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POLAHODA

MYŠLENKA

Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde Ty" je

JE MATERIÁLNÍ

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
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materiálů, vazba novin – to vše

dělají účastníci projektu ve svém
volném čase.

Experimentální důkazy toho, že myšlenka
je materiální a negativní působení na člověka
přicházejí zvenku.
● Kde vzniká emoce?
● Odkud pocházejí dotěrné obrazy v hlavě?
● Kdo vnucuje negativní stavy a myšlenky?
● Co jsou to třetí síly?
● Jaké znalosti o působení obrazu na vědomí
člověka jsou skryté před světovou společností a proč?
● Jak se má člověk naučit kontrolovat své
myšlenky a stavy?
O experimentech s fotografováním zrako-

K ČEMU NA PLANETĚ
POTŘEBUJEME PYRAMIDY
A JAK JE AKTIVOVAT?

Co spojuje horu Kailas se všemi
pyramidami světa?
Co ve skutečnosti představuje
Кailás?
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vých obrazů, které se po mnoha letech podařilo
zopakovat pomocí metody vědce a psychiatra,
Gennadije Pavloviče Krochaleva, kterému se v
jeho době podařilo experimentálně vyfotografovat zrakové obrazy a halucinace.

NOV Ě
na A L L AT R A T V

Odpovědi Igora Michajloviče Danilova na
otázky vědců, kteří v různých dobách studovali
tajemství hypnózy zvířat, vnímání zrakových
obrazů a další fenomény vědy.
Odpovědi na otázky příznivců španělského blogera Nacho Roja (youtube kanál: Verdad Oculta).

Spravodlivé komunálne
poplatky a sociálne pôžičky
v tvorivej spoločnosti
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Znalosti, které mění osudy
lidí i celého lidstva!
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Co je to prvotní hřích? Je člověk od prvopočátku hříšný?
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Sociální průzkum.
Tvořivá společnost
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NOVĚ na allatraunites.com

V tomto pořadu jsou odhaleny
mnohé otázky:
■ Problém magie je ve vědě už

12

dávno zkoumán. Jejím studiem se,
stejně jako fyzikou, zabývají celé
instituce. Proč není společnost o
výsledcích těchto výzkumu informována? Jak neviditelný jemnohmotný svět ovlivňuje každodenní život člověka?
■ Co je podstatou magie? K čemu
vedou všechny rituály a jaký je
jejich význam?
■ Co představuje síla, která se
dědí z pokolení na pokolení, co je
její podstatou?...
O tom všem a mnohem více v
pořadu s účastí Igora Michajloviče
Danilova na kanálu ALLATRA TV.
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www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde Ty

HRA
PROFESIONÁLŮ

VEDECKO DISKUSNÝ PROJEKT

HRA PROFESIONÁLŮ
Nový rozsáhlý mezinárodní projekt na platformě ALLATRA TV. Je to
nový formát komunikace vědců, výzkumníků, expertů i specialistů. Nový
formát výměny odborných zkušeností
a znalostí.
"HRA PROFESIONÁLŮ" - to je možnost během otevřené diskuze svobodně 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 PROFESIONÁLŮ, které jsou postupně realizovány a zaměřují se na různá perspektivní témata:
Otevřené výzkumy v oblasti studia duchovního dědictví lidstva
Studium historie naší civilizace
a také znalostí a zkušeností civilizací, které existovaly na naší planetě před miliony let
Klimatologie a geofyzika Země perspektiva civilizace, co nás čeká
zítra
Člověk a moderní společnost, problémy sociologie a budoucnost
lidstva
Náboženství světa jako duchovní zkušenost a kulturní dědictví
předků
Fyzika jako motor současného vědecko-technického pokroku
V průběhu HRY PROFESIONÁLŮ
skrze prizma vědeckých a praktických
zkušeností se posuzují různé hypotézy, za jejichž základ se berou Znalosti
uvedené v knihách Anastasie Novych
a v relacích s účastí Igora Michajloviče
Danilova.



igra@allatra.tv
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SPRAVODLIVÉ KOMUNÁLNE POPLATKY
Medzinárodná on-line konferencia nového formátu

Aké by to bolo, keby sme žili v spoločnosti, v ktorej dominuje láska, harmónia a
priateľstvo? Bola by to jednoducho paráda.
Veď si len predstavme, posnívajme, ako
by sa žilo v spoločnosti, po akej vo vnútri
túžime všetci. Kde práca nie je jediným
zmyslom života, ale máme dostatok času
na všetko. Na rodinu, priateľov a osobný
rozvoj. Na to, aby sme mohli duchovne
dozrieť a stať sa skutočným Človekom.
To, čo sa zdá ako utópia, sa dá veľmi ľahko
zmeniť. „Hra profesionálov. Spravodlivé
komunálne poplatky a sociálne pôžičky v tvorivej spoločnosti,“ bola ďalšou
z konferencií, ktorá ukázala jednoduché
kroky, dosvedčujúce, že tvorivá spoločnosť
nemusí byť len snom. Táto konferencia sa
konala 26. októbra 2019 v Bratislave.
Jednoduché a ľahko realizovateľné kroky
Predchádzajúce hry ukázali konkrétne
kroky, ktoré sa dajú ľahko zrealizovať: A to
ohraničenie kapitalizácie rodiny na 10 miliónov dolárov, anulovanie medzištátnych
úverov či zrušenie úrokov z úverov. V tejto
hre sa bližšie rozobral ďalší krok: Nastavenie hranice výšky komunálnych poplatkov a sociálnych pôžičiek, ktorá by nemala
presahovať 10 percent z priemernej mzdy.
Ak tento krok zavedieme do praxe, nikto
sa viac nebude strachovať o to, či bude mať
z čoho zaplatiť vodu, elektrinu, plyn či odpad. A vďaka tomu sa bude ľahšie dýchať
mnohým rodinám.
Viac ako tridsať rečníkov z rôznych
kútov sveta sa spojili a vo vzájomnom dialógu priblížili problematiku, ktorá sa týka
bežného života každého z nás. Na konferencii sa prediskutovali odpovede na otázky, kto stojí za nespravodlivou tvorbou cien
energií, prečo sa komunálne poplatky stanovujú tak komplikovaným spôsobom, čo
sa ukrýva pred bežnými občanmi, či aký
dopad má monopolizácia energetických
zdrojov na celý svet. Veď v každej ústave sa
píše, že prírodné zdroje patria ľuďom. No v
praxi to je úplne inak.
Viktor (Moskva): „Voda z prírodných
zdrojov je majetkom občanov a využíva sa
na uspokojenie ich potrieb v oblasti bývania a komunálnych služieb, konkrétne centralizovaného zásobovania vodou a hygieny.
To znamená, že ľudia už oprávnene vlastnia

prírodné zdroje vrátane vody, je nevyhnutné,
aby sa toto právo v praxi realizovalo iba pomocou aktívneho postavenia.“
Tak prečo nerozhodujeme spoločne o
tom, čo sa týka každého z nás? Pretože sme
moc dali na plecia iným ľuďom a teraz pociťujeme dôsledok nášho rozhodnutia:
Lubomír (Ústí nad Labem): „Cena
elektrické energie za 28 let vzrostla o 985 % a
cena plynu o 1060 %.“ Proč ale stále používáme 100 let staré technologie a proč nejsou k
dispozici nové? Proč jsou masivně využívány
reklamy a proč kupujeme i to, co nepotřebujeme? Podíváme-li se do historie, tak od počátku 19. století byl ze všech zdrojů záměrně odstraňován koncept nehmotné podstaty
světa, který existuje mimo prostor a čas. Již i
Nikola Tesla přišel s revolučními objevy, které se prostě někomu nehodili do krámu. Tím,
že všechna následující pokolení byla vychovávána v takto upravených podmínkách, tak
následně došlo jen k materiálnímu pohledu
na svět, tedy jen ke konzumnímu způsobu života, který se projevil i vědě. Kdy například
kvantová fyzika již dnes nemá odpovědi na
jevy, nebo je nedokáže vyjádřit současnými definicemi. Tedy většina z nás dostala do
rukou jen určité hračky a ty ostatní nám byli
záměrně odebrány.“
Natália (Kyjev): „Znalosti prapôvodnej
fyziky ALLATRA poskytujú prístup k nevyčerpateľnému zdroju energie, ktorý je všade.
Nie je ho potrebné akumulovať, ani ho transportovať k spotrebiteľovi na ďalšie použitie.
Pretože je všade a pre každého človeka, je k
dispozícii tu a teraz. A to kvantitatívne mení
život každého človeka.“
Druhou témou, ktorá sa na hre otvorila,
bola téma sociálnych pôžičiek. Účastníci
hry v nej vyjadrili svoje názory a skúsenosti na pôžičky, ktoré vôbec nemajú sociálny
charakter:
Michaela (Bratislava): „Prečo u nás
existujú pôžičky na štúdium a je na nich
úroková sadza? Veď žijem v štáte, v ktorom
ústava zaručuje bezplatné vzdelávanie. Ak
si potrebujem zobrať pôžičku na vzdelávanie
rýchlo zistím, že takéto pôžičky nemajú sociálny charakter. Sú jednoducho trhové. Veď
ich úroková sadzba sa pohybuje do výšky 6 %.
Výdaje na vzdelávanie sú zaťažujúce pre
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A SOCIÁLNE PÔŽIČKY V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
Záznam z konference sledujte na allatra.tv

všetky rodiny, v prvom rade však pre rodiny
sociálne slabšie. Rodina s dvomi či tromi školopovinnými deťmi platí na Slovensku za poplatky spojené so vzdelávaním v priemere od
100 euro v priebehu roka. Sú to výdaje, ktoré
v žiadnych dokumentoch alebo štatistikách
nenájdeme. Jednoducho ich len v praxi všetci
platíme. Ak dieťa chodí na strednú školu nad
40 km od bydliska, rodičia platia za školský
internát ešte navyše 20-30 euro mesačne.
Pre rodiny, v ktorých rodičia pracujú za minimálnu mzdu alebo pracuje len jeden rodič,
je to vysoká suma. Áno, existuje sociálny program pre zárobkovo slabšie rodiny a možno
požiadať o pomoc od štátu, ak rodina poberá
napríklad dávky v hmotnej núdzi. Je to však
skutočná pomoc a dôstojný život?“
Nie, nie je. No my sami môžeme zmeniť túto situáciu. Stačí len konať a nebáť
sa vziať zodpovednosť za to, čo sa deje, do
vlastných rúk. Vďaka dnešným technológiám, ktoré máme k dispozícii, to vôbec nie
je náročné:
Tvorivá spoločnosť nemusí byť len snom
A na záver by sme sa radi podelili so slovami Renáty a Róberta, vedúcich tejto hry
profesionálov:
Róbert (Bratislava): „Ako bolo možné vidieť v dnešnej diskusii, zmena spotrebiteľskej spoločnosti na spoločnosť tvorivú
nemusí byť len hypotetická. Naopak je veľmi
jednoduchá, stačí len spraviť voľbu ako človek. Veď všetko ostatné je už na svojom mieste. Jediné čo nám bráni je len naše vedomie,
ktoré sa neustále snaží riadiť náš život. Prekročme ho a začnime všetci spolu tvoriť spoločnosť v ktorej budú dominovať láska, priateľstvo, vzájomná pomoc a duchovné hodnoty
medzi ľuďmi. Každý človek chce predsa žiť v
takej spoločnosti. Predstavte si pracovať 4-5
hodín denne. Mať prácu, ktorá Vás baví a
nie prácu ktorú potrebujete aby ste prežili. A
zbytok času môžete tráviť s príbuznými, priateľmi a osobným rozvojom aby ste sa stali
človekom s veľkým Č.“
Renata (Bratislava): „Som vďačná, že
sme venovali toľko pozornosti tejto téme. Že
sme sa zastavili a uvideli, že treba robiť niečo
inak. Aby sme prežili celé ľudstvo a spolu vytvorili nový formát. Respektíve obnovili formát tvorivej spoločnosti, ktorý tu už bol už

pred 6000 rokmi. Kedy nevládla moc, súťaživosť, ale dôležité bolo spoločné blaho a rovnosť. Naplnený život. Skutočné pochopenie
toho, kto sme a čo je zmyslom nášho života.
Že je to Láska. Ja verím, že sa nám to podarí. Áno, sme duálni, je v nás svetlo i tma, no
verím, že svetlo v nás je silnejšie. Priatelia,
stretnime sa 9.5.2020 na celosvetovej online
konferencii a povedzme si spolu, v akej spoločnosti chceme Žiť.“
Alenka (Bratislava): „Osobné stretnutia nás veľmi zbližujú, pomáhajú nám ísť domov, tak to cítim ja. Internet, Skype je fajn
na predanie informácií, no osobné stretnutia,
spoločná práca na danom mieste, nové skúsenosti, rozhovory - pochopenia, vzájomná
pomoc, podpora a veľa ďalšieho to je skutočná AllatRa. Som vďačná všetkým, ktorý
tvoríme túto krásnu rodinu, je v nej tak dobre. Ďakujem všetkým.“
Zuzana (Bratislava): „Na konferencii
zazneli slová „Myslela som si, že mňa sa to
netýka“. Táto veta mi otvorila oči a srdce.
Vo chvíli, keď som ich začula na tejto krásnej
konferencii, pochopila som, že som to brala
ako niečo, čo urobia druhí – odborníci, že
ja tomu predsa nerozumiem, ale všetko, čo
odznelo bolo pre mňa úplne zrozumiteľné.
A zrazu mi bolo jasné, ako ľahko môžem aj
ja pomôcť pri zmene vektoru spoločnosti na
tvorivý formát. Je dôležité, aby som prestala čakať a pozerať sa z diaľky, ako to iní
urobia. Stačí skutočne tak málo. Som veľmi
vďačná za toto uvedomenie, pretože som pocítila úžasnú tvorivú silu vnútri seba a bolo
mi jasné, že ako jedinec chcem a môžem tiež
prispieť. Ďakujem za krásnu konferenciu a
príležitosť, ktorá mi ukázala, že tvorivá spoločnosť vlastne už vzniká – vnútri vo mne, v
nás všetkých.“
Budúcnosť celého ľudstva závisí od
voľ by každého z nás!

HRA PROFESIONÁLOV
TVORIVÁ EKONOMIKA

SPRAVODLIVÉ KOMUNÁLNE POPLATKY A
SOCIÁLNE PÔŽIČKY
V TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
26.10.2019

ZAČIATOK V 15:00 ( SELČ)

ŽIVÉ VYSILANIE NA ALLATRAUNITES.COM

Rigden: „V nové světové společnosti, orientované na duchovní vektor rozvoje, by „dlouhodobí“ zplnomocněnci,
jako jsou dnes poslanci a jim podobní,
neměli být. Je-li nutné delegovat své
zplnomocněné představitele na společenské schůze, aby informovali o názoru lidí toho či onoho území, tak prosím.
Tito lidé by se ale měli reálně vybírat z
národa podle jejich osobních a mravních kvalit, podle úrovně odpovědnosti, profesionality, podle konkrétních
zásluh, které již pro společnost vykonali. Tito představitelé by měli být
zbaveni jakýchkoliv privilegií a výhod.
Měli by tu veřejnou činnost vykonávat
na svůj účet, ve svém volném čase, aniž
by dostávali nějaký materiální či jiný
honorář, jakékoliv výhody ve vztahu k
druhým obyvatelům společnosti. Přitom teprve tehdy, když člověk zlepšuje
životní podmínky všech členů společnosti, zlepšuje spolu se všemi život i
sám sobě.
V důsledku vytvoření takových
podmínek se budou aktuálními otázkami činorodosti společnosti zabývat
čestní, moudří lidé, kteří jsou ne kvůli
sobě, ale kvůli službě společnosti připraveni obětovat svůj osobní čas, v
jistém slova smyslu na úkor vlastního
materiálního života, aniž by za to dostávali nějakou náhradu. Samozřejmě
společnost bude kontrolovat řešení podobných otázek a formulovat priority.
Nejzávažnější životní otázky by měla
řešit celá světová společnost. Mimochodem, dnešní technologie umožňují
v reálném režimu provádět podobná
přístupná veřejná setkání, bez nákladných cest a shromáždění, klidně
všechno řešit na místě. To nešetří pouze spoustu času a prostředků, ale poskytuje to také možnost operativních
řešení projednávaných otázek, ale co
je také důležité, přístupnost takových
„internetových shromáždění“ veřejnosti rovněž odstraňuje nepotřebná
masová „posezení“ a vylučuje zákulisní
hry a lobbování soukromých zájmů na
úkor společnosti.“
Z knihy AllatRa od A. Novych

www.allatra.tv/cs
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MEZINÁRODNÁ DOBROVOĽNICKA
INTERNETOVÁ TELEVÍZIA
allatra.tv/cs, allatra.tv/sk
Televízia nového formátu, televízia tvorivej spoločnosti, v ktorej dominujú vysoké morálne hodnoty,
Dobro, Láska, Priateľstvo, Ľudskosť, Vzájomná úcta a Jednota medzi ľuďmi
Videá o skutočnom zmysle života človeka a jeho duchovnom rozvoji
Pravdivé informácie bez skresľovania, manipulácie a sledovania niečích výhod
Široký okruh programov: veda, psychológia, klíma, dobré správy znásobujúce ľudskosť
Vznikla vďaka ľuďom inšpirovaných knihami od Anastasie Novych

NOVĚ na ALLATRA TV

Film JEDINÉ ZRNO s československým dabingem
Prvý film "VOĽBA'“ rozsiahleho medzinárodného projektu "JEDINÉ ZRNO".
Tie najjasnejšie pochopenia a osobné odhalenia ľudí z rôznych krajín sveta na
tému "Ľudská voľ ba", jej hlavná úloha v živote človeka, určujúca jeho ďalší
osud.
Unikátny medzinárodný sociálny výskum, nemajúci obdobu, ktorý je iniciovaný
a realizovaný SAMOTNÝMI ĽUĎMI z viac ako 140 krajín sveta. Ľudia rôznych národností, náboženských vyznaní, profesií sa zapájajú do tohto rozsiahleho výskumu
po celom svete. Spoločný výskum, preklady, medzinárodné rozhovory, sociologické
prieskumy, telekonferencie, videokomentáre vedcov a odborníkov z rôznych krajín
sveta, medzinárodná spolupráca a vzájomné porozumenie.

Pořad NÁSTRAHY VĚDOMÍ s účastí I. M. Danilova s českými titulky
Jak se vyhnout nástrahám, mechanizmům a léčkám, které používá vědomí
vůči člověku na jeho cestě k duchovnímu osvobození? Jak racionálně vkládat
svoji pozornost do duchovního rozvoje? Jak odlišit zrna Znalostí od plev? Otázky
vnitřního hledání, katarze, duchovního Života, způsobů, jak dosáhnout stavu hlubokých pocitů radosti a lásky. Jak se zbavit utrpení „duše“ v každodenním životě?
O stříbrné niti, o duši, o transformaci energetické konstrukce, o duchovní přeměně
člověka.
Jak se chránit před systémem? Jak si systém hraje s klíčovými pojmy: „důvěra“, „pozorovatel“? Jak záměny od systému se skrývají v typických „doporučeních“, mylných představách některých lidí (guru, učitelů, duchovních), kteří učí
druhé lidi duchovní cestě?
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Relácia ISLAM NÁBOŽENSTVO LÁSKY so slovenským dabingom
Vážení diváci, uvádzame druhý diel z cyklu relácií "Islam - náboženstvo
lásky", ktorý je venovaný téme džihádu. Dnes je táto téma veľmi aktuálna, keďže
sa stala predmetom špekulácie a manipulácie. Kvôli nepochopeniu toho, čo je skutočne džihád, bohužiaľ veľa ľudí prišlo o život. Preto objasnenie skutočného zmyslu
džihádu považujeme za veľmi dôležité.
Prečo nepriatelia islamu - Iblis a jeho otroci, zneužívajú túto tému k vyhroteniu situácie na celom svete? S cieľom vytvoriť z Islamu obraz nepriateľa, aby
obraz moslima získal vo vedomí ľudí akýsi negatívny náboj. Toto všetko pokračuje
už po mnoho storočí, po mnoho storočí sa ľudia snažia niečo napraviť. Medzi ľuďmi
sa vedú vojny a rozdelenia, ale nič sa nemení.

5

www.polahoda.cz

Rigden: Lidé by se měli naučit chápat svoji
dvojí podstatu, rozumět a odpouštět ostatním jejich chyby tak, jako by oni sami procházeli touto lekcí a stalo se to právě jim.
Všem lidem je vlastní konat prohřešky.
Avšak duchovně silní lidé nejenže své chyby přiznají, ale dokážou z nich těžit cenné
lekce. Mají dostatek odvahy a trpělivosti
uvědomit si chyby, jichž se dopustili, a podle možnosti je také odstranit. Nesmíme se
rmoutit tím, co nejde napravit. Ale měli bychom zdvojnásobit své síly na to, co neodvratně přinese duchovní radost, a to nejen
nám, ale i druhým.
Život – to je skutečná škola, kde jsou
chyby lekcemi a získané zkušenosti
dobrým učitelem. Jak se říká, v poklidném oceánu života se nestaneš
zkušeným námořníkem. Když člověk
nabude díky duchovním zkušenostem
Moudrost, začíná pevně a cílevědomě
svoji vést loď středem rozbouřeného
oceánu života, vyhýbá se chybám z
minulosti, nedovoluje bývalým živlům
házet ho ze strany na stranu a vyvolávat tak vnitřní konflikty. Jak říkali
mudrcové, aby člověk pevně držel kormidlo života v běsnícím oceánu života, vyžaduje to především duchovní
práci na sobě. U takového odvážného
člověka, který vede svou loď napříč
bouří životních živlů, dříve či později nastane den, kdy se jeho vnitřnímu
pohledu odhalí zcela jiný, duchovní,

Dobro je tam, kde Ty

Z knihy AllatRa

Rigden: Zcela správně. Když se duchovním otázkám společnosti bude věnovat
sama společnost a stane se to v ní prioritním a samozřejmým, potom tu bude
i pořádek. Kvůli tomu je nutné vytvořit takové podmínky, aby většina lidí v
dané civilizaci žila pro duchovní cíle a
ne pro materiální priority jako nyní. Teprve tehdy struktury žreců samy od sebe
zmizí, jelikož přestane existovat struktura tajné moci nad lidmi, která tu drží
díky zatajení původních duchovních
Znalostí. Lidé budou znát Pravdu a ona
bude dostupná každému.
***

čistý svět, který v sobě dříve neznal.
Tento svět přináší klid v Duši, dovoluje Moudrosti zvítězit nad nepříznivými živly a přistát u břehu Věčnosti.
Anastasia: Skutečně, pro vznik a upevnění myšlenek ve vědomí nelze hledat
důvod v různých materiálních lákadlech,
ale v první řadě v sobě samém – to je fakt.
Myslím, že mnozí by chtěli žít a tvořit ve
společnosti, kde ti, co kráčejí životem společně s nimi, nezadupávají jeden druhého
do špíny egoistických ambicí, negativních
emocí a dalších projevů Živočišného principu, ale stimulují ve společnosti dobro,
chovají se k sobě navzájem s pochopením
a úctou. Soudě podle dějin lidstva je to již
velmi stará touha všech dob.

Lidé se dívají na koruny stromů, ale
nevidí kořeny. A podstata je následující: všichni lidé jsou si rovni v první
řadě v podmínkách uvěznění v tomto
hmotném světě, v charakteristikách
svojí duchovní a materiální podstaty,
v pomíjivosti života a dočasnosti přebývání na tomto světě! Všichni lidé se
rodí a umírají sami a všichni mají svůj
vlastní duchovní osud, který sami vytvářejí svojí volbou. Všichni lidé jsou
ve své Duchovní podstatě laskaví, protože každý má Duši, a v tomto smyslu
jsou si všichni moc blízcí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. A to všechny
lidi spojuje bez ohledu na sociální postavení, bydliště, náboženství a státní
příslušnost jejich těl.

Anastasia NOVYCH

nalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva!

Z

Knihy je možné bezplatně stáhnout na allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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CO JE TO
PRVOTNÍ HŘÍCH?

JE ČLOVĚK OD
PRVOPOČÁTKU HŘÍŠNÝ?
Odpovědi na tyto otázky předkládá Igor
Michajlovič Danilov v pořadu
„Vědomí a Osobnost. Od předem
mrtvého k věčně Živému“
Text pořadu, v redakcí Anastasie Novych
Zkratky v textu:
Taťána - T, I.M. Danilov - IM
T: Igore Michajloviči, teď jsme hovořili
o stvoření prvních lidí a bylo by velmi zajímavé probrat ještě jednu velmi důležitou
otázku. To, co se v různých náboženstvích
nazývá hříchem a pádem prvního člověka,
v křesťanství je označováno jako „prvotní hřích nebo dědičný hřích prarodičů“. A
odsud vzniká pro myslícího člověka taková
znepokojující otázka: „Jsem i já hříšný od
narození následkem toho, že lidé jsou od
prvopočátku hříšní jako lidský rod? Jsem od
prvopočátku hříšný, a co například moje děti
ný, a co například moje děti nebo nemluvňata, která ještě nic špatného neudělala?“

Co děsí a trápí věřícího? Že je hříšný od
narození, že je pošpiněn hříchem. Co uslyšel v chrámu? Že očista, osvobození od moci
„dědičného hříchu“ se koná ve svátém tajemství Křtu – rituál, který je v křesťanství
považován za duchovní narození člověka,
to znamená, že jakoby formálně umírá pro
hříšný život a rodí se již do nového požehnaného života. A že zejména díky Křtu, mu
bude darována svoboda od tyranie ďábla.
Lidé tomu věří, ale ve většině případu to vírou skončí. Jak je pravidlem, lidé spoléhají
na rituál, ale ne na svou vlastní transformaci, ne na vnitřní práci na sobě.

Co říká Bible
o prvotním hříchu

Mezi teology různých organizací, vyznání a směrů také neexistuje společný
názor na tuto otázku, každý se prostě odvolává na své autority, na ty, kdo, co, kdysi
říkali o této otázce, o tom, zda je člověk od
narození hříšný.

Zkrátka, co ví obyčejný člověk o tomto
problému? To, co je psáno ve třetí kapitole
knihy Genesis, že pád do hříchu byl spáchán
prvním lidským párem – Adamem a Evou v
ráji, kde oni, pokoušeni ďáblem, kousli do
zakázaného ovoce ze „stromu poznání dobra a zla“ nebo jak mu ještě říkají „stromu
života a smrti“. A na základě toho byli vyhnáni z ráje a stali se smrtelnými bytostmi,
a proto se později stali všichni lidé hříšníky.
A dnes existuje velmi mnoho různých výkladů tohoto příběhu z knihy Genesis.

V podstatě Ježíš to neříkal, to řekli lidé.
„Prvotní a dědičný hřích“ - to je čistě teologický termín v křesťanství. Do křesťanství
byl zahrnut až 400 let po Ježíši, v době, kdy
křesťanství získalo status státního náboženství. Obecně jako vždy platí: že i když
lidé chodí kolem Pravdy, jakmile se to však
snaží pochopit rozumem, vzniká tento odvěký spor, kde má správně být čárka, jak jste
správně poznamenal.

IM: Když hovoříme o hříchu, je důležité
pochopit, že člověk je od počátku svobodný
a za ním není žádný hřích. Člověk – mám
na mysli člověka jako Osobnost. Co to je
„prvotní hřích“? Často v různých náboženstvích narážíme na to, že člověk je od prvopočátku hříšný. Avšak tady je třeba pochopit, co to je hřích.

Co je to hřích?
T: Ano, otázka právě spočívá v tom, že
pojem hřích, který spáchal první člověk,
o jeho hříšném pádu, existuje také v pověstech jiných náboženství, například ve
jmenovaném zoroastrismu. Ale vrátíme se
k tomu později. Opravdu skutečně je velmi
potřeba pochopit, jak to opravdu je…
IM: Prvotní hřích ve skutečnosti – to je
ten okamžik prvního, úplně toho prvního
hříchu, kdy člověk jako Osobnost uvěřil
vědomí. Toto je první víra v lež. Právě toto
je prvotní hřích. Když podlehl pokušení od
vědomí, jako Osobnost se nechal zlákat iluzí vědomí na něco materiální.
No, a následně můžeme prostě říct, že
člověk jako Osobnost není od prvopočátku hříšný. Ale pak vzniká otázka: jestliže
člověk jako Osobnost není hříšný, tak proč

No, jak bych ti to řekl, ve skutečnosti je člověk hříšníkem pouze sám před sebou,
před svou duší... Smysl spočívá v tom, že faktor hříchu se nám dostává do podvědomí
už v dětství. Namlouvají nám, že ať patříme ke kterémukoli náboženství, jsme před
Bohem všichni vinni. Nikdo z nás není před Bohem vinen! Jsme vinni pouze sami
před sebou. Bůh, Ten koná pouze dobro. Ale my sami sebe házíme do bláta. Když
přiznáváme, že jsme zvířata, která uvízla v bahně, a modlíme se za odpuštění k Bohu,
uznáváme tu skutečnost, že On existuje, uznáváme Jeho sílu a co je nejdůležitější –
otevíráme se Lásce, pozitivním věcem...
Stáhnout
knihu
na stránkách
allatra.tv

„No dobře, jestliže člověk nemá hříšný základ, tak proč je tedy Kristova smrt
vykoupením z lidských hříchů?“
„Sám se alespoň trochu zamyslete nad touto větou. O jaké vykoupení může jít?
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přechází do stavu subosobnosti, nebo, jak
se říká v náboženství, proč se dostává do
pekla, když není hříšný? Je zde ovšem takový pojem jako nečinnost.
Člověk jako Osobnost přichází na
tento svět proto, aby získal svobodu od
hmotného světa a spojil se s Duchovním
Světem, tedy, aby přišel jako zralá bytost do Duchovního Světa. Ale kvůli jeho
nečinnosti jako Osobnosti, kdy člověk žije
světem iluzí a celou svou pozornost vkládá
do iluze vědomí, do své nenasytné, iluzorní
podstaty, jinak to ani nelze nazvat, on prostě promrhá svůj život. Je jako, řekněme,
ženské vajíčko, které bylo neoplodněné. A
taktéž Osobnost, jestliže „není oplodněná“, stává se subosobností. Samozřejmě
pokračuje ve své existenci, jelikož zákon o
uchování informací nikdo nezrušil a dokud
je energie, dokud je nositel, informace bude
existovat. Proto člověk zůstává právě ve
stádiu subosobnosti.

Smysl příchodu
každého Člověka
jako Osobnosti
na tento svět
Ale hřích, jako takový, zanikne, jakmile se člověk jako Osobnost – zdůrazňuji –
osvobozuje od otroctví vědomí. Člověk začíná již existovat samostatně. Nedopustí se
ničeho špatného. Své hlavní úsilí a veškerou
svou pozornost dává zejména Duchovnímu
Světu, zpočátku na hledání této cesty a potom na setrvání v tomto stavu, dokud nezíská Život.
Takže hřích jako takový – to je relativní pojem a spíše se vztahuje na Osobnost.
Vše je jednoduché. Ve skutečnosti je vše
jednoduché, velmi jednoduché. Je vědomí,
je Osobnost, je Duše jako průvodce nebo
řekněme transportní prostředek, můžeme ji
tak nazvat. Pokud se Osobnost stihla spojit, tedy vymanila se z moci vědomí a sho-

Dobro je tam, kde Ty
dila své okovy, tak uviděla realitu, procítila
Duchovní Svět. A když procítila Duchovní
Svět, tak z něj již nechce odcházet.
T: Ano, je to opravdu jednoduché. A
snadno to můžeme pochopit, dokonce při
čtení v Pravoslaví, že člověk původně neměl
zkušenost neblahodatného (nepožehnaného) stavu. Že pád do hříchu jako takový, to
je ztráta blaženého, vznešeného stavu setrvání s Bohem, to je ztráta Života v Bohu.
A tato blaženost je spojena s přítomností v
člověku od samotného stvoření milostí Ducha Svatého. A že v Prorocích působil Duch
a učil je, i uvnitř v nich byl, i zjevoval se
jim. I v Adamovi Duch, kdy chtěl, přebýval s
ním, a Adam znal blaženost Boží Lásky.

ANASTASIA NOVYCH

VĚDOMÍ

OSOBNOST

Ž: … Ano, a že Duch Svatý je Láska a blaženost Duše… A kdo poznal Boha Duchem
Svatým, ten nenasytně dnem i nocí prahne
po Živém Bohu.
T: Ano… A to také vysvětluje, proč důsledkem odloučení od Boha se stala smrt:
nakolik se člověk vzdálil od Boha, natolik se
přiblížil k smrti.
IM: Ano. Když se Osobnost nachází
v otroctví vědomí, žije iluzí, právě (vědomím) navozenou iluzí. Toto můžeme

Živá beseda

A

Stáhnout knihu
na stránkách allatra.tv
nazvat stavem hříšnosti. A samozřejmě,
nikdo tě z hříchu nevymodlí. Nikdo ti ho
nemůže odpustit, pokud ty sám neodejdeš.
Jednoduchý příklad, vezměme starověk:
člověk se nachází v otroctví u faraóna.
Potkává stejného otroka a ten mu říká:
„Ty nejsi otrok, jsi svobodný, můžeš jít, kam chceš.
Okovů si nevšímej. Co na
tom, že můžeš chodit jen
na přesně určeném místě,
jaký je v tom rozdíl, ty jsi
přece svobodný. Buď spokojený s tím, co máš, raduj
se, chval svého pána“. Protože právě pán je pro otroky bohem, on může s jejich
životem udělat cokoliv. Ale
opět platí, že životem se
zde rozumí jen jako dočasná existence. No, proto
přemýšlejte sami.

OD PŘEDEM MRTVÉHO
K VĚČNĚ ŽIVÉMU
Vědomí a Osobnost

Plnou verzi pořadu „Vědomí a Osobnost.
Od předem mrtvého k věčně Živému“
sledujte na ALLATRA TV

Kdyby to bylo ve skutečnosti tak, že by tedy Kristus vzal naše hříchy, znamenalo
by to, že vše, čeho jsme se nyní dopustili je nám již odpuštěno. Je to tak?! Je to celé
nesmysl. Každý člověk je před Bohem sám zodpovědný za své hříchy. Z Kristovy
smrti udělali to největší tajemství, o němž se dodnes přou i sami církevní vůdcové.
Proč se nechal ukřižovat? Vždyť Ježíš byl Syn Boží, mohl zničit celou planetu, natož
pak nějakou hrstku ubohého národa, protože mu byla dána síla Boží. A lidé chtěli,
aby se to stalo. Když ho ukřižovali, řekli: ‚Jsi-li Syn Boží, sestup z kříže‘.
Kristus ale nevešel v pokušení. Dovolil, aby bylo jeho tělo ukřižováno. Proč? Protože smysl Kristova příchodu nestál jen na učení, které lidem předával, ale nejdůležitější bylo ukázat, že vše závisí na volbě lidí samotných. Ježíš přijal tato utrpení,
aby názorně demonstroval vůli Boží, jejíž podstatou je Svoboda volby člověka; buď
se rozhodne jít k Bohu, nebo se rozhodne zůstat v temnotě svého materiálního myšlení. Kristus tedy přinesl lidem Svobodu volby. Je to veliký čin, který byl skryt před
většinou lidí.

allatra.tv/cs

Ale člověk ve své podstatě není
otrok Boží, on je syn Boží. Otec
přeci nemůže nenávidět svého
syna, může jej jen Milovat.
Protože Bůh je Láska. A Láska
nemá a nemůže mít strach…
Bůh dal lidem svobodnou volbu.
To je Jeho nejcennější dar, který
dal lidem jako svým dětem.
„Sensei ze Šambaly“
Anastasie Novych

www.allatra.tv/cs
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SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

S

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM. TVOŘIVÁ SPOLEČNOST.
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ŠANCE
NA HRANĚ

potřebitelský formát současné společnosti je jasně charakterizován touhou lidí uspokojit své materiální potřeby, což vede ke konfliktům jak mezi jednotlivci, tak i mezi celými
státy. Skutečně chceme žít v takovém světě? Co je to tvořivá společnost? A co může
sjednotit všechny lidi na Zemi?
Nyní, v rámci projektu Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA "SPOLEČNOST.
POSLEDNÍ ŠANCE", odpovídají lidé po celém světě na hlavní otázky. Otázky, které se týkají každého z nás a celého lidstva zároveň.

JAK BY MĚLA VYPADAT TVOŘIVÁ SPOLEČNOST? CO KAŽDÝ Z NÁS
MŮŽE UDĚLAT PRO TO, ABY VZNIKLA TVOŘIVÁ SPOLEČNOST?
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

Lucie, Česká republika

Libor, Česká republika

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

#ALLATRAUNITES

#ALLATRAUNITES

„Společnost by měla vypadat tak, že
mají lidé úctu k sobě, berou se tací, jací jsou.
Války jsou prostě zbytečné, je to zbytečné
násilí.“

„Člověk co by pro to mohl udělat, tak si
myslím, že na prvním místě je zodpovědnost za své chování a za svůj život.
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

Matúš, Slovenská republika

Roman, Česká republika

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

#ALLATRAUNITES
#ALLATRAUNITES

„Otevřít dveře od svých domovů, vyjít
ven, pozdravit, prostě začít komunikovat
mezi sebou.“

„Tvorivá spoločnosť je, keď môže každý
robiť to, čo ho baví, nejakým spôsobom napĺňa a môže tým prispievať spoločnosti.“
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

úryvky z pořadu
Taťána: Také bych si chtěla promluvit
o utváření této tvořivé společnosti. Vždyť
nakolik je důležité už nyní podnikat tyto
kroky. Vždyť k tomu je zapotřebí určitá
doba, pro to, aby…
Igor Michajlovič: Řeknu to tak, dnes
může lidstvo zachránit pouze zázrak. Říkám to otevřeně. Je to naprosto vážně. A
tento zázrak mohou stvořit jen lidé, kteří
se skutečně konsolidují, dospějí, upřímně
pohlédnou jeden druhému do očí a učiní
tento zázrak. Tehdy ano, lidstvo bude mít
šanci. Prozatím probíhá kasace. Potom už
bude všechno nesmyslné. A „potom“ – to
není někde za horami, to je hned vedle. A
opět, přátelé, není to strašení, je to konstatování faktu, je to skutečnost a realita dnešního dne. Dnes je ještě možnost.
Kdyby nebyla, jaký by to vůbec mělo smysl
o tom hovořit? Je.
Ale abychom něco udělali, představte
si, kolik je k tomu zapotřebí času a účasti
každého. A zde je opravdu účast každého
člověka důležitá. Práce je opravdu hodně.
A opět nezapomínejte: systém bude „házet klacky“ nejen do vašeho vědomí, ale
i do toho, co děláte. Proto je důležité co?
Nevšímat si překážek a jít (T: A jít dopředu) v přesně stanoveném směru při maximálním zrychlení. Tehdy něco zmůžeme.
No, a pokud ne, tak ne.

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

Monika, Česká republika
Jaroslav, Česká republika

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM
#ALLATRAUNITES
#ALLATRAUNITES

„Myslím, že důležité je nesoudit, snažit
se vcítit do toho, jak ti druzí lidé přemýšlejí
a chápat, že jejich názory vychází z nějaké
konkrétní životní zkušenosti.“

„První krok je ponořit se sám do sebe
a zjistit, jaký je člověk sám, aby zjistil, jak
může společnosti nejlépe přispět a zároveň
aby byl šťastný sám se sebou.“
SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

Anežka, Česká republika
Vojta, Česká republika

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

SOCIÁLNÍ PRŮZKUM

#ALLATRAUNITES

#ALLATRAUNITES

„To by měl být základ, abychom se ve
společnosti navzájem respektovali.“

„Lidé by se měli mít rádi, neměli by držet zbraně a zabíjet se. Každý z nás jednotlivě by měl mít rád lidi kolem sebe.“

Rozhovory sledujte na allatraunites.com

IM: Řeknu to tak, nejdůležitější je, aby
to každý člověk na zemi uslyšel, a přece
jen začal s realizací té, jak jsi říkala, druhé
představy. A nejen, že si představí takovou
altruistickou společnost, ale začne s její
skutečnou realizací v tomto světě. Tehdy
by vše bylo v pořádku. Vždyť život je ve
skutečnosti překrásný, přátelé. A když je
v míru, štěstí a lásce, ve tvořivé činorodé činnosti, když jdeme skutečně jeden k
druhému s otevřeným srdcem, nikoliv ze
spotřebitelského formátu vykořisťování
někoho, podvodu a tak dále, nikoliv z pozice vlastního egoismu, aby se člověk nad
někým povyšoval, ale v rovnosti, v bratrství, v lásce a v úctě – tehdy je to správné.
Tehdy i svět je překrásný, tehdy má život
skutečně smysl. Proto, přátelé moji, pojďme milovat jeden druhého a pojďme udělat tento svět lepší. Pojďme udělat vše, co
je v našich silách, skutečně vše, co na nás
záleží, abych tento svět učinili lepším.
Sledujte na allatra.tv
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MEZINÁRODNÍ SOCIÁLNÍ PROJEKT

„NE NÁSILÍ V RODINĚ
A SPOLEČNOSTI“
G

lobální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod od
spotřebitelské společnosti k formátu nové tvůrčí společnosti, jejímž základem jsou univerzální lidské duchovně-morální hodnoty.

Jedním z ukazatelů tvůrčí společnosti je psychologicky zdravé mikroklima v různých sociálních kolektivech, atmosféra přátelství, vzájemného porozumění a úcta k sobě navzájem,
pochopení, že celé lidstvo je jedna rodina.

stopviolence.allatra.org

SPOLEČNOST SE ZMĚNÍ, KDE SE DOBROTA A
LÁSKA STANOU POPULÁRNÍ!
Monika Ornetová
Ing. Lubomír Potenec
Ústí nad Labem,
Česká Republika
M: Dobrý den, jmenuji se Monika a ráda
bych se s vámi podělila o pochopení z pořadu, který natočila Liza Šilková.
L: Já se jmenuji Lubomír Potenec.
M: Pokud já uvidím, že vedle mě žije
taková podobná rodina, kterou zažila Liza
a uvidím, že tam je někdo, kdo strádá, tak
určitě si s takovým člověkem promluvím.
Určitě se vyptám, jestli něco nepotřebuje,
co mu chybí, jak žije a kdyby bylo nejhůř,
nastěhuji si ho k sobě domů. To bych udělala asi já.
L: Čím já bych mohl přispět, tak je to
tím, že člověk se snaží tu ženu, v ní vykřesat
tu lásku, která v ní vlastně je zakořeněná,
to znamená ji pomoci vyrůst na to světlo. A
tím vlastně ji dopomůžeme k tomu, že toto
světlo, ta láska nám pomůže v tomto světe
nejen přežít, ale vlastně rozsvítí nás všechny okolo.
M: Já jsem si teď uvědomila nebo vzpomněla na takový příklad, kdy spousta mužů
možná chce projevit laskavost ženě a chce
jí projevit lásku, ale žena to odmítá. Mladý muž řekl ženě: "Nechcete si sednout?"
A docela ho odbyla. Tak bych apelovala na
všechny ženy, aby byly ženami tím, že muži
odpoví na jakýkoliv krásný, laskavý skutek,
aby odvětily láskou. Tak aby jemu se chtělo
konat, aby chtěl udělat něco takového krásného zase další ženě.
Případně všem, ta rytířskost není určitě
o tom pomáhat jen ženě, ale pomáhat všem,
kdo jsou okolo, i mužům. V knize AllatRa se
mi moc líbilo: "Společnost se změní, kde se

dobrota a láska stanou populární."
Co já můžu udělat proto, abych žila takto morálně, radostně a láskyplně? No počátek je v tom lidem naslouchat, nestavět se
do opozice vůči člověku, hned to brát jako
útok, že mi někdo něco řekne. Ale i když je
to třeba trošku nepříjemné, tak chápat, že
ten člověk je v nějakém nastavení. A vyslechnout si ho.
Tím, že si ho vyslechnu otevřená, radostná, uvidím v něm toho andílka, a tímto
otevřením já se rozzářím, ten člověk najednou zjihne, zněžní a ta agrese se najednou
tak jako utlumí, tak jako rozpustí v té lásce.
A když toto se děje, tak ten člověk sám se
cítí velmi příjemně, velmi radostně a může
toto předat i dál. Třeba v ten moment získá
nějaké pochopení.
Ženám bych chtěla vzkázat, aby objevily tu laskavost v sobě a aby pochopily, že ta
laskavost nevychází z té oběti, ale že v té
laskavosti se skrývá i ta síla toho ženství.
Že mohou říci ne, když cítí že ne. A přesto
mohou být laskavé. Ze své zkušenosti vím,
že když jsem radostná a laskavá, tak mě
potkávají v životě radostné a laskavé věci.
Že to vnitřní nastavení dělá to, jak vypadá
ten můj život navenek. Síla ženy je v lásce,
vnitřní lásce, ve vnitřním ohni. Ta vnitřní
láska násobí i tu lásku v okolí.
L: Tady mi Monika v tomhle trochu nahrála. A já bych jenom mužům chtěl říci,
aby žena mohla projevit tu svoji sílu, tu svoji lásku, tak je potřeba nějaká opora, taková
opora, taková dostatečně silná na to, aby
mohl ten květ, ta žena, ta láska, aby mohla
jít ven, aby se mohla projevit.

LÍZA
ŠILKOVÁ

Ne – tyranii. Ano – Svobodě
úryvek z pořadu
A proto je dnes velmi důležité pro osud
celého lidstva, aby lidé, kteří se nechtějí
smiřovat s podobnými věcmi, kteří v příběhu Lizy vidí pozitivní příklad k napodobování - aby tito lidé přestali mlčet, aby
sdíleli tato pochopení, tyto znalosti, které
dnes přinesl Mahdí, aby to sdíleli se všemi
lidmi, kteří je obklopují. Aby to však nesdíleli z pozice jakéhosi poučování, nýbrž
z pozice vzájemného lidského porozumění a lidské péče, a pochopení toho, že bez
těchto znalostí lidstvo bude ztraceno.
Zůstala poslední šance a dnes lidstvo
opravdu stojí na pokraji propasti, obrovské propasti. Pokud do ní spadne, nebude už moci dostat se z ní ven. Ale stále
je tu šance neudělat tento poslední krok
do propasti - otočit se k světlému životu
a vyjít vstříc Všemohoucímu Alláhovi a
vybudovat nový počestný život, k obrazu
Všemohoucího Alláha, ve kterém by se
každý z nás, mohl skutečně otevřít ve své
pravé kráse.
A pak by nebyly žádné příběhy jako
ten, který vyprávěla Liza. Kdo z normálních lidí chce žít ve společnosti, ve které
se dějí podobné věci?
Proto, drazí bratři a sestry, je důležité pochopit, že dnes vše závisí pouze na
naší volbě. Vyzývám všechny své bratry,
vzpomeňme si, že my jsme především
muži, že pravá podstata každého z nás je
především být obráncem Pravdy, kterou
přinesl Mahdí, a být obráncem žen. A pokud si na to vzpomeneme a nebudeme na
to zapomínat, pak i pro ženy bude snazší
otevřít se ve své pravé podstatě. A pokud
se otevře i žena, bude to pro nás všechny
snazší. Jen iblisovi bude těžko, ale to je
jeho problém. A pro nás všechny to bude
snazší. A to vyvolá spokojenost Všemohoucího Alláha. A co může být v tomto
životě důležitější, než právě vyvolat spokojenost Všemohoucího Alláha?

M: Díky knihám Anastasie Novych a pořadům s účastí Igora Michajloviče přišlo pochopení, jak vlastně krůček po krůčku, jak
se stát lepším člověkem.

A také se obracím na všechny sestry: dovolte si takovou nádheru, otevřít se
ve své pravé podstatě. Mí bratři mě slyší
a my vám určitě nabídneme své rameno,
otevřete se a nebojte se. Příklad Lizy je
příkladem toho, že každá z vás to dokáže. Jsem si víc než jistý, že mě moji bratři
uslyší a všechno se nám podaří. Hlavní
věcí je věřit v to a jednat, nemlčet. Čas
mlčení už je pryč.

Sledujte na allatra.tv

Sledujte na allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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dávných dobách a představují jediný světový komplex spojený s Kailás.
A to vyvolává mnoho otázek, z nichž
hlavní je: „Kvůli čemu?“
Kvůli čemu lidé vynakládali takové kolosální výdaje?
Je jasné, že pro něco globálního a nadmíru důležitého, týkajícího se celého lidstva.
Ale to vyvolává ještě jednu otázku: „Jak to
funguje?“ Ale odpovědi na tyto otázky lidstvo ještě musí najít.

K ČEMU NA PLANETĚ POTŘEBUJEME
PYRAMIDY A JAK JE AKTIVOVAT?
T: Zde jsem si také, Igore Michajloviči,
vzpomněla, že před třiceti lety jste vyprávěl lidem o pyramidálních komplexech, o
pyramidách, které jsou po celém světě. Je
zajímavé, že v pořadu „Narušení fyzikálních zákonů“, když Vám položili otázku o
pyramidách, Vy jste odpověděl následujícím
způsobem. Chtěla bych to přečíst… Řekl
jste, že ‚tento přístroj ve skutečnosti dává
pochopení, k čemu byly potřebné pyramidy‘. Můžeme pohovořit podrobněji o těchto
komplexech?
IM: Mohu odpovědět na začátek otázkou? Co si myslíte, Imhotep stavěl pyramidu pro to, aby tam jeho potomci pořádali turistiku a jeho země mohla vydělávat peníze?
Nebo pro něco jiného? A kolik takových pyramid je postaveno po celém světě? (T: Ano,
a pořád nacházejí nové a nové.) Vždyť jsou i
mnohem větší pyramidy a všechny jsou postaveny v určité posloupnosti a orientovány
na Kailás. Proč existuje tento pyramidální
komplex? Pokládal si někdo tuto otázku? Na
co? Pravděpodobně pro něco významnějšího než jen pro turistiku.
T: No, někdo si myslí, že nejspíš pro to,
aby se dalo zlepšit zdraví, někdo – uchovávat zásobu potravin.
IM: Vědomí to všechno svádí k čemu? K
výdělku a zlepšení zdraví. Vědomí nic jiného nemá. Je to skutečně zákeřné stvoření.
Vždy myslí jen na své merkantilní zájmy.
Ale lidé se právě tím odlišují, že kromě vědomí, mají také Osobnost, která se musí na
to všechno dívat zeširoka a komplexně. S
tím vším, o čem jsme dnes mluvili, vždyť
se s tím lidstvo již setkávalo. A pyramidy,
které dnes nalézají, díky Bohu, ty pyramidy,

PYRAMIDY JSOU NACHÁZENY DODNES

„KLIMA.
BUDOUCNOST JE TEĎ“
allatra.tv

které byly postaveny, řekněme, ne v tomto
cyklu, tedy před více než 12 000 lety… No,
jestli vezmeme tentýž Kailás…
T: Ano. Zde vzniká mnoho otázek…
IM: No, odpadává dotaz, bylo-li to vyrobeno technicky (T: Ano, to udivuje, ovšem),
tedy nikoliv přírodní útvar. A bylo to dokonce vytvořeno ani ne v minulém cyklu. Nyní
nalézají pyramidy, které jsou staré mnoho
tisíc let. K čemu sloužily?

CO SJEDNOCUJE
VŠECHNY PYRAMIDY NA SVĚTĚ
A KAILÁS?
Po celém světě, na všech kontinentech,
od Ameriky po Evropu, od Austrálie po Afriku, Asii, byly nalezeny stovky kamenných
struktur pyramidální formy: pravidelné pyramidy, useknuté pyramidy, stupňovité pyramidy, pyramidální horské komplexy.
Mnohatunové stavby. Megalitické zdivo
nemající obdoby. Jasná orientace na světové strany. Pyramidy, jejichž stavba žádala
vynaložení obrovských sil, času a zdrojů, a
rovněž znalosti exaktních věd.
Pyramidy jsou nacházeny dodnes. Jedny
jsou skryté pod písky, jiné pod zemí, další jsou zarostlé lesy, další jsou skryty pod
vodou.
Ale všechny spojuje jedna věc - tyto jedinečné velkolepé objekty byly postaveny v

JAK
AKTIVOVAT
PYRAMIDY?
T: Kailás, to je zajímavé téma, jeho stěny nazývají zrcadly. Proto, když provedeme
paralelu dokonce i s pyramidou, která se nachází v Koordinačním Centru Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, otázka
přece zůstává otevřená.
IM: Můžeme o tomto tématu mluvit
hodně. Téma je to opravdu velmi obšírné,
zajímavé. Je možné k němu přistupovat z
různých stran: z archeologické, z historické. Přistoupíme-li z technické, z funkčního
hlediska, k čemu jsou pyramidy… tak jsou
proto, aby něco odvrátily. Ale otázka je
jinde… Řekněme, jaký smysl má auto,
když chybí řidič.
T: Lidé.
IM: Samozřejmě. Vždyť pro to, aby fungovala technika, jsou zapotřebí ti, kteří ji
dovedou použít.
T: Ano. Zkrátka kdysi v knihách Anastasie
Novych, v knize „Sensei ze Šambaly-4“, bylo
právě řečeno, že když Imhotep stavěl pyramidu, tak důraz byl kladen na to, aby (IM: Na
lidi) ano, duchovně vychovat lidi.
IM: Samozřejmě. A pamatujeme si dobu
Imhotepa, dokonce i podle těch historických popisů, které se dochovaly. Vždyť to
skutečně byla důležitá epocha, v té době
byly velmi důležité změny, když on obyčejným lidem umožnil se rozvíjet, studovat a
růst. On skutečně zlomil systém.
T: Takže lidstvo má šanci nějakým způ-

MNOHATUNOVÉ STAVBY
K ČEMU JSOU PYRAMIDY?
MEGALITICKÉ
ZDIVO
NEMAJÍCÍ OBDOBY

JASNÁ ORIENTACE NA
SVĚTOVÉ STRANY

PROTO, ABY NĚCO
ODVRÁTILI
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sobem spustit… (IM: No, šance je vždycky)
tento pyramidální komplex, ano? Pro to,
aby zastavili…
IM: No, „nějakým způsobem“ se to nepodaří… Chápeš, není to tablet, když budeš
mačkat, mačkat všechny čudlíky a vida, on
se zapne. Tamto je něco jiného… Aby se
aktivovaly pyramidy, je potřeba duchovně svobodných lidí, a v dostatečném
množství.
T: Je také zajímavé, že pozornost většiny
lidí je zaměřena na egyptské pyramidy, ale
centrem je…
IM: Mají přeci dobrou reklamu.

CO VE SKUTEČNOSTI
PŘEDSTAVUJE
KAILÁS?

„Ale všechny spojuje jedna věc – tyto jedinečné velkolepé objekty byly postaveny
v dávných dobách a představují jediný
světový komplex spojený K A IL ÁS“.
T: Ano. A centrem je Kailás v Tibetu.
IM: Ve skutečnosti máme dvě hlavní pyramidy: jedna je Kailás a existuje ještě jedna pyramida, a zbytek, to už je všechno jen
retranslace.
T: Nakolik je důležité, aby lidé chápali i
strukturu své konstrukce, obzvláště nyní, v
těchto nelehkých časech.
IM: Máš na mysli energetickou konstrukci? O tom je mnoho řečeno, kdo chce,
může si to přečíst v knize AllatRa. Všechno
je, vše již bylo lidem dáno.
Z pořadu „KLIMA. BUDOUCNOST JE TEĎ“

1:34:46 — 1:42:29

KLIMA
BUDOUCNOST
JE TEĎ

Obrázek č. 69. Schéma pyramidy a její základny
Na schématu je vyznačena konstrukce pyramidy (stavba 2. tis. př. n. l.) – její
průřez a horizontální projekce, kde je zobrazena kamenná kostra s naplněním.
Zvláštní pozornost na sebe poutá geometrické schéma základny pyramidy.
Rigden: Geometrie pyramidy je těsně
spojena s fyzikou. Máme-li podobnou
konstrukci a disponujeme-li nezbytnými
Znalostmi, můžeme způsobovat určité
efekty následkem vzájemné souvislosti... mezi dimenzemi, a to díky přirozeným fyzikálním zákonům. Po pravdě
řečeno to věděli i žrecové, v jejichž rukou
byly informace o původních duchovních
praktikách. Stačí obrátit pozornost na archeologická fakta – na starodávné pyramidální stavby. Setkáváme se s informací, že
prakticky všechny měly důležitý kultovní,
rituální, religiózní význam, symbolizovaly
nadpřirozené síly a ztělesňovaly vyjádření
určitých vlastností světa, proto je také lidé
uctívali.
Anastasia: Ano, dnes mnozí lidé vědí
o takových monumentálních starodávných
stavbách, jako jsou egyptské pyramidy v Africe, useknuté pyramidy starodávných národů ve Střední a Jižní Americe. Je známo,
že i Sumerové v Mezopotámii (Přední Asie)
budovali stupňovité stavby (ze 3 – 7 vrstev)
v podobě useknutých pyramid – zikkuratů,
na jejichž vrcholku se zřizovaly posvátné
chrámy. Celý tento komplex u nich symbolizoval „spojení Nebe a Země“, mystické,
posvátné centrum.
Rigden: Navíc, se symbolikou pyramidy
spojovali i osud lidí po smrti. Třeba právě
Sumerové, Egypťané, Babylóňané... Nebo
vezmeme-li si tradice pohřbívání v Sýrii,
Palestině, Číně, Koreji, na severním Kavkazu, na Sibiři a tak dál.
Anastasia: Nepochybně, tyto hroby
obvykle mají stupňovitou pyramidovitou
střechu (ideálně do šesti stupňů, které dříve
patrně označovaly počet dimenzí, v nichž je
umístěna konstrukce člověka). Na vrcholku
se zpravidla nachází kámen ve tvaru polokoule či ve vejcovité podobě. Vystupoval
jako symbol jiného světa (sedmé dimenze),
označoval duchovnost, vševědoucnost zemřelého člověka, nebo to byl symbol odešlé Duše. Samotné hrobky se vyskytují ve

čtvercovitém uspořádání.
Rigden: Mnohé národy jednoduše dělaly kopcovitý val – hrobku (kurgan), připomínající pyramidu...
Anastasia: Ano, to je nejrozšířenější
podoba pohřebních staveb na kontinentech.
Také stojí za zmínku stepní kurgany v Rusku a na Ukrajině. Například kurgany Abaševské kultury, rozšířené ve 2. tisíciletí před
naším letopočtem na území od Kalužské
oblasti až k Uralu (Rusko). Mimochodem,
pro tuto kulturu byl typický „kult ohně a
slunce“, keramika, bohatě zdobená geometrickými ornamenty, a také byla nalezena
řada ženských ozdob ve tvaru spirál, přívěsků, plíšků a tak dál.
A co mohyly starodávných pohřebišť na
Altaji, třeba archeologický nález „Altajský
zlatý člověk“ v Rusku nebo podobný nález
v Kazachstánu – „Issykský zlatý člověk“?!
Pyramidy ze zeminy-kurgany byly typické
pro Skythy, kteří žili ve stepních oblastech
Evropy a Asie (od 7. století před naším letopočtem do 3. století našeho letopočtu). Tento národ měl také bohatou sakrální symboliku, spojenou se ženskými bohyněmi a
vědci takzvaným „zvířecím stylem“ umění.
A to už ani nemluvím o archeologických památkách jiných světadílů, třeba Mississippské kultury v Severní Americe – Cahokia (7.
– 13. st. našeho letopočtu). Její památník se
skládá ze 109 kurganů – pyramid, převážně
s useknutou špičkou. Je třeba podotknout,
že Mississippská kultura má rovněž velmi
bohatou znakovou symboliku.
Rigden: To bezpochyby. Kdybychom se
podívali na symboly starodávného světa,
mohli bychom bez námahy v jejich základu najít jedny a tytéž duchovní znalosti, mít o nich
alespoň obecné představy... Nebo další příklad
předávání Znalostí v podobě pyramidy.
Z knihy AllatRa
od A. Novych

zdarma ke stažení
na allatra.tv

www.allatra.tv/cs
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PREZENTACE KNIH
I. 24. října uspořádali účastníci MSH
„ALLATRA“ prezentaci knih Anastasie Novych v městské knihovně v Praze, v Dejvicích. Prezentace se týkala především knihy
„AllatRa“ a nejzajímavějších momentů v
ní: původu znaku AllatRa a jeho nálezů na
různých artefaktech z mnoha koutů světa;
energetické konstrukce člověka; původu a
síly myšlenky; lidské duality, volby a pozornosti; o tvořivé společnostii, založené na
morálních a duchovních hodnotách.

V. XXVIII. Ekonomické fórum se konalo ve dnech 3.-5. září
2019 ve městě Krynica-Zdrój v Polsku. Účastníky fóra
se letos stalo více než 3 000 hostů z různých zemí. Mezinárodní tým
ALLATRA TV se této události také zúčastnil. Zástupci politických kruhů, médií,
podnikatelé, ředitelé velkých společností,
profesoři i studenti projednávali aktuální
politickou, ekonomickou a společenskou
situaci ve světě, sdíleli své pracovní zkušenosti v oblasti ekonomiky a sociální sféry.
Reportéři ALLATRA TV pohovořili s účastníky fóra a dozvěděli se jejich mínění o tvořivé společnosti, co podle nich sjednocuje
všechny lidi a nakolik je dnes důležitá vzájemná spolupráce a komunikace mezi lidmi.
Reportéři s hosty i organizátory fóra hovořili také o unikátním mezinárodním projektu
„Společnost. Poslední šance“ a seznámili
je s aktivitami Mezinárodního společenské-

ŽENY A MATKY ZA
MÍRUMILOVNÝ SVĚT ZÍTŘKA
II. Účastnice MSH ALLATRA z Čech a Slovenska se 4. května natáčely na mezinárodní konferenci „Ženy a matky za mírumilovný svět zítřka“ a mezináboženského
„Mostu míru“, který organizovala celosvětově rozšířená organizace WFWP (Federace
žen za mír ve světě) s upřímným záměrem
vytvořit mír ve světě pro všechny lidi, bez
ohledu na národnost, náboženské vyznání, rasu či kulturu.
Dobrovolníci MSH „ALLATRA“ v rámci
konference představili knihu „AllatRa“, celosvětový, sociálně-výzkumný projekt „Jediné Zrno“ a pozvali všechny přítomné na
konferenci „Společnost. Poslední šance“.
Události se zúčastnilo více než 100 žen z
Německa, Ruska, Polska, Rakouska, Slovenska, Maďarska a České republiky, UK,
USA, Koreje, Francie, Ukrajiny, Chorvatska,
Súdánu, Egypta a Somálska.
Reportáž z této události sledujte na allatra.
tv/cs. Dnes celé lidstvo a každý člověk stojí
před volbou a od našich skutcích závisí, v
jaké společnosti budeme žít zítra!

ho hnutí „ALLATRA“. Hosté upřímně odpovídali na otázky novinářů a poznamenávali,
že dnes je velmi důležité, aby vztahy mezi
lidmi byly budovány na základě lidskosti
a poctivosti. Zároveň navrhli různé kroky,
které už dnes může každý člověk udělat pro
to, aby vznikla tvořivá společnost.
Zveme všechny, aby se připojili k mezinárodní online konferenci nového formátu
„Společnost. Poslední šance“, která se
uskuteční dne 9. 5. 2020, abychom jako lidstvo, všichni společně a zcela otevřeně, projednali otázky týkající se celé společnosti.

PREZENTACE KNIHY AllatRa
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NOC
VĚDCŮ

III. 27. září se dobrovolníci ALLATRA TV
v Ostravě, Brně, Děčíně a Ústí nad Labem
vydali na událost zvanou „Noc vědců“. Natáčeli zde rozhovory s hosty, i s vědci a profesory různých oborů, kteří nejsou lhostejní
k tomu, co se v dnešních dnech děje s naší
planetou i společností.

IV. Ve dnech 3.-5. října se dobrovolníci
MSH „ALLATRA“ zúčastnili výstavy
Biostyl a Ezoterika 2019, která se konala v Bratislavě, kde proběhla prezentace knih Anastasie Novych a
s hosty festivalu se dobrovolníci
osobně podělili, jak jim Znalosti
uvedené v těchto knihách změnily život k lepšímu a naplnily ho
pravým smyslem.
Tým ALLATRA TV natočil několik
rozhovorů s účastníky výstavy o
tom, co můžе sjednotit celé lidstvo
na duchovních a morálních základech.
Na prezentaci knihy „AllatRa“ otevřeli
účastníci otázku přechodu ze spotřebitelského formátu společnosti na formát tvořivý, založený na duchovně-mravních základech a pozvali všechny zúčastněné na
celosvětovou konferenci „SPOLEČNOST.
POSLEDNÍ ŠANCE“, která se uskuteční
9. května 2020.
Tímto bychom chtěli pozvat na konferenci
i Vás. Společně můžeme dokázat mnohé!

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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