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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny 
"Dobro je tam, kde jsi Ty" 
je  jedinečnou sociální 
iniciativou dobrovolníků 
MSH ALLATRA, zaměřenou 
na zaplnění informačního 
prostoru dobrými 
zprávami, tvůrčími nápady 
a inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 
produktů a internetových 
zdrojů. 

Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazba novin – to 
vše dělají účastníci projektu 
ve svém volném čase. 
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nový pořad 
sledujte 

na allatra.tv
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JEDINÉ ZRNO. Bůh je jeden pro 
každého z nás
Vědecko-diskuzní projekt  
"HRA PROFESIONÁLŮ"
ATLANTIDA
Astrológia a duchovnosť 
Volba Osobnosti tvoří  
naši realitu    9
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Chceme žít  

ve tvořivé společnosti

PRECEDENT

Krátké shrnutí 
unikátní mezinárodní  

konference  
11. května 2019 

Co umožňuje lidstvu zavedení  
omezení kapitalizace

JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ
EKONOMIKA

DISKUZE

Diskuze „JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ EKO-
NOMIKA“ je pokračováním řady meziná-
rodních iniciativ, zaměřených na diskuzi 
a  implementaci  tvořivého modelu společ-
nosti, který je popsán na posledních strán-
kách knihy „AllatRa“.

Otázka nezbytnosti přeformátování 
současné společnosti ze spotřebitelského 
formátu na tvořivý - byla položena světo-
vým společenstvím během rozsáhlé me-
zinárodní online konference „SPOLEČ-
NOST“. POSLEDNÍ ŠANCE “ (11. května 
2019), a  také na tiskové konferenci „ZA 

TVOŘIVOU SPOLEČNOST!“ (22. června 
2019), která se konala na platformě Mezi-
národního společenského hnutí ALLATRA.

V tomto pořadu uslyšíte: 

■ příklady absurdity spotřebitelského 
formátu společnosti a nespravedlnosti sou-
časného společenského systému ze světové 
a  soukromé praxe, s  nimiž se každý z  nás 
potkává; 

▼ jakou by měla být tvořivá společnost, 
v níž by každý člověk žil pokojně a v radosti.

Důležité faktory JEDNOTNÉ  
TVOŘIVÉ EKONOMIKY:

● omezení kapitalizace;

● fixace cen po celém světě;

● vynulování dluhů mezi zeměmi;

● zkrácení pracovní doby;

●

pokračování na 3. str

vytvoření jednotného integrovaného 
záchranného systému;
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PRECEDENTÚryvek z pořadu PRECEDENT
IM – Igor Michajlovič Danilov, T – Taťána

 Proč dnes přestávají fungovat  
technologie zombování? Bod varu

 Proč lidé na celém světě mluví přímo 
a otevřeně? Proč se lidé stávají svo-

bodnějšími?  Proč jeden člověk může 
mnoho?

Chceme žít ve 
tvořivé společnosti

T: Co je potřeba udělat v takové 
situaci, kdy prudce roste nespokoje-

nost lidí, kdy nyní narůstá tento bod 
varu ve společnosti?

IM: Naprosto správně. A zde jsi zmínila klíčo-
vou frázi: jestliže dříve technologie zombi-
fikace, těch, kteří sami sebe považovali za 
mocné a  vnášeli záměny do ústav svých 
zemí, snadno manipulovali vědomím lidí, 
tak dnes tento bod varu, nebo stlačování… 
no představíme si takovou spirálu, pružinku, 
ta se stlačovala-stlačovala a  dostala se do 
bodu, kdy o tom lidé  začali otevřeně mluvit. 
A když už o tom lidé začali mluvit, znamená 
to, že stojíme na prahu čeho? Zpětného po-
hybu pružiny. To znamená, že probíhá přímý 
odpor. To už došlo k precedentu a s preceden-
tem už nic neuděláš. Stalo se to již veřejnou 
záležitostí a zachvacuje to masy. Tedy vlna, 
která se potichoučku rozrůstá. A zde, podle 
mého názoru, pokud se to změní v tsunami, 
pak lidstvo nevyděsí ani klimatické změny, 
ani jaderné války, protože tato pružina, když 
se roztahuje…

A  roztahuje se nikoliv z  duchovní pozice, 
nýbrž z  pozice právě toho negativu, který 
byl celou dobu  pěstován v  lidstvu, to, co 
spotřebitelský formát podporoval a  rozví-
jel. A rozvíjel a podporoval, promiňte, kraj-
ně negativní vlastnosti člověka, tedy jeho 
živočišnou stránku, živočišnou podstatu 
– a toto zvíře se utrhne z řetězu. Co se sta-
ne? No, někteří řeknou… pokud se možná 
někdo z těch, kteří jsou u moci, bude dívat, 
o  čemž samozřejmě pochybuji, jsou pře-
ce zaneprázdněni, řídí lidi, nemají na nás, 
na lidstvo čas. No, řeknou: „O  čem tady 
sedě povídá tento masér, že? Vždyť máme 
armády, máme žoldáky a  vše ostatní, no 
a  spoustu skrytých nástrojů, které zkrotí 
kohokoliv.“   

T: Mimochodem, také je tu taková otázka…

IM: Ano, ale je to jednoduchá otázka. Jak 
tatáž armáda, titíž žoldáci, titíž tajní spe-
cialisté, o  nichž se nemluví nahlas, - jsou 
to lidé, kteří když přijdou domů, tak úpl-
ně stejně v kuchyni od manželky a od dětí 
poslouchají to, o  čem teď promluvili lidé. 
A potom, co dostane takovýto rozkaz, ješ-
tě se neví, kam namíří vidle, které jste mu 
dali. Není to tak? Jsou to lidé a v každém už 
to vře. Když už o tom lidé začali mluvit (no, 
používá se takovýto výraz), znamená to, že 
se to může stát, že? Otázka je pouze, kdy se 
to může stát… a co je ještě důležité - jak.

T: Jaký je scénář tohoto.

IM: Ano. Bude to řízený proces, kulturní 

a mění se to v chaos, že? Je dobře, když tam 
není hořlavé prostředí, když se to nedo-
stane do styku s otevřeným ohněm, je tam 
voda nebo ještě něco jiného a lze to uhasit. 
Ovšem proto, aby nedošlo k takovému pře-
tečení a  rozlití, stačí jen sundat pokličku, 
správně? Vše je jednoduché. A  zveřejnění 
je právě tento precedent, který byl vytvořen 
samotnými lidmi a nyní je podporován do-
konce i politiky, jak vidím, rozběhlo se to vše 
po světě. To je právě to, že sundali pokličku.

T: Takže sundat pokličku je v  podstatě 
to, že lidé nemlčí, správně (IM: Naprosto 
správně.), v  dnešní společnosti o  tom, co 
oni skutečně cítí, (IM: Ano.) o  tom, co se 
v  nich nahromadilo, o  tom, co doopravdy 
chtějí. 

IM: Mohou o  tom mluvit, mohou v  tomto 
směru jednat. Je jasné, že přechod může 
trvat dlouho. Budou to lidé dělat, nebudou 
to dělat – v  každém případě o  tom mluví. 
A samotný proces, kdy se přestali bát, šep-
tat si v kuchyni, začali o tom mluvit otevře-
ně a vidí, že dokonce v Americe, promiňte, 
o tom mluví otevřeným textem, no a jaksi 
po celém světě, tím spíš se už uvolnili. 

Uvolnili se (T: Právě.), začali o tom mluvit, 
avšak přejde to k činům nebo nepřejde – no, 
to už je na lidech, jak se rozhodnou. A opět 
platí, zde je otázkou: k jakým činům? Pokud 
to je neřízený proces, pokud je to chaos, tak 
to jsou další revoluce, je to… no, opět to 
není… opět je všechno špatně, opět to není 
správné. Tedy lidé, ve snaze vyřešit tako-
véto necivilizované, řekněme, pro lidstvo 
škodlivé zřízení, pokoušejí se ho převést do 
užitečného a  tvořivého cestou násilí. No, 
no to je přece nerozumné.

T: Igore Michajloviči, ještě taková otázka: 
systém naučil lidi, že… překládání zodpo-
vědnosti. V různých zemích probíhají volby, 
kde my pouze dáváme svůj hlas, předáváme 
zodpovědnost (IM: Takto nás to naučili), dá-
váme svou důvěru, nějakému člověku... 

a  slušný, lidé sedící za stolem budou roz-
mlouvat (no, říkám to obrazně), anebo to 
bude chaos, který bude neřízený, další re-
voluce, ale už v  globálním rozsahu. U  nás 
jsou někteří světoví vládci, kteří revoluce 
pořádají rádi a  myslí si, že je to správné 
(v různých zemích). A představte si, kdyby 
se to stalo po celém světě. To ano, doufají, 
že „se to nemůže stát, všechno máme pod 
kontrolou“. Nikdo v  tomto světě nemá nic 
pod kontrolou.

T: Igore Michajloviči, vždyť skutečně… 
jste teď řekl o tomto neřízeném chaosu, ale 
v podstatě…

IM: Je to děsivé.    

T: …ve spotřebitelské společnosti se sku-
tečně vnucuje pouze jeden formát výcho-
diska z této situace – je to takový dost bu-
řičský formát, formát revolucí.

IM: Ne, ne, formát revoluce, který se vy-
tvářel… Pojď si vzpomenout na revoluci 
v  sedmnáctém roce, která byla na území 
Ruska. K  čemu to přivedlo? K  vytvoření, 
řekněme, totalitního státu s pevným reži-
mem, který řídil kdo? Také lidé. No, bylo to 
dobře nebo špatně (jen tak, jestli se podívá-
me)? Se spoustou omezení, nehledě na to, 
že rozvíjeli sociální zabezpečení pro lidi, 
mnoho dalšího, hovořili o mnoha dobrých 
věcech. Ale první jejich chyba byla v čem? 
Dělali dobře sobě a lidem špatně. Otázkou 
však je, čím skončila tato revoluce? Z boha-
tých udělat chudší, no, skoro jako říkáme 
teď. Jenomže my nemluvíme o tom, přátelé, 
udělat z  bohatých chudé. Mluvíme o  tom, 
udělat chudé bohatými. A v tom je podstat-
ný rozdíl. 

IM: A  bod varu skutečně je. A  proto, aby 
nebyl, stalo se to nejdůležitější a  nejhlav-
nější, došlo k  precedentu – ke zveřejnění. 
Když, no řekněme, ty jako žena to víš, když 
to v hrnci začne vřít a ty ho přikryješ po-
kličkou, co se stane?  T: Překypí, ano.  

IM: Začne to v  něm vřít, svrhne pokličku 
sledujte na allatra.tv
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JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ
EKONOMIKA

DISKUZE

ANULOVÁNÍ VNĚJŠÍCH STÁTNÍCH 
DLUHŮ VŠECH ZEMÍ 

 ZRUŠENÍ DANÍ PRO LIDI

HRA PROFESIONÁLŮ
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

21. září 2019 V 15:0031.08.2018

OHRANIČENÍ
KAPITALIZACE

OP: Přátelé, myslím si, že nyní tím nej-
aktuálnějším je prodiskutovat právě otáz-
ku: "Co se vlastně dnes děje ve světě?", 
a podívat se ze všech stran na to, s pomocí 
čeho spotřebitelský formát skutečně zabí-
jí člověka, zabíjí to nejdůležitější – zabíjí 
lidský život. Kdy to začalo? Jaké následky 
pozorujeme? Je to svět, který se hroutí. 
Pojďme definovat body, s  nimiž principi-
álně nesouhlasíme, a  které dnes můžeme 
změnit k lepšímu. 

Natalia Zinovčuk, Ph.D. ekonomiky, 
profesorka, vedoucí vědecká pracovnice 
Ústavu agroekologie a využívání přírod-
ních zdrojů (*dále NZ): Ano, asi nezbývá 
než souhlasit, že společnost, v  níž žijeme, 
je společností absurdna. Protože za posled-
ních 6 000 let neustále probíhají války, exis-
tuje rozdělení lidí na bohaté a chudé. Máme 
superbohaté lidi a také ty, kteří umírají hla-
dy. Podle údajů Světové banky každý šestý 
člověk žije za méně než jeden dolar na den, 
zatímco 85 nejbohatších lidí světa má tolik 
peněz, kolik všichni chudí lidé na zeměkouli 
dohromady. Prý žijeme ve 21. století, ale jed-
na miliarda lidí neumí číst, každý den umírá 
30 tisíc dětí v důsledku hladu a nemocí. Co-
pak můžeme mluvit o tom, že žijeme v civi-
lizované společnosti? Asi ne.

Igor Naumec, kandidát ekonomic-
kých věd, zasloužilý architekt Ukrajiny, 
podnikatel ve sféře těžebního průmyslu 
(*dále IN): To ano, a co je zajímavé, že za 
posledních 10 let od poslední krize se počet 
miliardářů na zemi  zvětšil, zatímco roz-
díl mezi chudými a bohatými se ještě více 
prohloubil. 

NZ: Z  jiné strany máme miliardy lidí, 
kteří v podstatě žijí za prahem chudoby, na 
hraně přežití. Copak můžeme považovat 
takovou společnost za spravedlivou a krás-
nou, a  zdalipak má budoucnost? Samo-
zřejmě, že ne. Je třeba změnit formát této 
společnosti. 

Oksana Kušč, marketingový speci-
alista (*dále OK): Víte, zajímala jsem se 
o  otázku, kolik se dnes utrácí na reklamu 
po celém světě. Toto číslo dosahuje 250 mi-
liard dolarů ročně. Pokud vezmeme Top 10 
největších společností, zadavatelů reklamy, 

úryvek z diskuze „JEDNOTNÁ  
TVOŘIVÁ EKONOMIKA“

tak jejich celkové výdaje dosahují skoro 18 
miliard ročně. Na tomto seznamu je spo-
lečnost "Coca-Cola", která za reklamu utrácí 
23 % svých výnosů, což v ročním průměru 
činí částku 3,3 mld. dolarů. Apple každý rok 
utrácí za reklamu jednu miliardu dolarů. Ale 
co mě velmi překvapilo – veřejně dostupné 
informace, které jsem našla o  společnosti 
Amazon. Ještě nedávno její ředitel prohlá-
sil, že reklama je ta cena, kterou platíme za 
to, že náš výrobek není ničím pozoruhodný. 
Doménou této společnosti je zejména inter-
netový obchod a  umělá inteligence. Pak si 
to ředitel rozmyslel, co se týká utrácení za 
reklamu. A  už v  roce 2018 tato společnost 
utratila za reklamu skoro 2 mld. dolarů.

IN: Takže fakticky se jedná o vytváření 
módy, o nasměrování naší pozornosti na to, 
abychom kupovali stále více a více. Přičemž, 
pokud si to rozebereme, ve většině případů 
lidé něco kupují ne proto, že to velmi potře-
bují, ale s cílem nějak vyniknout – mít něco 
lepšího, výraznějšího, módnějšího. Proto 
chcete mít také takovou věc, protože je toho 
jakoby omezené množství, je to drahé a ka-
ždý si to nemůže dovolit. Proto se utrácejí 
ohromné částky za reklamu.

Miroslav Gret, umělecký ředitel, ma-
jitel brandingové agentury, restaura-
tér (*dále MG): A  víte vůbec, že polovina 
produktů se vyhodí, aniž by byla kdy vyu-
žita? To, co vyrábíme, se prostě vyhazuje. 
Čas, pozornost… A  tyto produkty se stále 
zdražují. Každý sedmý člověk ve světě trpí 
chronickou podvýživou, tedy chronickým 
hladem, a my vyrábíme všechno to jídlo, ale 
polovinu z něj prostě vyhazujeme. To zna-
mená, že v  odpadcích skončí skoro 2  mld. 
tun potravin.

Taťána Pleuvrel, podnikatelka ve 
sféře přístrojů pro kosmetický průmysl 
(*dále TP): Ve Francii nedávno došlo k ob-
rovskému skandálu, když nějací aktivisté 
natočili, jak se potraviny ničí nějakou kyse-
linou, aby to jídlo, které tam bylo zabalené, 
lidé nebrali…

MG: Podle oficiálních statistik OSN, na 
smetišti skončí 2 mld. tun jídla, 7 mln. tun 
oblečení se vyhazuje každý rok, a  jenom 
pouhých 12 % se recykluje. 

TP: Také kvůli tomu byl ve Francii skan-
dál, když vyšlo najevo, jak se chovají ty nej-
větší značky jako je Hermès atd., co dělají 

s věcmi, které se neprodaly - nedávají žád-
né slevy proto, aby udržely autoritu značky, 
a tak to likvidují. (IN: Je snadnější zlikvido-
vat). K likvidaci jsou speciální stroje, vyha-
zuje se to, a pak se všechno doslova rozřeže. 
Dovedete si představit, kolik sil a pozornos-
ti, koneckonců i peněz je vynaloženo jenom 
na to, aby si podrželi tu iluzi vyvolenosti?

MG: „Značku" v uvozovkách…

TP: Ano, značku v uvozovkách!

IN: ...která existuje jen ve velmi omeze-
ném množství, aby si lidé přáli a přáli, utrá-
celi na to svůj čas, přání, sílu pozornosti, 
samozřejmě...

NZ: Neustálá touha po obohacení a  to 
přitom, že je pořád tolik lidí, kteří prostě 
nemají nic k  jídlu. Dejme tomu, třeba dů-
chodci, obzvlášť v rozvojových zemích, ale 
dokonce v  těch rozvinutých, ani tam to 
s  důchodci není úplně dobré. Domnívám 
se, že každý z nás může uvést příklady, jak 
nešťastně žijí, jak nešťastní jsou tito lidé, 
vždyť oni žijí v neustálém strachu. Co bu-
dou zítra jíst? Jak budou platit za komunál-
ní služby? Odkud seženou peníze na... (OP: 
léky!). Jsou v neustálém napětí a strachu.

Bogdan Novickij, podnikatel ve sféře 
investicí (*dále BN): Povšimněme si další-
ho velmi závažného tématu - války. Ve světě 
se pořád vedou ekonomické války, jako ná-
sledek skutečné války. Takový jednoduchý 
příklad: válka v Iráku – utratilo se 800 mld. 
dolarů, a to je z jedné strany. Z druhé stra-
ny, na boj proti hladu OSN vydává 2  mld. 
dolarů. My jsme zaplatili 400-krát více 
peněz, sami jsme se složili na to, abychom 
jeden druhého zabíjeli. A  sami to děláme. 
A tak děláme imitaci, že někomu pomáhá-
me. To je imitace! Copak je to normální? 
pokračování v příštím čísle...

Kniha   AllatRaJak vybudovat 
tvořivou společnost

stránky 754-836

allatra.tv
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HRA PROFESIONÁLOV. KLÍMA. 
BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

Druhá medzinárodná on-line konferencia nového formátu

29. júna 2019 sa na platforme Medzinárodného 
spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnila 
on-line konferencia nového formátu „HRA 
PROFESIONÁLOV. KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE 
TERAZ“. 

Táto unikátna akcia štartovala v Berlíne 
(Nemecko) a zjednotilo ľudí z mnohých 
krajín, ktorým nie je ľahostajné to, čo sa teraz 
odohráva na našej planéte. Medzi účastníkmi 
konferencie boli očití svedkovia prírodných 
katakliziem, vedci a odborníci z rôznych 
vedných oblastí, novinári, psychológovia, 
zástupcovia záchranných služieb. K telemostu 
sa pripojilo viac ako 30 krajín.

V základe tohto podujatia ležali informácie, 
v yložené v správe „O problémoch 
a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“, 
zverejnenej v roku 2014 medzinárodnou 
skupinou vedcov ALLATRA SCIENCE. A tiež 
relácia s účasťou Igora Michajloviča Danilova 

„KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“, ktorá vyšla 
na ALLATRA TV začiatkom roku 2019.

 ■ Netypické počasie v rôznych krajinách 
sveta – najsilnejšie hurikány, búrky, 
záplavy, bahenné prúdy, tornáda 
a smršte v oblastiach pre ne netypických, 
anomálne veľký ľadovec a lejaky. Prečo 
sú klimatické katastrofy stále častejšie už 
teraz?

 ■ Prečo vedci mlčia, keď chápu 
katastrofickosť situácie? Fakt 
neodvratnosti narastania globálnych 
prírodných katakliziem je očividný. 

 ■ Prečo míňame obrovské množstvo 
zdrojov na technológie k likvidácii sebe 

MEDZINÁRODNOU 
VEREJNOSŤOU BOLI 
NASTOLENÉ NASLEDOVNÉ 
OTÁZKY:

VEDECKO DISKUSNÝ PROJEKT

HRA
PROFESIONÁLŮ

HRA PROFESIONÁLŮ
Nový rozsáhlý mezinárodní pro-

jekt na platformě ALLATRA TV. Je to 
nový formát komunikace vědců, vý-
zkumníků, expertů i specialistů. Nový 
formát výměny odborných zkušeností 
a znalostí.

"HRA PROFESIONÁLŮ" - to je mož-
nost během otevřené diskuze svobod-
ně vyjadřovat svůj názor na všechny 
existující problémy a nejostřejší otázky 
v  současné vědě a  společnosti, které 
dosud zůstávaly bez náležité odpovědi. 

Projekt sestává z  cyklu HER PRO-
FESIONÁLŮ, které jsou postupně reali-
zovány a zaměřují se na různá perspek-
tivní témata:

Otevřené výzkumy v  oblasti stu-
dia duchovního dědictví lidstva

Studium historie naší civilizace 
a také znalostí a zkušeností civili-
zací, které existovaly na naší pla-
netě před miliony let

Klimatologie a  geofyzika Země - 
perspektiva civilizace, co nás čeká 
zítra

Člověk a moderní společnost, pro-
blémy sociologie a  budoucnost 
lidstva

Náboženství světa jako duchov-
ní zkušenost a  kulturní dědictví 
předků

Fyzika jako motor současného vě-
decko-technického pokroku

V  průběhu  HRY PROFESIONÁLŮ 
skrze prizma vědeckých a praktických 
zkušeností se posuzují různé hypoté-
zy, za jejichž základ se berou Znalosti 
uvedené v  knihách Anastasie Novych 
a v relacích s účastí Igora Michajloviče 
Danilova.

       igra@allatra.tv

Počas konferencie rečníci ozvučovali na-
jostrejšie a najaktuálnejšie problémy a pozo-
rovania, spojené s prudkou zmenou klímy:

Mňa, ako odborníka, znepokojuje nasle-
dovné – tendencia nárastu počtu a  in-
tenzívnosti povodní. Obraciam vašu po-
zornosť na to, že my projektujeme naše 
vodné stavby na povodne, ktoré sa môžu 
vyskytnúť raz za 10 000 rokov. A dochá-
dza k haváriám. Prečo? No preto, že nie-
čo sa zmenilo v prírode. A posledných 50 
rokov my, hydrotechnici, projektujeme 
vodné stavby na povodne, ktoré sa môžu 
vyskytnúť raz za 1 milión rokov! A i  tak 
dochádza k  haváriám.“ - Vjačeslav Vasi-
lievič Malachanov, kandidát technických 
vied, docent, NIU „MGSU“ (pozn. - Mos-
kovská štátna stavebná univerzita) Rusko.

Veľmi často narážam na taký pojem ako 
morský živel. My, ako námorníci, teraz 
skutočne pozorujeme zvýšenie počtu hu-
rikánov a ich rast, stávajú sa oveľa silnej-
šie“ – Denis Fabričkin, inžinier-mechanik 
morských lodí, Rusko.

20 rokov som pracoval ako novinár. Dnes 
je pre nás ľahšie udržiavať spojenie me-
dzi krajinami. Poďme využiť túto skvelú 
možnosť podeliť sa o  dobro a  odhaľovať 
klamlivé správy. Všetci ľudia, nezávisle od 
svojej profesie, nezávisle od miesta poby-
tu musia spojiť úsilie. Masmédiá sa tiež 
musia tohto zúčastňovať viac.“ – Egy Ma-
ssadiah, poradca pre styk s verejnosťou pri 
Národnej agentúre pre likvidáciu násled-
kov živelných pohrôm (BNPB), Indonézia.

Zmena klímy je hlavnou príčinou migrá-
cie v našom regióne a vytvára sociálne 
problémy. Na pomoc ľuďom navrhujem

 ■ podobných, ale pritom niet kvalitného 
systému predpovedania prírodných 
katakliziem, systému varovania 
a záchrany ľudských životov? S čím 
nepočíta súčasná veda?

 ■ Ako sa to stalo, že osobné výhody sa 
stali cennejšie ako ľudský život? S čím sa 
stretávajú ľudia na všetkých kontinentoch 
už teraz a čo očakávať v najbližšej 
budúcnosti? 

 ■ Čo môže urobiť každý človek dnes, aby 
mal on i celá civilizácia zajtra?

KLÍMA

BUDÚCNOSŤ  
JE TERAZ

„

„

„

„
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Zpráva „O problémech a důsledcích globálních
 změn klimatu na Zemi. 

ÚČINNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ DANÝCH PROBLÉMŮ“ na allatra.org

Informačně-analytický portál

Aktuální zprávy o  klimatu z celého světa 

MEZINÁRODNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ VĚDECKO - PRAKTICKÉ  
KONFERENCE o klimatu na platformě „ALLATRA“

ako riešenie obrátiť pozornosť na Znalosti 
AllatRa. Oni tiež dávajú pochopenie a  od-
haľujú pravdu o  tom, prečo sa mení klíma 
naozaj. ALLATRA pozýva každého zúčast-
niť sa na spoločnom diele celej spoločnosti.“ 
- Abderrahim Anbi, Ph.D, docent katedry so-
ciológie na fakulte umenia a humanitných vied 
univerzity Ibnou Zohra v Agadire, Maroko. 

Hlavnú hrozbu pre prežitie celého ľudstva 
v  období globálnych prírodných katastrof 
nepredstavuje ani tak samotný živel, ako 
spotrebiteľský formát spoločnosti, v ktorom 
ľudia nie sú pripravení nezištne poskytovať 
pomoc jeden druhému a  prejavovať sta-
rostlivosť o  blížneho. Nemôžeme vplývať 
na klímu, ale môžeme vytvoriť podmienky, 
v ktorých ľudia dokážu prežiť v období glo-
bálnych katakliziem.

Potrebné sú okamžité mimoriadne opat-
renia, zjednocujúce ľudí do jednej družnej 
svetovej rodiny, veď nikto individuálne 
nezvládne globálne problémy najbližších 
rokov, či je to človek, rodina, firma, mes-
to alebo štát. Práve s  týmto cieľom bolo 
vytvorené Medzinárodné spoločenské 
hnutie „ALLATRA“ (zo Správy „O  problé-
moch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy 
na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných 
problémov“).

Na platforme ALLATRA TV pokračujú kon-
ferencie „Hra profesionálov. Klíma. Bud-
úcnosť je teraz“ a každý neľahostajný človek 
má možnosť pripojiť sa z ľubovoľného mies-
ta na svete a prijať účasť v zjednotení ľudí. 
Veď dnes celé ľudstvo i  každý človek stoja 
pred voľbou a od nášho konania závisí to, či 
budeme mať budúcnosť, alebo nie.

... Voľba ľudí môže meniť všetko. A ani 
jeden futurológ nepovie, čo bude zajt-
ra, ak sa o to naozaj budú ľudia snažiť. 
Ak by sa ľudia zobrali a zmenili situá-
ciu – a ona už taká nebude. Táto mož-
nosť je človeku daná, hlavné je, aby ju 
využil (I.M. Danilov v relácii „KLÍMA. 
BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“).

ALL ATRA
ALLATRA.TV

SLEDOVÁNÍ 
KLIMAТU

III. MEDZINÁRODNÁ 
ON-LINE KONFERENCIA

KLÍMA. 
BUDÚCNOSŤ 

JE TERAZ
#ALLATRACLIMATE

Neapol, Taliansko
allatra.tv/gp-climate/sk

uskutočnila 28.09.2019

„Pozorné sledování růstu počtu 
přírodních katastrof, extrémních výkyvů 
počasí po celém světě, a také statistických 
dat kosmických a geofyzikálních parametrů 
v  posledních několika letech, ukázalo 
alarmující tendence k  jejich výraznému 
nárůstu za krátkou dobu. 

Tyto údaje naznačují, že hypotézy vědců 
o  postupné změně klimatu na Zemi za 
posledních 100 let jsou nesprávné, protože 
ve skutečnosti je tento proces mnohem 
dynamičtější.

Chybou bylo, že mnoho vědců z minulých 
let nepřidávalo náležitý význam zvyšujícímu 
se zrychlení rozpínání vesmíru, a také vlivu 
kosmických faktorů a  astronomických 
procesů na globální klimatický systém 
planety. To vše samozřejmě ovlivňuje 
Slunce a  další planety sluneční soustavy, 
včetně takového giganta, jakým je Jupiter, 
a to ani nemluvě o naší planetě. 

Globální změny klimatu na Zemi 
jsou ve své podstatě způsobeny 
astronomickými vlivy a jejich cykličností. 
Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická 
historie naší planety ukazuje, že Země 
„zažila“ podobných globálních změn 
klimatu více.

Vezmeme-li v úvahu nejnovější vědecké 
poznatky (včetně poznatků z  oblasti fyzi-
ky, astrofyziky, kosmologie, helioseismolo-
gie, astroseismologie, klimatologie planet), 
rozsah vlivů kosmických faktorů je značný. 
K dnešnímu dni lidstvo tyto procesy nemů-
že ovlivnit, proto nesmíme podceňovat je-
jich následky, možná rizika a obtíže v sou-
vislosti s nadcházejícími událostmi ve světě. 
Na tyto události se lidstvo musí připravit. 

Vědci v minulosti dělali vlastní závěry na 
základě výzkumu a  pozorování, ve kterém 
používali omezené technické prostředky 
a zdroje poplatné té či jiné konkrétní době. 
Dnes je spektrum možností vědy mnohem 
širší. Nedávný výzkum v oblasti fyziky ele-
mentárních částic, v neutrinové astrofyzice, 
rozpracovaný skupinou vědců Mezinárod-
ního společenského hnutí ALLATRА, oteví-
rá širší možnosti pro hluboké perspektivní, 
fundamentální a praktické výzkumy…

Zpráva
 „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“  

zdarma ke stažení na allatra.tv
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Mnoho problémov  vzniká u ľudí pre-
to, lebo v  sebe ešte nevedia iden-

tifikovať zdroj pôvodu svojich myšlienok, 
rozlíšiť, vykonávateľmi koho vôle sú v tom 
či inom okamihu. Hoci urobiť to je veľmi 
jednoduché, ak máš bázu Znalostí a nao-
zaj túžiš stať sa duchovne lepším. Hlavnou 
chybou je, že človek naivne predpokladá, 
že všetky myšlienky sú "jeho osobné" a ani 
sa neobťažuje pochopiť svoju podstatu. 
Zvyčajne hovorí: "ja si tak myslím", "ja sa 
hanbím za moje myšlienky", "sú to moje 
myšlienky", "môj nápad". V skutočnosti, ak  
pozorne odsledujeme tento proces, všetky 
myšlienky prichádzajú k  človeku zvonku 
a nie sú jeho vlastné. Človek môže 
len voliť medzi nimi a dávať 
im silu svojej pozornosti. 
Zatiaľ ešte ľudia ne-
majú zvyk hovoriť 
a myslieť: "prišla ku 
mne myšlienka, 
zjavne od Živo-
číšnej podstaty", 
alebo "myslím si, 
že myšlienka, kto-
rá teraz prišla má 
duchovnú povahu". 
Škoda, veď takáto 
forma komunikácie 
by predchádzala vzni-
ku mnohých konflikt-
ných situácií medzi ľuďmi 
a urobila by ich život kvalitnej-
ším v duchovnom aspekte.

Mnohokrát som sa v  rozhovoroch  
s  ľuďmi stretávala s  dvojakým 

prejavom ľudskej prirodzenosti pri bežnej 
konverzácii. Človek sa snaží navonok po-
vedať niečo pozitívne o sebe, svojej práci, 
vyjadriť pozitívny vzťah ku mne, nadšenie 
zo Znalostí daných v  knihách. Ale na čo 
pri tom myslí? Počas rozhovoru Živočíšna 
podstata šablónovito udržuje  pozornosť 
človeka a  nerušene ako zvyčajne prepí-
na jeho myšlienky "o  sebe" na myšlienky 
"o  hovoriacom v  neprestajnom porovná-
vaní so sebou". Človek ani nesleduje práve 

aké myšlienky ho vo vlnách atakujú jedna 
za druhou. Veď za závojom Živočíšnej pod-
staty sa mu všetky zdajú "svoje". Ale čo sa 
v ňom deje naozaj? Myšlienky, pri sústre-
dení pozornosti človeka na ne, vyvolávajú 
úplnú erupciu emócií, ktoré sa zas zacyk-
lujú na podobných myšlienkach. V ten mo-
ment človeka zapĺňa alebo pocit závisti, 
žiarlivosti, egoizmu a  niekedy dokonca aj 
nenávisti a zloby, alebo neustáleho porov-
návania, ohodnocovania seba so mnou.  
A, bohužiaľ, práve na tomto "tajnom" úto-
ku ľudskej pýchy sa sústreďuje pozornosť 
daného človeka v  momente rozhovoru. 
Preto všetko najcennejšie, čo sa týka jeho 

Duchovnej podstaty, vyprchá-
va nepočuté a  nevidené, 

pretože svoju pozorno-
sť vďaka svojej voľbe 

udržiaval na Živo-
číšnej podstate. On 
tak jednoducho 
chcel rozmýšľať. 
Najsmiešnejšie je, 
že človek pri tom 
predpokladá, že 
tieto skryté my-
šlienky sú vedo-

mé len jemu. Nuž 
čo, úloha Živočíš-

nej podstaty spočíva 
v tom, aby vytvorila pre 

človeka ilúziu skrytos-
ti, zakotvila ho v  "osobnom 

vlastníctve" vnútených myšlienok. 
Pre Živočíšnu podstatu je to najľahší spô-
sob, ako zachytiť pozornosť Osobnosti 
a  manipulovať  ňou pomocou banálnych 
šablón. 

Ak sa človek začne sledovať, tak spra-
vidla odhalí cyklické opakovanie 

sa rovnakej skupiny obzvlášť dotieravých 
šablónovitých myšlienok od Živočíšnej 
podstaty, ktoré najviac pútajú pozornosť 
človeka, vyvolávajú v ňom negatívne emó-
cie a nútia ho prežívať ich znova a znova. 
Najzaujímavejšie je, že podobné šablóny 
sú v každom, hoci ich Živočíšna podstata 

prikrášľuje "čisto osobnými myšlienkami". 
Zaujímavé je, že po tomto rozhovore si 
človek nemôže spomenúť, čo hovoril part-
ner. Veď z celého rozhovoru jeho Živočíšna 
podstata, v  ktorej rukách bola pozornosť 
človeka, odhalí len myšlienky, o  čom on 
"sám rozmýšľal" v  momente rozhovoru 
a útržky fráz, ktoré tešili jeho velikášstvo. 
To všetko by nebolo tak smutné, keby také 
šablónovité prijímanie Živočíšnej podsta-
ty nesprevádzalo človeka celý jeho vedo-
mý život. Ale kontrola "svojich myšlienok" 
Osobnosťou kardinálne mení situáciu!

Stretávala som ľudí, ktorí už pracujú 
na sebe. To sú tí nemnohí, ktorí sú 

úprimní vo svojich slovách a  naozaj čistí 
v myšlienkach a zámeroch, bez skutočné-
ho prejavu svojej dvojitej povahy, tí, ktorí 
sa smejú nad svojou Živočíšnou podstatou, 
nepretržite ju v sebe kontrolujú a nepodlie-
hajú jej úskokom a prefíkanosti. Práca tých-
to ľudí na sebe je očividná a  nepotrebuje 
dodatočné slová. Ich kedysi vratká viera 
sa vďaka vytváraniu vnútornej duchovnej 
opory na očiach premieňa na pevné Pozna-
nie, a to ich robí silnými na duchovnej ces-
te. To, že človek začína zachytávať prejavy 
svojej Živočíšnej podstaty, odlišovať ju od 
svojej duchovnej podstaty – to už je dobre. 
Tieto kroky duchovnej transformácie seba 
samého skôr či neskôr povedú k podstatné-
mu výsledku v duchovnom vzťahu. 

Na pomoc  týmto ľuďom by som chce-
la povedať: netreba sa báť atakov 

Živočíšneho rozumu. Treba chápať, že keď 
sa rozhodol aktívne vás atakovať vo chvíli 
vášho duchovného prebudenia, znamená 
to, že už za voľačo v  tomto svete stojíte. 
Teda, treba dvojnásobne zosilniť pozorno-
sť na svojej Duchovnej podstate. Živočíšny 
rozum neutráca sily iba na toho, kto je jeho 
prevádzačom. 

Autor: Anastasia Novych

"Veď myšlienku  
nevidno. Nemožno ju 

zvážiť alebo zmerať, ale ona 
existuje, keď sa objavila v našom 
vedomí. Myšlienka má obsah (mi-

nimálne informačný). Jej existencia 
je krátko trvajúca, pretože ju rýchlo 

nahrádzajú iné myšlienky.  
Myšlienka nemá hmotnosť, 

 ale môže mať kolosálne následky 
 v materiálnom svete.  
V podstate je to Nič ."

Rigden Djappo  
(z knihy "AllatRa")

SKRYTÉ POSOBENIE 
MYŠLIENOK

"Ako hovorili v dávnoveku, kto stúpa na vysokú horu, tomu je smiešna každá svetská márnosť. Pokiaľ sa chce 
človek vážne venovať vlastnému duchovnému rozvoju, v prvom rade musí disciplinovať svoje myšlienky. Čo možno 
najčastejšie si robiť prehľad o zakúšaných emóciách, obraze myslenia, analyzovať ich povahu, mechanizmus ich 
vzniku. Dokázať byť nad okolnosťami, nad všednosťou. Vedieť vnímať svet z pozície Pozorovateľa z Duchovnej pod-
staty a nie z obvyklej pozície Pozorovateľa zo Živočíšnej podstaty. Živočíšna podstata neustále maľuje človeku veľkú 
ilúziu o tom, čo je vnútorný svet človeka, kladúc dôraz na Ego Osobnosti, a čo je v jeho interpretácii vonkajší svet, 
ktorý akoby mal slúžiť tomuto Egu. Z pozície tejto ilúzie vnucuje Osobnosti chybné úsudky o svete, o iných ľuďoch, 
odďaľujúc týmto človeka od vnímania Pravdy. V skutočnosti je všetko inak" 

Rigden Djappo (z knihy "AllatRa")
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Žanna: Z pozície Duchovného Sveta sú 
všetci ľudia spojení, sú si dokonca bližšie 
než blízki príbuzní. Ale z pozície vedomia sú 
všetci ľudia rozdelení, sú nepriateľskí k sebe 
navzájom, dokonca blízki príbuzní. Kým sa 
človek nezbaví diktatúry vedomia, nenájde 
zmierenie a slobodu vo svojom vnútri. Lebo 
každý, kto rozdeľuje – je služobníkom diab-
la a diabol je jediný nepriateľ ľudstva.

Táto relácia zmení budúcnosť. Pretože 
túto pravdu hľadajú všetci: kto popiera Smrť 
kvôli Životu, kto odhaľuje Lož kvôli Prav-
de, kto túži po spasení v  Duchu, kto kvôli 
Láske bezbrehej smeruje k Bohu a nesmier-
ne Ho Miluje. Duchovná vôľa mení všetko, 
bez ohľadu na to, čo plánuje systém. Kto je 
v Duchu, ten je s Duchom! Kto je s Duchom, 
ten je s Bohom!  

Kniha "AllatRa" dala silný impulz. Do-
dala pohyb. A  mnohí ľudia na svete obja-
vili pre seba Znalosti, ukryté v stáročiach. 
A  mnohí vďaka "AllatRa" nadobudli Du-
cha, tajne študujúc cestu, vedúcu k  Bohu. 
Ale strach a spor ešte vládol v ich hlavách. 
Strach a spor z rozumu, kvôli lži systému.

Ďakujem Igorovi Michajlovičovi za túto 
skutočnú príležitosť dotknúť sa Duchov-
ného Sveta v  praxi, odhaliť v  sebe vopred 
mŕtve, nájsť a  rozvinúť seba vo večne Ži-
vom. Pretože Znalosti, čo sú dané v tomto 
živom rozhovore, zmenia svet. A  to je ne-
vyhnutné. Tieto Znalosti oslobodia veľmi 
mnohých z  okov systému. A  z  mnohých 
spadnú masky, spadnú putá a okovy ich ve-
domia. A  mnohí odhalia tvár systému vo 
svojich umoch. A nebude sa mať kam skryť 
diabol v  hlavách ľudí, lebo jeho maska je 
strhnutá a on je odhalený. A každý, kto spo-
zná sám seba, môže uvidieť jeho myšlienky, 

jeho pôsobenie vo svojej hlave. A  rozlíšiť 
v sebe dočasné od Večného, smrteľné od Ži-
vého. A nájsť seba skutočného a získať več-
né šťastie. Pretože Znalosti, ktoré sú dnes 
dané, oddelili čierne od bieleho a  nebude 
viac sivého.

A  mnohí spoznajú podstatu. A  odhalí 
sa im Pravda a oni ponesú toto slovo. Lebo 
duch slobody v  nekonečnej Božskej Láske 
bude v  nich oveľa silnejší ako servilnosť 
pred vedomím služobníkov Satana. Hoci 
systém bude odporovať Pravde cez svojich 

otrokov, ale bude to nezmyselné. Pretože 
človek už bude vedieť, že každý, kto haní 
Pravdu – je smrteľným otrokom Satana.

Ľudia budú každým dňom rásť v porozu-
mení. A veľa ľudí sa preslávi v Duchu Pravdy 
a budú prehlbovať svoje poznanie. A mno-
hí sa zjednotia s Duchovným Svetom počas 
svojho života. A to zmení budúcnosť a plány 
systému sa zrútia. Veď nech bude systém 
stavať akékoľvek plány, no ľudia svojou voľ-
bou zmenia všetko. Pretože slobodní v Du-

chu sú slobodní aj v slove, lebo ich život je 
v Bohu a nie v otroctve Satana.

To, čo je povedané, pôjde svetom a zme-
ní ho. A  k  miliónom tých, ktorí spoznali 
podstatu, sa pripoja miliardy hľadajúcich. 
A po pochopení podstaty ľudia odhalia sys-
tém. Pochopia, že skutočným nepriateľom 
nie je iný človek, skutočným nepriateľom – 
je systém. Lebo diabol rozdeľuje, ale Duch 
spája. To zmení chápanie ľudí na celom sve-
te. To urobí svet ľudí otvoreným. Toto spojí 
národy do jednej veľkej rodiny a medzi nimi 
zavládne sloboda Ducha. Toto je koniec vlá-
dy diabla nad ľuďmi a  začiatok duchovnej 
budúcnosti ľudstva. Je to koniec temnoty 
vedomia.

Ľudia sa zjednotia v  mene duchovnej 
slobody, Lásky a Pravdy. To skutočne pove-
die k mieru na celom svete, nech by systém 
akokoľvek odporoval. A temnota sa rozptýli 
a  rozžiari sa znak na vrchole sveta. Znak, 
ktorý ľuďom vrátil Pravdu, znak, rozpty-
ľujúci temnotu vedomia, znak, stelesňujúci 
spojenie človeka s Bohom. A vtedy sa ľudia 
dozvedia, že ľudský nepriateľ je porazený. 
A Duch jednoty Duchovného Sveta zavládne 
v každom, kto Ho nájde. A Ľudia nájdu mier 
v sebe, mier v Bohu. A každý bude svedkom 
nového porozumenia. A to zmení všetko.

Ľudstvo bude musieť ešte mnohé prežiť, 
ale to už nie je dôležité. 

„Keď žiješ v Božej Láske, ilúzia systé              
mu nemá nad tebou moc,  

lebo Boh žije v Tebe.“

„Keď žiješ v Božej  
Láske, ilúzia systému 
nemá nad tebou moc, 
lebo Boh žije v Tebe.“

"Vedomie a osobnosť.  
Od vopred mŕtveho 

k večne Živému"

VEDOMIE A OSOBNOSŤ
Od vopred mŕtveho k večne Živému

Proč člověk hledá smysl svého pří-
chodu na tento svět a  je velmi znepo-
kojen tajemstvím bytí až do samého 
odchodu? Protože i když je tady dočas-
ně, má možnost změnit svou podstatu. 
Smyslem lidské existence na tomto 
světě je duchovní růst, snaha o  vy-
stoupení ze stavu sníženého hmot-
ného vědomí a  přechod do duchov-
ních výšin, povznesení se, přeměna, 
vzlet do svého poslání a rozkvět vše-
ho nejlepšího, co v  sobě člověk má. 
Když člověk získává křídla seberozvoje, 
tato jej povznášejí do výšin poznání 
Pravdy a zušlechťují jeho podstatu.

Z knihy AllatRa od A. Novych

sledujte na
 allatra.tv



 Dobro je tam, kde jsi Ty www.allatra.tv/cs   8

SEPTONOVÉ POLE
Co je to septonové pole?

Na úrovni ezoosmické mřížky jsou 
všechny reálné částice Po, nehledě na to, 
že každá existuje ve své ezoosmické buňce, 
spojeny do jediného společného septonové-
ho pole (poznámka: viz doplňující informace 
o  tomto poli v  knize „AllatRa", uváděné pod 
termínem „Živočišný rozum“). Septonové 
pole sjednocuje všechny stacionární částice 
Po do jediného integrovaného systému („ří-
dící část“ hmotného světa), který jako jedi-
né „řídící centrum“ funguje pouze v rámci 
6 ti (!) dimenzí (poznámka: viz knize „Alla-
tRa“: „Moc Živočišného rozumu  je omezena 
pouze šesti dimenzemi...“). V  septonovém 
poli dochází k  okamžitému informačnímu 
kontaktu mezi reálnými (stacionárními) 
částicemi Po. To znamená, že se informa-
ce v  tomto poli přenáší z  jedné částice 
Po do druhé okamžitě, a  to bez ohledu 
na to, jak daleko jsou od sebe částice 
v ezoosmické mřížce vzdáleny. V tomto 
poli neexistuje čas.

Septonové pole je společné univer-
zální pole, díky kterému se uskutečňu-
jí všechny fundamentální interakce ve 
hmotném světě. Je základem každého 
jevu, procesu, objektu a  jejich součás-
tí. Vlastní septonové pole je charakte-
ristické všem objektům makrokosmu 
a mikrokosmu. Je to společné pole, které je 
spojuje ve své podstatě, protože jak realná 
částečka Po, tak i  fantomová částečka Po, 
jsou složené z  prvků tohoto pole  septonů. 
Právě toto univerzální pole určuje chování 
komplexních systémů. Znalosti o septono-
vém poli jsou klíčové pro pochopení hmot-

Struktura septonu: 6 antiallatů („antipodů-odrazů“, „kouřících se zrcadel“) 
 

a vtroušenina síly Allat

Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“

1

2

1- ezoosmická membrána (hrana krychle)
2- reálná (stacionární) částečka Po

ného světa na všech úrovních jeho existen-
ce. Dávají odpovědi na otázky, co je to čas, 
prostor, gravitace, elektromagnetismus, 
povaha elektrického proudu, co nutí čás-
tečky a  objekty pohybovat se a  bojovat 
o život či vzájemně na sebe působit? Po-
kud známe princip fungování septonového 
pole, můžeme pochopit, jak probíhá pro-
ces předávání informací, jejich kódování 
a dekódování různými systémy a tak dále. 
Pokud disponujeme informacemi, jak fun-
guje septonové pole různých objektů, včet-
ně člověka, můžeme pochopit, jak probíhá 
proces vzniku myšlenek.

Co znamená slovo septon?

Unikátní strukturou septonového 
pole a  jeho nejmenší složkou je septon 
(moderní název, který se používá v PRAPŮ-
VODNÍ FYZICE ALLATRA). Slovo septon je 
odvozené z  latinského slova „septem“, což 
znamená „sedm“. Název byl dán podle po-
čtu prvků dané struktury. Kromě toho, na 
základě filozofického smyslového kontextu, 
pojetí septonu (jako součásti Živočišného 
rozumu) odráží ve své podstatě také latinské 
slovo „septum“ a řecké slovo (sept).

 Latinské slovo „septum“ znamená „pře-
pážka“, tedy tenká zeď, která odděluje kte-
rýkoli prostor, prostor rozdělený na části, 
vnitřní dělící konstrukce, nosní přepážka. 
Jak bylo psáno v  dávných dobách, jedním 
z  hlavních úkolů Živočišného rozumu je 

rozdělení a rozdrobení celku na části („roz-
děl a panuj“). Řecké slovo  (sept) znamená 
„hnijící, zkažený“, tedy krátko-
dobý život, ničení, rozklad mrtvého, pře-
měna mrtvého pod vlivem podmínek (což 
hraje důležitou roli při oběhu látek). Septon 
nelze přiřadit ani k nejmenší nedělitelné 
„částice“ Po, neboť on je tím, co tuto čás-
tečku tvoří (reálnou a  fantomovou), ale 
nejeví se tak ve své podstatě. 

Z čeho se skládá struktura 
septonu?

Struktura septonu se skládá z  vtrouše-
niny síly Allatu a  šesti „antipodů odrazů“   
antiallatů, které ji obepínají, tedy celkem 
ze 7 elementů. Jako asociativní příklad vy-
tvořený na základě obrazné řady trojroz-
měrného světa můžeme uvést, že se jedná 
o  zvláštní mikrostroj, mechanismus pro 
přepracování sil Allatu v antiallat, v důsled-
ku kterého existuje celý hmotný svět.

V dávných dobách tuto strukturu, která 
tvoří základní jednotku septonového pole, 
asociativně přirovnávali k  šesti „kouřícím 
zrcadlům“ (ničivým podstatám), které ob-
klopují zářící zdroj (svíci živého ohně, pra-
vou podstatu). Tato zrcadla při svém otáčení 
deformují odražené světlo a nejeví se svět-
lem ve své podstatě. V  dávných legendách 
se pravá podstata (vtroušeniny síly Allatu) 
srovnávala s  hořící svíčkou. Jakmile hoří-
cí svíčka zmizí, zmizí i  všechno viditelné 
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Schematický příklad zobrazení částeček Po, které se 
skládají z koncentrovaného shluku septonů: 1 – reálná (sta-

cionární) částečka Po; 2 – fantomová částečka Po. 

1 2

a změní se v nic. Svíčka znázorňuje nepře-
tržité hoření a zrcadla   nepřetržité odráže-
ní. Tak vyjadřovali lidé v  dávných dobách 
podstatu neustálého pohybu a činnosti této 
struktury   septonu. Existuje mnoho odra-
zů, které člověka lákají a nutí ho soustředit 
svoji pozornost na mrtvém. Ale skutečný 
zdroj lidského života je jeden. Neskrývá 
se ve vnějším světě nebo v těle člověka, 
ale v  jeho duši. Zdůrazňovalo se, že ten-
to mnohočetný zrcadlový odraz jediného je 
jako hrana mezi viditelným a neviditelným 
světem, opravdovou realitou a iluzí, která se 
jen schovává za realitu. Proto se v duchov-
ních učeních psalo o  tom, že jen ten, kdo 
není připoután k  viditelnému, oblažuje 
svoji duši.

Co je to antiallat?

S  využitím moderních asociativních 
srovnání můžeme šest „antipodů - odrazů“ 
- antiallatů označit jako mikroholografické 
objekty, které v tomto světě existují jen díky 
přítomnosti síly Allatu a jsou podstatou ilu-
zorního světa - světa množství pseudokopií. 
V dávných traktátech jsou zmínky o tom, že 
celý tento dočasný svět je iluze zrcadlových 
překřížení poutajících pozornost člověka 
svými lživými, avšak realisticky vypadající-
mi stíny, jejich hrou vzájemného sledování. 
Vše je odrazem něčeho, důsledkem i pří-
činou. Čemu dává člověk ve svém životě 
pozornost   zrcadlová hra mnohonásob-
ných odrazů hmotného světa nebo sku-
tečný duchovní zdroj  - součástí toho se 
ve svém výsledku stává.

Co je to reálná a fantomová  
částečka Po?  

Každá částečka Po (reálná a fantomová) 
je v  podstatě koncentrovaný shluk septo-
nů, kolem kterého je malé zředěné vlastní 
septonové pole. Takže částice Po, je jinými 
slovy vysoká koncentrace septonů v  malé 
části prostoru - ezoosmické buňce. Pro po-
chopení tohoto procesu si obrazně můžeme 
představit částici Po jako atmosférický vír 
(tornádo), kde jsou septony molekuly vzdu-
chu. Částečku Po, můžeme také asociativně 
přirovnat k  sněhové kouli, která se skládá 
z mnoha sněhových vloček (septonů). Tento 
koncentrovaný shluk (částice Po) obsahuje 
max. 80%  septonů, a v jeho vlastním sep-
tonovém poli, které obklopuje tento shluk 
– max. 20% septonů. Ve skutečnosti mů-

žeme fantomovou částečku Po (z  nichž se 
skládají všechny elementární částice) asoci-
ativně přirovnat ke komfortnímu mechani-
smu, který je určen zejména pro skladování 
a přepravu vnitřního potenciálu (energie 
a  informace) a  reálnou částečku Po (kte-
rá představuje jeden z  klíčových elementů 
ezoosmické buňky) mající vyšší koncentraci 
septonů, můžeme přirovnat ke komfortní-
mu mechanismu, který je určený pro čás-
tečné přerozdělování vnitřního potenciálu 
fantomové částečky Po.

Septonové pole je základem  
celého hmotného Vesmíru

Toto pole je všude. Je základem všech 
oficiální vědě dosud známých i  ještě ne-
známých polí a  jejich interakcí, hmotných 
objektů, organických a  anorganických lá-
tek, jejich sloučenin a  tak dále. Vlastní 
septonové pole lze nalézt ve všech „ži-
vých“ i „neživých“ předmětech, ve všech 
jevech. Například, septonové pole má 
i naše Země. Stejně jako u  jiných objektů 
i ona projevuje zvýšenou aktivitu dříve, než 
dojde k určitému jevu. 

Ze záznamů vyplývá, že k  rychlému 
nárůstu napětí septonového pole dochá-
zí již 7 -8 hodin před výskytem tornáda, 
a to jak v místech vzniku, tak i v oblasti 
jeho následného šíření. Podle nedávných 
výzkumů v  oblasti seismologie a  vulkano-
logie provedených vědci z  mezinárodního 
společenského hnutí ALLATRA, dochází 
v  „ohniskových“ zónách ke zvýšení napětí 
septonového pole a  ke změně jeho chová-
ní před zemětřesením či aktivací vulkánu. 
Takže je možné nejen studovat, ale také ří-
dit tyto procesy a následně získávat přesné 
předpovědi přírodních jevů. (Poznámka: viz 
podrobnosti ve zprávě „O  problémech a  dů-
sledcích globálních změn klimatu na Zemi. 
Efektivní řešení těchto problémů“)

S čím zápasí dneš-
ní fyzici a vědci?
Mnozí dnešní fyzi-

ci utrácí drahocenný čas 
svého života a vynakládají 
obrovské úsilí na vytvoření 
nových materialistických 
teorií, zápasí s  neřešitel-
ným dilema ve snaze vy 
tvořit „Teorii všeho“, hle-
dají rovnice Jednotného 
pole, která by sjednotila 
pouze k dnešnímu dni zná-
mé čtyři fundamentální 

interakce: gravitační, elektromagnetickou, 
slabou a silnou. Ale co je základem těchto 
polí a proč na nich můžeme praktikovat 
starověké pravidlo „změníš podmínky 
a  všechno se změní?“ Výše jmenovaná 
známá silová pole, to není celý výčet v pří-
rodě existujících interakcí. Stačí se jen po-
dívat na seznam nevyřešených problémů 
moderní vědy v  každém z  fundamentál-
ních směrů a pochopíme, jak málo lidé vědí 
o  sobě, o  světě a  jeho struktuře. Nemusí-
me ani zacházet do složitých kosmických 
procesů, stačí jen pokusit se odpovědět na 
jednoduchou otázku   co je to lidská myš-
lenka? Jak vzniká a z čeho se skládá? Co 
je podstatou fenoménů spojených s  ní? 
Z čeho se skládá pole vědomí a podvědo-
mí? Jakou sílu skrývá pozornost člově-
ka, a proč je spouštěcím mechanizmem 
všech činů? Jak ve skutečnosti probíhá 
proces přenosu informací v  neviditel-
ném pro lidské oko světě? 

Vždyť základem všech těchto proce-
sů je čistá fyzika. PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA odpovídá nejen na tyto otáz-
ky, ale dává absolutní pochopení toho, 
kdo je člověk, a jaký je pravý smysl jeho 
existence.

Septonové pole (Živočišný rozum) je 
vysoce organizovaná sebeuvědomující ro-
zumná struktura hmoty, která sama sebe 
vnímá jako „žijící v reálném světě“. V dáv-
ných dobách ji nazývali všepronikající sílou, 
která má počátek v hmotném světě, mluvili 
o ní jako o Vyšší inteligenci, o všezahrnu-
jící a  dominující v  tomto hmotném světě 
Bytosti (Živočišném rozumu) s  funkcemi 
protikladnými duchovnímu světu. Také se 
zmiňovali o vědomí člověka jako o mate-
riální části této rozumné struktury, kte-
rá je protichůdná nehmotné části člově-
ka – duchovní podstatě (duši).

Video verze zprávy

ALLATRA SCIENCE

 PRAPŮVODNÍ 

FYZIKA ALLATRA  
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STARÁ – NOVÁ IDEOLOGIE

ILIAS, ODYSSEA

ILIAS, ODYSSEA – starověké řecké epic-
ké básně připisované neznámému básní-
kovi jménem Homér. Dodnes jsou tato díla 
přinášena novým generacím jako nepřeko-
natelná literární díla, památky světového 
významu. Ale v čem je jejich podstata? 

Homérovy eposy Ilias a Odyssea vykazu-
jí podobnosti s babylonským eposem ENÚ-
-MA EL-IŠ a  rovněž s  eposem „Ten, jenž 
vše zřel“ o  hrdinovi Gilgameši a  s  dalšími 
legendami ze sumerské a  babylonské lite-
ratury. Jména hlavních bohů byla změněna, 
ale červená nit, schovaná v  těchto příbě-
zích o  trojské válce a  zkouškách hlavních 
hrdinů, se sbíhá k jednomu: poslední slovo 
v osudu hrdiny nebo národů zůstává na radě 
bohů, v čele s hlavním, člověku podobným 
bohem, kterému jsou vlastní všechny lidské 
vlastnosti a neřesti.  Ve skutečnosti to není 
jen památník minulosti, je to záznam ideo-
logie Atlanťanů v lidském vědomí, historie 
života bohů, sedících na hoře nesmrtelnosti 
– Olympu. 

„Ilias“ vypráví o  účastnících události 
trojské války. Klíčovým momentem je, že 
se do ní zapojili všichni bohové Olympu. 
Přitom samotní bohové se neúčastnili, ale 
shromažďovali se v radě a v čele s Diem roz-
hodovali, jak přesně se bude vyvíjet průběh 
událostí, komu je souzeno prohrát, zahy-
nout, přestože úspěch bude na straně těch 
nebo jiných hrdinů nebo národů. Obecně, je 
to jako hrát šachy sám se sebou. To zname-
ná, že je ukázána hra bohů, zatímco vědomí 
posluchače bylo pohrouženo do emocí bitek 
a sporů hrdinů, jejich konfliktních vztahů. 
Budeme-li mluvit současným jazykem, je 
to thriller, který pro hrdiny končí tragicky, 
a kde hlavní hrdina, ze kterého by si podle 
všeho měli brát lidé příklad (Herakles), spá-
chá sebevraždu. A opět je upevňována myš-
lenka, že nesmrtelnost je osudem bohů, ale 
ne lidí. 

Odyssea vypráví o  toulkách hlavní-
ho hrdiny Odyssea, který zázrakem přežil 

trojskou válku, o jeho setkáních s různými 
národy, příšerami, s projevy neviditelného 
světa a magie. Ale červená nit básně zůstá-
vá stejná: bohové se shromáždili na radě 
a rozhodli o osudu Odyssea a pak manipu-
lovali hrdinou při jeho putování jako lout-
kou. V důsledku toho byli nežádoucí zničeni 
rukou hrdiny, poslušní odměněni, poslední 
slovo mají bohové. 

Stejně tak v  případě Sumerů – text 
byl zaměřen na snadné zapamatování 
a  vnímání prvotním vědomím, to zna-
mená na úrovni vnímání šestiletého 
dítěte. Hrdina nebo děj byli asociováni 
s  momenty, s  nimiž se člověk setkává 
v každodenním životě, a to sloužilo jako 
další připomínka příběhu.

Stejně jako v případě Sumerů, byla tyto 
díla zaměřena zejména na posluchače (ni-
koliv na přemýšlejícího čtenáře) s cílem vy-
volat kolektivní emoce. Předpokládalo se, že 
posluchač zná předchozí děj, proto se kladl 
důraz zejména na emocionální působení na 
posluchače. Navíc jako úvod k takovým de-
klamacím byly používány „Homérovy hym-
ny“ obsahující vzývání k různým bohům. 

Básně byly vytvořeny stejnou techni-
kou jako u  Sumerů: při rychlé emocionál-
ní recitaci (stejně jako při vnímání hudby) 
je veškerá pozornost publika připoutána 
k zápletce a jejímu vývoji. Takový svérázný 

starověký rap-rockový koncert. Výsledkem 
je stav kolektivního vybuzení živočišné 
podstaty v  obecenstvu. Jednoduše řečeno, 
vytvářel se kolektivní egregor – lidé byli 
emočně nakaženi myšlenkami o  příbě-
hu a  mezi běžným obyvatelstvem se sami 
stávali aktivními nositeli a  šiřiteli historie 
o bozích Olympu. 

Stejně jako v případě Sumerů, když při-
pravovali své starodávné novináře, zde se 
pro šíření rovněž připravují speciální lidé. 
Jak již bylo zmíněno, od 6. století před n.l. 
se objevili lidé, kteří měli na legislativní 
úrovní právo veřejně deklarovat básně Ho-
méra, tzv. „synové Homéra“, (rapsódy). 

Ale kdo stvořil obraz samotného Homé-
ra, takříkajíc čí „syn“ byl Homér?

ACH, TEN HOMÉR! 

Proč zrovna Homér? V historii se zacho-
valo několik zajímavých faktů.

FAKT č. 1

V  1. tisíciletí před n.l., zvláště od 10. 
do 7. století před n.l., probíhaly události, 
které následně ovlivnily změnu světového 
pohledu nejen u národů Východu, ale také 
na Západě a odrazily se na světovém pohle-
du současných lidí. Zejména v těch dobách 
byl populární babylonský epos „ENÚMA 
ELIŠ“, bylo pokračováno v  jeho překladu 
do různých jazyků. Objevuje se starověká 
hebrejská bible „Tanach“, která později tvo-
ří základ starého zákona Bible. Byly složeny 
epické básně Homéra „Ilias“ a „Odysea“. Je 
zajímavé, že bůh ENLIL byl znám starým 
Helénům, díky babylonským překladům 
pod jménem ILLINOS. A  slovo „Eliada“ 
(židovská „Elyada“) je překládáno ze staré 
hebrejštiny jako „Koho zná bůh El“ nebo „El 
věděl, dozvěděl se“.

ENLILSTVÍ

ENLIL ILLINOS ELIADA ILIADA

FAKT č. 2

V  Bibli, právě ve Starém zákoně, jsou 
zmínky  o potomcích Noema, člověka, který 
podle starých orientálních příběhů přežil 
potopu. Noe měl tři syny. Nejstarší z nich se 
jmenoval Jáfet. Jáfet měl sedm synů, jeden 
z nich byl Gomér a druhý byl Jávan. A jed-
ním ze synů Jávana je Eliseus (hebrejsky 
Eliša). Právě oni jsou považováni za předky 
Helénů (starověkých Řeků).

FAKT č. 3

Podle řeckých legend je to především 
Ellin, vnuk Prométhea (podle jiné verze – 
syn Dia) je předkem Helénů a  jeho synové 
a  vnuci jsou eponymy hlavních řeckých 
kmenů.

poslední slovo mají bohové. 
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Celý film "ATLANTIDA" 
s českými titulky na allatra.tv
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Jak se vyhnout nástrahám, trikům a zá-
ludnosti vědomí, které uplatňují na člo-
věka na jeho cestě k duchovnímu osvobo-
zení? Jak rozumně vkládat svoji pozornost 
do duchovního rozvoje? 

Jak rozlišit zrna Znalostí od plev? Otázky 
vnitřního hledání, katarze, duchovního ži-
vota, cest dosažení stavu hlubokého pocitu 
radosti a lásky. Jak se zbavit utrpení "duše" v 
každodenním životě? O stříbrné niti, o duši, 
o transformaci energetické konstrukce, o 
duchovní transformaci člověka... 

Jak se chránit před systémem? Jak si sys-
tém hraje s klíčovými pojmy: "důvěra", "po-
zorovatel"? Jaké záměny od systému jsou 
ukryty ve standardních "doporučeních", 
mylných představách některých lidí (guru, 
učitelů, duchovních), kteří učí ostatní lidi jít 
po duchovní cestě? ...

MEZINÁRODNÍ DOBROVOLNICKÁ 
INTERNETOVÁ TELEVIZE

NOVĚ na ALLATRA TV
allatra.tv/cs, allatra.tv/sk

Ochrana (záŠTITa) na životní cestě. Co je 
to duchovní ŠTÍT a jak jej získat? 

Jak se může člověk ochránit během dne? 
Jak se zbavit vlivů z vnějšku? Proč se lidé 
cítí unaveni z komunikace mezi sebou a 
jak tomu zabránit? 

Fyzika davu. Proč se někteří lidé po 
návštěvě míst hromadného shromáždě-
ní lidí cítí příšerně, a jiní se naopak cítí 
skvěle?

Co je to vliv davu, jak funguje systém 
a jak se chránit před jeho vlivem? Jak 
ochránit sám sebe před strachy a mani-
pulací vědomí? 

Jak se ochránit před mágy, kouzelníky a 
různou havětí? Co to znamená v praxi:  
otočit "běsy" proti systému? ...

ŠTÍT  VĚDOMÍ

 C O
D Ě L AT ?
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JEDNOTNÁ TVOŘIVÁ
EKONOMIKA

DISKUZE

NÁŠ SVĚT - 

ILUZE
SVĚTLANA, PRAHA ( ČESKÁ REPUBLIKA)
LIFE VLOG

Islám - náboženství 
Lásky

Otázky a odpovědi
ZNAKY ALLAT A ALLATRA V KOSTÝMOCH NÁRODOV SVETA

Hurikán „DORIAN“ 6.září 2019

TYRANIE
A SPOLEČNOSTI

FILM 6GAME OF PROFESSIONALS

CO JE TO VĚDOMÍ?

Hurikán „DORIAN“. Mapa rychlosti vě-
tru ve formě znaku AllatRa? Pozorování.  
Zdržují se kataklyzmata? 

Jak náš svět funguje? Odkud se v životě 
berou různé situace? Všechno začíná v ne-
viditelném světě. 

Proč je dosud ve společnosti a rodinách 
otroctví? Jaká je skutečná podstata tyrana? 
Jak překonat strach a začít jednat?

Znaky Allat a AllatRa v kostýmoch ná-
rodov sveta. Ľudia používali znak AllatRa 
ako šíriteľa tvorivej sily Boha už oddávna.

Co je islám? Co je třeba muslimům dě-
lat, aby na celém světě byl islám? Jak souvisí 
nošení vousů s imanem (víra) člověka?

Jakou by měla být tvořivá společnost, v 
níž by každý člověk žil pokojně a v radosti_ 
Jak moc je důležité omezení kapizalizace?

PŮSOBENÍ

A

ZÁŠTITA

Působení a záštita. Ve spotřebitelské 
společnosti se člověk nachází v podmínkách 
neustálého informačního a psychologického 
stresu, pod vlivem vnějšího působení. Jak 
samostatně překonat tyto problémy a 
ochránit se před vlivy podobného druhu?

Fenomén osobnosti je jedním z nejvíce 
nejednoznačných pojmů psychiatrie a psy-
choterapie. Proč se dnes tyto vědní oblasti 
ocitají ve stavu krize? Proč v dnešní době 
zůstává léčení neúčinným, a to i přes 
množství psychoterapeutických metod a 
vědeckých přístupů? 

Proč říkáme jedno, děláme druhé a my-
slíme si třetí? Kdo v nás přemýšlí? Kdo tedy 
jsem „Já“ skutečný? Odkud se berou myš-
lenky? Hlas v hlavě: diagnóza nebo ho mají 
všichni? Co to je vůle? Co je seberozvoj 
člověka? Co je to „vlastní osobnost“? ...
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TIRÁŽ: Polahoda – měsíčník aktualit a zajímavostí z domova i ze světa, prezentuje Znalosti z knih Anastasie Novych, texty 
nezávislých autorů a komentátorů, přepisy zajímavých informací z internetu. Cílem novin je nabídnout lidem jiný pohled na dění 
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Zveme Vás k účasti  
na mezinárodní online konferenci 

v rámci projektu

Cíle a zadání dané konference: 
1. Aktualizace a odkrytí problémů, například:  
   ● násilí v rodině a společnosti, které je metlou současnosti  
   ● lidská práva a svobody v teorii a v praxi  
   ● společenské přijetí daných problémů jako norma  
2. Výměna mezinárodních pozitivních zkušeností řešení da-   
ných problémů  
3. Mínění mezinárodní veřejnosti o hledání efektivních řešení 
daných problémů  
4. Možnosti zlepšení informování společnosti o řešení da-
ných problémů

 

16:00
Valašské Meziříčí, Hemy 932, ČR 

NE NÁSILÍ 
V RODINĚ A SPOLEČNOSTI

MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT

19.10.2019

HODNOTA
ŽIVOTA

MEDICÍNA NOVÉHO FORMÁTU
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA TÉMA

ONLINE VYSÍLÁNÍ NA ALLATRA.TV/CS
15:00 (SELČ) 5.10.2019 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ČR

REGISTRACE ONLINE

allatra.tv/cs

s možností online připojení  
nebo osobní účasti v jednom  
z konferenčních sálů  
v různých zemích

DISKUTOVANÁ TÉMATA:

• Hodnota života, jaký je celkový pří-
stup k této základní lidské hodnotě 
ve společnosti, založené na honbě po 
zisku;

• Co se skrývá pod tímto pojmem, z 
pohledu zkušeností účastníků MSH 
AllatRa;

• Co je to zdraví, co je to celostní po-
hled na léčbu pacienta, v čem spočívá 
skutečná profylaxe nemocí a rehabili-
tace nemocného, milosrdenství a jeho 
role v péči o umírající;

• Jaké problémy vznikají v kolektivech 
na zdravotnických pracovištích a ja-
kým způsobem je ovlivněn život sa-
motných zdravotníků, dominuje-li ve 
společnosti živočišná podstata;

• Zdravotnictví ve společnosti založené 
na duchovně – morálních hodnotách

Srdečně zveme k účasti na mezinárodní telekonferenci na téma Medi-
cína nového formátu, Hodnota života. Rozhodli jsme se spolu otevřeně 
prodiskutovat problémy, se kterými se ve spotřebitelské společnosti po-
týká každý zdravotník, bez ohledu na místo svého působení. 

●  Živé vysílání sledujte nа allatra.tv/cs  ●  Možnost přímé online účasti: zoom.us/j/809345257


