Ďábel se ukrývá v maličkostech
Podle Božího plánu prochází Osobnost svou pozemskou pouť společně se
souputníkem, jehož jméno je vědomí. To
celou cestu Osobnosti vypráví lživé příběhy a přesvědčuje ji, že je to pravda.
Vědomí se domnívá, že přesně ví, jaká
by měla duchovní cesta člověka být, jak
by se měl „duchovní člověk“ chovat, jak
by měl jednat, co by měl cítit… A nedluží-li hodně?
Podle mínění vědomí je nutné na duchovní cestě neustále bojovat, odrážel
útoky systému, střádat a nikomu nedávat
Allat… A chce se tím chlubit, prý „napadl mě systém, statečně jsem odolávala,
ale systém je přece jen silnější… 3 dny
jsem probrečela, 7 dní jsem se kárala za
to, že jsem neodrazila útok, protože
málo dělám lotos… A o týden později
jsem díky kolosálnímu úsilí vůle byla
schopna zbavit se útoků systému“… V
takové cestě vědomí spatřuje velké hrdinství, které je hodno chvály stejně
smýšlejících lidí. Vědomí podsouvá

Osobnosti, že útok systému musí být
velký a rozsáhlý.
Ale ve skutečnosti se ďábel skrývá v
maličkostech. Vědomí nikdy nespí, vždy
něco nabízí, přičemž nabízí v každodenním životě, v maličkostech, přesněji v
nám dobře známých maličkostech. Nabízí polenošit („jsem unavená, víš co, ve
čtení AllatRy“ budeme pokračovat zítra“); odsoudit někoho („kruci, jak mi
mohl takhle odpovědět, teď je určitě na
vědomí“); hrubě odpovědět dodavateli v
práci; vyžadovat respekt ke své osobě u
členů rodiny; popřemýšlet nad něčím, co
bylo kdysi; bát se toho, co možná někdy
nastane; vrazit do někoho v metru, protože brání v průchodu naší duchovní
„královské“ osobě… A tento seznam
může pokračovat dál a dál…
Ovšem každé odřeknutí vědomí,
řeklo by se, v drobnosti, to je malé, ale
vítězství Osobnosti. Místo lenosti jsem
si zvolila práci – malé, ale vítězství!
Místo hněvu jsem si zvolila radost –
malé, ale vítězství! Místo odsuzování a

"Když je člověk skutečně naladěn na
duchovní rozvoj, tíhne k životu, a nic ho
nemůže ovlivnit. Dám vám jednoduchý
příklad: když ses otočil ke Slunci, vidíš
ho a tíhneš k němu. A slunce je v tomto
případě jako metafora Života, Života
věčného, Života, který nekončí. A když
k němu opravu jdeš, tak žádné stíny nevidíš, oni neexistují a ani existovat nemohou. A nikdo tě nemůže ovlivnit, ať
by se snažil sebevíc.
Ale když se obrátíš ke Slunci zády a
jdeš do hustého lesa, tak čím hlouběji do
něj pronikáš, a čím více se od Slunce
vzdaluješ, tím více stínů se objevuje a
tím menší šanci máš, že se z tohoto lesa
dostaneš. A ještě důležitý moment – lidské vědomí se neustále snaží mluvit o
Bohu, mluvit o různých věcech. Ale čím
více mluví, tím více nás odvrací. Neumožňuje člověku procítit, prožít. Takže
pojďme přejít na pocitové vnímání Duchovního Světa. Pojďme raději tíhnout
ke Slunci.“
Z pořadu „Unikátní působení na krev.
Experiment PYRAMIDA“.
Přátelé, pojďme kráčet po duchovní cestě a přitom se držet za ruku
Boha, a neposlouchat rady stále aktivního vědomí. Vědomí je špatný souputník. Být s Bohem, a ne s vědomím,
je mnohem příjemnější a radostnější.
Autor: Světla
Zdroj: https://allatravesti.com
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Som žena. Obyčajná, jedna z mnoZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
hých, ktoré sa snažia ísť po duchovnej
ceste. Po prečítaní kníh od Anastasie
Novych, ktoré sa dotkli duše, som pocí- koláč. Ale vedomie vždy klame. Je to ten
tila, že v nich je všetko. Všetky informá- najväčší klamár. Môžeme byť v kontakte
cie, aby som sa dostala Domov. Aby som s Duchovným svetom a to bez ohľadu na
spoznala skutočnú Lásku, ktorá nie je to, čo robí fyzické telo.
viazaná na žiadnu bytosť či predmet.
Žiť, skutočne Žiť môžem aj pri pePo precítení a prvom kontakte s Du- čení, umývaní zubov, či keď čítam dcére
chovným svetom som túžila neustále rozprávku na dobrú noc. Pri tomto poprebývať v praktikách. Byť ponorená chopení mi skutočne odľahlo. Uvedomitam, kde je tak tepľúčko, krásne, nádher- la som si, že čas nemožno deliť na ten,
ne. Byť s tou Láskou, ktorú ti nikto ne- ktorý je vyhradený duchovnu a ten, ktomôže vziať. Ťažko sa to zahaľuje do rý je vyhradený výlučne materiálnemu
svetu.
Pretože
slov, to sa dá len
nech robíme čoprecítiť. Je tam
koľvek, môžeme
pokoj, ticho. V tebyť TAM. Tam,
jto láske je istota,
MYSLELA
kde načúvame tipretože miluješ
SOM SI,
chej piesni Duše,
to, čo ti je drahšie,
ktorá nás volá.
než sám život.
ŽE
Stačí len odpoveAvšak na ceste sú
dať na túto Lásku
prekážky od veNEMÁM
Láskou. A tá Lásdomia, ktoré nič
ka prehluší všetČAS
nerozumie
duko ostatné.
chovnému a tak
Ako
vraví
rado komplikuje
Žanna v Živej
jednoduché. Jedna z vecí, na ktorú ma chytalo, bola šab- besede: „Treba jednoducho chápať, že
lóna, že „nemám čas.“ Mám predsa rodi- vedomie môže klásť také prekážky, prenu, dieťa, muža, domácnosť, prácu a tože je preň nevýhodné, aby si sa duostatné veci, ktoré vyžadujú moju po- chovne oslobodil. A keď chápeš, že je to
zornosť v tomto bežnom, i keď iluzór- len práca vedomia, že to ono tak koná,
nebojuješ s ním, ale sa jednoducho ďanom svete.
Bojovala som. O čas. Snažila som sa lej otváraš v slobode. Čiže chápeš, že
čo najskôr odbiť všetky povinnosti, aby všetko sa stáva veľmi ľahké, že nemáš
som mohla pozerať programy, čítať kni- pripútanosť k minulosti, nemáš priphy a byť v praktikách. Potom prišlo po- útanosť k budúcnosti. Chápeš, že v
chopenie. V skutočnosti neexistujú pre- duchovnej praktike je – neustále "Тekážky. Nie sú! Tie vytvára len naše raz", pretože toto je skutočný Život. A
v skutočnom Živote je každý okamih
vedomie, hlas v hlave.
Pochopila som to v jeden obyčajný jedinečný.“
Na záver ešte jedno pochopenie.
deň. Piekla som koláč a cítila Boha. Jeho
Lásku, ktorá sa nedá s ničím porovnať. Keď som prestala riešiť, že nemám čas,
Vedomie sa ma snažilo presvedčiť, že zistila som, že ho mám habadej. Aj na
táto činnosť nemá nič spoločné s du- rodinu, prácu, praktiky, aj na šírenie
chovným životom. Veď duchovno podľa Znalostí. Všetko sa dalo na svoje miesto.
Bohu vďaka za Znalosti, ktoré dáneho je len sedenie v lotosovom sede,
kedy sa môžeme ponoriť do duchovného vajú zmysel naším životom.
sveta. Nie pri miesení cesta na jablkový
Michaela

Pojďme spolu tvořit POZITIVNÍ NOVINY!

K

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

Skutočné priateľstvo
Kolegyňa mi porozprávala príbeh o
sebe a svojej dobrej kamarátke Norike.
Veľmi sa mi páčil, je zo života, tak som
sa ho rozhodla napísať.
Majka, tak sa volá moja kolegyňa, sa
od svojich siedmich rokov kamarátila s
Norikou, ktorá jedného dňa zostala na
vozíčku. Majka mi rozprávala: „Vonku
bolo pekne, deti skákali gumu, hrali guličky, hrali sa na schovávačku a veľa
iných hier, ktoré môžu hrať zdravé deti.
Nám to ale nikdy nevadilo, vždy sme
niečo vymysleli. Spomínam si, ako som
ju posadila na hojdačku a aj dve hodiny
ju hojdala. Pritom sme sa spolu rozprávali. Vždy som vedela, že jej môžem
povedať všetko, že ona to nikomu neprezradí. Občas sme sa aj pohádali a poťahali za vlasy, veď sme sa ničím nelíšili
od ostatných. Keď sme už boli dospelé
dievčatá a chodili sme s chlapcami, Norika ma porosila, aby som ju tiež zobrala
medzi nás. Von sme chodievali, koľko
dievčat, toľko chlapcov a Norika. Vedela
som, že sa tam s nami necíti veľmi dobre. Raz kamarát navrhol, aby sme zavolali jedného chlapca, ktorý mal tiež zdravotný problém, avšak nič vážne. Volal sa
Števko, mal kratšiu nohu a trošku kríval.
A tak na ďalšie stretnutie už prišli obaja
a zoznámili sa. Ako sa hovorí, preletela
iskra a začali sa vídať čím ďalej, tým
častejšie. Tešilo ma, že je Norika šťastná
a so Števkom si rozumie. Po čase mi
oznámila, že sa so Števkom idú brať.
Ani som sa nenazdala a zrazu som sa
ocitla na ich svadbe. Po svadbe bývali
spolu s rodičmi, no po čase sa rozhodli
spraviť ďalší krok.
Povzbudzovala som ju, keď bola nerozhodná: „Si šikovná, variť vieš, zvládneš všetky domáce práce a Števko Ti
určite pomôže.“
Tak sa aj stalo; kúpili si byt. Keď mi povedala tú novinu, tešila som sa spolu s ňou.
Hovorím: „Dobre.“
Ona na to: „ Ale ešte som to nepovedala mame.“

Poprosila ma, aby som k nim večer
prišla, že keď tam budem aj ja niečo poviem a bude to pre ňu ľahšie. Tak sa aj
stalo. Dohodli sa, že sa presťahujú do
bytu, vyskúšajú bývať spolu, a keby to
nezvládli, mamka im sľúbila, že sa kedykoľvek môžu vrátiť späť. Ale to už nikdy nebolo potrebné, žijú spolu už 40
rokov a všetko spoločne zvládajú.
A priateľstvo Majky a Noriky? Je to
ozajstné priateľstvo, ani čas na ňom nič
neubral, práve naopak, trvá už 60 rokov
a tým len získava na cene. Ozajstná pomoc a bezpodmienečná láska jedného
človeka k druhému to je to, čo sa nedá
kúpiť za peniaze ani darovať. Človek je
práve preto človekom, že má rád, ľúbi a
podľa toho koná. Som vďačná, že som si
mohla vypočuť tento príbeh, cítila som
sa pri rozprávaní príjemne, chvíľami
som mala pocit, že som tam bola s nimi.
Ďakujem...
Z knihy Sensei ze Šambaly I:
Nie je tajomstvom, že osud človeka vedie po zložitej ceste, ktorú pozná
len on sám... Na tejto ceste sa dômyselne prepletajú najrôznejšie náhody
a skutočnosti, ktoré do seba zapadajú.
Nakoniec táto cesta privedie človeka
ku konkrétnej situácií, ku križovatke
jeho života...
Vždyť v čem spočívá smysl života,
zamýšlel ses nad tím někdy? Nejvyšší
smysl života každého jednotlivce spočívá
v poznání své duše. Všechno ostatní je
dočasné, pomíjející, prostě jen prach a
iluze. Jediná cesta, jak poznat svou duši,
vede přes vnitřní Lásku, přes mravní
očištění svých myšlenek a přes zcela neotřesitelné přesvědčení, že tohoto cíle
dosáhneš, tedy skrze vnitřní víru...
Dokud z tebe ještě sálá život, nikdy
není pozdě poznat sám sebe, najít v
sobě svou podstatu, svůj svatý, životodárný pramen duše… Vyznej se sám v
sobě a pochopíš, kdo opravdu jsi.
Alena
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