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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. 

VÍTĚZSTVÍ
NAD

SEBOU

Velmi důležitý pořad pro všechny, 
kdo skutečně každodenně pracují na 
sobě, učí se kontrolovat své vědomí a Žít 
Osobností. Důležité duchovní rady, jak 
zvítězit nad sebou. Odpovědi na otázky, 
se kterými se lidé jdoucí duchovní cestou 
často setkávají. 

 Jak si jen nehrát na dobrého člověka, ale 
skutečně jím v praxi být. Co je to Svědomí? 
Co je to celostní vnímání Osobnosti? Jak Žít 
a ne přežívat? Co dělat, když ti vědomí vnu-
cuje skleslost a znehybňuje tě? Jak pomocí 
svých programů předstírá, že ono - to jsi ty? 
Co dělat, když vědomí zpochybňuje, zamě-

ňuje duchovní smysl, hledá magii a sílu? Jak 
držet vědomí na uzdě? Jak v sobě zastavit 
agresi a skrytou manipulaci vědomí?

Jak v sobě vytvořit podmínky pro zrání 
Osobnosti? Jak probíhá přenos informací vklá-
dáním pocitového vnímání? Co je to stav osví-
cení a spásy? Pravda a fikce. Jak se mění ko-
lektiv a společnost, když se mění sám člověk? 

Proč jsou lidé z různých zemí světa in-
spirováni a nadšeni mezinárodními pro-
jekty a konferencemi společenského hnutí 
ALLATRA, které spojují svět? Jak mezi se-
bou lidé sdílejí své duchovní dědictví? 

    6

CENNOST POZORNOSTI
  PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

„Pokud cítíš a chápeš, tak Žij, prostě 
Žij. A jaký je rozdíl, jestli se systém akti-
vuje či ne. Vše překonat je snadné! Tehdy 
se to už stává jejím problémem, a ne tvým. 
Všechno je velmi jednoduché. Když skuteč-
ně žiješ Duchovním Světem, v této Lásce, v 
tomto štěstí, pak systém prostě nemá pří-
stup, je bezmocný.“         

  Igor Michajlovič Danilov  

sledujte na
 allatra.tv

Medzinárodná press konferencia
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ZA TVORIVÚ 
SPOLOČNOSŤ!

22. JÚNA 2019
USA 8:00, EVROPA 14:00

Vnitřní duchovní opora

O éteru

Pramen Lásky je v každém  
z nás

Společnost. Poslední šance

Astrológia a duchovnosť
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MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

PROJEKTY MEZINÁRODNÍHO 
SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ „ALLATRA“

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

PROJEKTY MEZINÁRODNÍHO SPOLEČENSKÉHO HNUTÍ ALLATRA

Fundamentální sociálně-výzkumný projekt Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA. Unikátní, 
nemající ve světě obdoby, mezinárodní sociální výzkum, který je iniciován a realizován samotnými lidmi 
z více než 140 zemí světa. Hlavním úkolem je odhalit jediné zrno duchovních znalostí na základě společ-
ných původních duchovních zrn světových náboženství, proudů a směrů a také schémata práce vědomí. K 
rozsáhlému výzkumu se po celém světě připojují lidé různých národností, náboženských vyznání i profesí.

Zveme Vás, abyste se připojili k jedinečné světové iniciativě Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA „Hra profesionálů. Jediné zrno. Společnost. Poslední šance“, která proběhne 9.5.2020. Je to 
událost mezinárodního rozsahu, která se odehrává poprvé v dějinách lidstva. Skutečná šance, která dává 
lidem na planetě možnost spojit se v živé komunikaci a projednat aktuální a životně důležitá témata, 
která trápí každého z nás.

Globální partnerská dohoda ALLATRA je základem pro praktickou realizaci modelu duchovní tvořivé 
společnosti - vytvoření kvalitativně nové podoby mezilidských vztahů prostřednictvím činnosti v pra-
covní sféře společnosti, založené na všelidských duchovních a morálních 7 osnovách ALLATRA.

Mezinárodní internetová televize s aktuálními a zajímavými pořady na růz-
ná témata: mezinárodní rozhovory, ankety, psychologie, věda, dobré zprávy, 
informační a analytické programy,  rozhovory se slavnými lidmi, přátelský 
humor, vzdělávací animovaná videa, rodinné programy a mnoho dalších, 
upřímných a pozitivních programů, které posilují lidskost, laskavost a jednotu 
společnosti.

JEDINÉ ZRNO

GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ DOHODA ALLATRA

ALLATRA TV

Globální význam a důležitost projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro přechod od spotřebitelské spo-
lečnosti 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.

SPOLEČNOST. POSLEDNÍ ŠANCE

NE NÁSILÍ V RODINĚ A SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOST.
POSLEDNÍ

ŠANCE

ALL ATR A
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Jediné zrno. Společnost. Poslední 
šance. Tato konference je svého druhu uni-
kátní. Spojuje v živé komunikaci poprvé v 
historii lidstva tisíce lidí z celého světa a 
koná se na platformě Mezinárodního spo-
lečenského hnutí ALLATRA. Dnes je k nám 
připojeno online víc než 100 zemí světa. A v 
každé z těchto zemí se společně sešly stovky 
lidí v konferenčních sálech. Jsou to lidé růz-
ných národností, náboženství, sociálního 
postavení a věku. 

Jediné Zrno.  Fundamentální sociálně-
-výzkumný projekt Mezinárodního spole-
čenského hnutí ALLATRA. Unikátní, nema-
jící ve světě obdoby, mezinárodní sociální 
výzkum, který je iniciován a realizován sa-
motnými lidmi z více než 140 zemí světa. 

 Společný cíl, najít jediné zrno duchov-
ních znalostí na základě studia společných 
duchovních zrn z prvotních zdrojů světo-
vých náboženství a vědeckých prací. Najít 
možnosti a varianty v nivelování projevů 
duchovně mravní krize v podmínkách glo-
balizace, ukázat osobitosti ducha jednoty a 
antagonizmů vědomí v duchovním dědictví 
lidské civilizace. Najít společné sociální a 
duchovně mravní faktory konsolidace svě-

Krátké shrnutí unikátní 
mezinárodní konference 

11. května 2019

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ 

ŠANCE
#allatraunites

JEDINÉ ZRNO
SOCIÁLNĚ - VÝZKUMNÝ PROJEKT

nás na národnosti, státy a města s množ-
stvím bariér a hranic, ale už jsme unavení 
z této hry. Jsem šťastná, že v dnešní spo-
lečnosti jsou takové příklady, jako ALLA-
TRA, hnutí ALLATRA, které ukazuje zcela 
jiný model sjednocení a vzájemných vztahů 
lidí, kde není důležité, jaké jsi národnosti, 
jakým jazykem mluvíš, jaké náboženství 
vyznáváš, podle jakých pravidel politického 
systému hraješ. Stěžejní je to, co je oprav-
du důležité, že jsme lidé se skutečnými lid-
skými hodnotami. Když lidé žijí s AllatRa, 
s vnitřní AllatRa a lidskostí, tak neexistují 
žádné překážky ve vzájemných vztazích a 
vzájemné spolupráci. To 
je skutečný, pozitivní pří-
klad tvořivé společnosti. 

pokračování v příštím čísle...

KONTAKTY:
Oficiální stránky projektu  
"SPOLEČNOST POSLEDNÍ ŠANCE": 
allatraunites.com

Oficiální emailová adresa projektu: 
info@allatraunites.com
Oficiální stránky Mezinárodního 
společenského hnutí „ALLATRA“: 
allatra.org
Oficiální stránky Mezinárodní 
volontérské televize ALLATRA TV: 
allatra.tv
Nyní může každý udělat  

skutečně mnoho!  

Budoucnost závisí  
na osobní volbě každého!

tového společenství. V čem je smysl života 
člověka, co leží v základě všech nábožen-
ství a posvátných písem světa? Co spojuje 
všechny lidi na zemi? 

Rozsáhlý výzkum, který realizují účast-
níci Mezinárodního společenského hnutí 
ALLATRA  na základě klíčů prapůvodních 
Znalostí. Lidé z celého světa se dělí svým 
niterním - o duchovní pravdě. Před jakou 
hlavní volbou stojí nyní lidstvo a kaž-
dý člověk. Ve filmu Jediné Zrno, část 1. 
VOLBA.

Anna: Jediné Zrno, to je projekt, který 
skutečně dokázal, že věřící různých de-
nominací nepovažují jeden druhého za 
nepřítele. My považujeme jeden druhého 
za přítele. V tisících interview, ve více než 
180 zemích světa, účastníci Mezinárodní-
ho společenského hnutí ALLATRA osobně 
mluvili s lidmi, natočili tisíce videí, ve kte-
rých lidé sami hovořili o tom, že my všich-
ni chceme mír, my všichni chceme lásku 
a chceme se touto láskou dělit navzájem. 
Chceme lépe poznat jeden druhého a jsme 
připraveni pro to něco dělat. 

Marina: Takové výsledky sociální-
ho průzkumu nás přivádí k jedné důleži-
té otázce: „Jak je možné, že my všichni, 
lidé, chceme mír, lásku, soucit a přátel-
ství, ale zároveň jednáme opačně. Ne-
návidíme a zabíjíme jeden druhého. Co 
se dnes ve světě děje? Jaké geopolitické 
reálie? Světová válka, konflikt, v jehož 
základě leží osobní zájem několika lidí, 
pronásledování jedné národnosti dru-
hou, jednoho člověka druhým. Nábožen-
ský konflikt, terorismus, aktivní vývoj 
atomové zbraně, kterou my sami, svýma 
vlastníma rukama se chystáme zabít je-
den druhého. Jak je možné, že se to děje? 
Co nám překáží žít v míru, co přehlíží-
me, co nechápeme, co nevidíme?“ 

Olga: Dnes stojí společnost na hraně. 
Světové ekonomické, geopolitické událos-
ti ukazují, že naše společnost se nachází v 
předdveří kolapsu. Jak jsme k tomu dospěli, 
jak jsme dospěli k rozhodujícímu a kritické-
mu bodu. Přivedlo nás k tomu uspořádání 
naší společnosti, spotřebitelství. 

Natanja: Vzniká otázka, co je to spo-
třebitelství? Spotřebitelství je pokročilá, 
zdokonalená forma otroctví. Spotřebitelská 
společnost nás drobí a rozděluje, rozděluje 

fragment video zprávy na allatra.tv

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ ŠANCE

9. KVĚTEN 2020
#allatraunites
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Dešifrování samotného názvu ukazuje 
na fakt, že naši předkové věděli o vlast-
nostech tohoto nevyčerpatelného zdroje 
energie, který po mnoha staletích ná-
sledně objevil i srbský fyzik a vynález-
ce Nikola Tesla (1856-1943). Ale o tom 
později.

V písemných pramenech z dávných dob 
nacházíme, spolu s  koncepcí o  základních 
nedělitelných částicích hmoty  – atomech, 
také zmínky o nevyčerpatelném zdroji volné 
energie, která je popsána jako všudypřítom-
ná a všepronikající („není místo ve hmotném 
světě, kde by nebyla“), jedna z prvotních zá-
kladů hmotného světa. Ve starověkých in-
dických pramenech dochovaných do našich 
časů ji nazývají „akaša». Ākāsa - sanskrtské 
slovo odvozené od ā + kāś, doslova „záření 
dále“, „nekončící záření“, „osvětlený prostor“. 

(Literatura: The Pali Text Society’s, Pali-Eng-
lish Dictionary. Edited Davids Rhys, Stede Willi-
am, London: 1921-1925). 

Éter byl jedním 
z ústředních témat vědců
V  XVIII., XIX. a  dokonce i  na počátku 

XX. století, v  období rychlého rozvoje ex-
perimentální vědy (její výsledky moder-
ní věda používá dodnes) byl éter jedním 
z ústředních témat diskusí fyziků, matema-
tiků, chemiků a  výzkumných pracovníků 
z  jiných oborů. O  světovém éteru mluvilo 
a  psalo mnoho vynikajících vědců. Na-
příklad anglický fyzik a  matematik James 
Maxwell (1831  - 1879)  - jeden ze zaklada-
telů statistické fyziky a zakladatel klasické 
elektrodynamiky. 

Díky modelovým představám o  éteru 
a přítomnosti pradávných znalostí o  tom-
to konkrétním světovém prostředí přišel 
na teorii elektromagnetického pole. Max-

well věřil, že napětí elektrického pole 
je spojeno s  pružným napětím v  éteru 
a magnetická indukce souvisí s jeho pohy-
bem v podobě víru.

 V „Pojednání o elektřině a magnetismu“ 
(„A Treatise on Electricity and Magnetism”, 
1873) napsal následující: „Nyní nemůžeme 
pochopit pohyb (pozn.: interakce) v  čase 
jinak, než jako let hmotné substance skrze 
prostor nebo jako stav pohybu nebo napětí 
v prostředí, které už existuje v prostoru… 

Proto všechny tyto teorie (pozn.: vlno-
vé interakce a  elektromagnetismus) vedou 
k pochopení prostředí, ve kterém toto šíření 
probíhá. A  pokud přijmeme toto prostředí 
jako hypotézu, myslím, že by mělo zaujímat 
významné místo v  našem výzkumu, pře-
devším ve snaze vytvořit si představy jeho 
působení ve všech jejích detailech, což je 
i mým prvořadým cílem v tomto pojednání.“

Výzkumy o éteru 
byly přerušeny

Nečekaně na začátku XX. století byly 
všechny výzkumy o éteru přerušeny. Mno-
hým vědcům, kteří obhajovali teorii éteru, 
bylo zastaveno financování, byly jim vy-
tvářeny různé umělé překážky, jako napří-
klad uzavření laboratoří a snižování počtů 
vědeckých pracovníků, což mělo za násle-
dek potíže při hledání nového zaměstnání 
propuštěných vědců, atd. Zároveň s  tím 
začala v médiích masivní diskreditace éte-
ru, jako jednoho ze základních pojmů te-
oretické fyziky. Proč se výzkum ohledně 
éteru, na jehož základě slavní vědci XIX. 
století vybudovali jejich základní teorie 
a  získali opravdu převratné experimen-
tální údaje o  unikátní podstatě elektro-
magnetismu, náhle přerušil? A proč se ná-
sledně fyzikové, kteří se třeba jen zmínili 
o éteru v rozhovoru s kolegy, označovali za 
lháře a jejich teorie za bláboly, bez ohledu 
na jejich vědecké zásluhy i přesto, že jejich 
úvahy byly správné? Co se v  té době sku-
tečně stalo?

Co se v té době 
skutečně stalo?

„Viníkem“ toho všeho byl pravděpodob-
ně slavný srbský fyzik, průkopník elektři-
ny vysokého napětí, talentovaný inženýr 
a  vynálezce Nikola Tesla, který našel způ-
sob, jak experimentálně získávat nevyčer-
patelnou energii z  éteru. Jeho specializací 
byla elektrotechnika a  hlavním vědeckým 
zájmem byla studie týkající se generování 
a  bezdrátového přenosu energie na dálku. 
Ne náhodou představovaly jeho nápady, na 
první pohled, neskutečnou realitu pro lid-
stvo. Například bezdrátové noční osvětlení 
lodí, srovnatelné s  denním světlem, které 
plují v oceánu pomocí volné energie odebí-
rané z  atmosféry (přesněji z  éteru). Pokud 
by byly tyto vynálezy uvedeny do praxe, 

O ÉTERU
                                             

Zpráva 
„PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ 

„Ve skutečnosti, pokud se energie 
nepřenáší z jednoho tělesa do dru-

hého v čase, musí existovat prostředí 
nebo látka, ve kterém se tato ener-
gie nachází poté, co opustila jedno 
těleso a ještě nedosáhla druhého…“

 (A Treatise on Electricity and 
Magnetism», 1873)

„ Náš svět je ponořen do ohromného oceánu energií, 
letíme v nekonečném prostoru ohromnou rychlostí.  
Kolem se vše otáčí a  pohybuje – všechno  je energie.   

Nikola Tesla, deníky, rok 1891       
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poskytly by možnost pochopit mnohé udá-
losti a tajemství starověku, faktů zjištěných 
v  průběhu archeologických výzkumů a  ob-
jevů, které nezapadají do rámce tradičního 
vysvětlení historie, života a  technologic-
kých výdobytků dávných lidí. To by dalo 
odpovědi na mnohé otázky. 

Například, jak staří Egypťané realizo-
vali výstavbu a  dekorace uvnitř pyramid, 
aniž by používali metody osvětlení známé 
moderním lidem? Díky jaké síle dávní lidé 
mohli ovlivňovat gravitaci a přesouvat me-
gality a budovat z nich celá města? K čemu 
byly určeny „kosmodromy“, jako například 
starověká terasa Baalbek v  Libanonu? Od-
kud měli předkové afrického kmene Dogo-
nů přesné informace o hvězdě Sirius a jejím 
systému a jaký zdroj energie je nutný k tomu, 
aby bylo možné doletět (bezpečně) na kos-
mické lodi k této nebo jiným hvězdám?

Tesla dosáhl vynikajících výsledků ve svých 
výzkumech a  snil o  tom, že jeho vynále-
zy a volná energie budou k dispozici všem 
lidem, což by přirozeně značně usnadnilo 
a  zjednodušilo život celého lidstva a  při-
vedlo civilizaci na novou úroveň technolo-
gického vývoje. Ale problém byl v tom, že 
financování jeho myšlenek, výzkum a pro-
voz laboratoře se uskutečňoval prostřed-
nictvím peněz amerických průmyslníků, 
kteří měli jiný pohled na svět a jiné cíle. Je-
jich záměrem nebyla bezplatná distribuce 
energie pro všechny a vytvoření duchovní 
a morální světové společnosti, ale čistě ob-
chodní zájmy a  formování konzumní spo-
lečnosti, ve které by oni a  jejich potomci 
měli nad lidmi neomezenou moc. 

Ztráta znalostí o éteru

Co můžeme v dnešním světě vysledovat 
v důsledku ztráty starobylých znalostí o ne-
vyčerpatelném zdroji energie (éteru, akaši, 
ezoosmické mřížce)? Tvrdou konkurenci při 
honbě za získáním neobnovitelných zdrojů 
energií na planetě, které vyústí často až do 

vojenského konfliktu, expanze nadnárod-
ních společností, bezlítostného rozdělová-
ní lidí na „vaši a naši, své a cizí“ a boje bez 
pravidel za moc na spotřebitelském trhu. 
Zdroje uhlovodíků se staly trumfem v poli-
tických a ekonomických otázkách konzum-
ní společnosti. Dnešní civilizace, ve které 
peníze masivně ovládají mysl lidí, dospěla 
ve svém vývoji do slepé uličky a ke globál-
ním problémům v  důsledku ztráty duchov-
ních a  morálních hodnot. A  to vše se děje 
právě teď, v době, kdy se globální přírodní 
katastrofy zrychlují, nabírají na tempu i síle 
a  kdy jsou znalosti o  éteru nezbytné pro 
přežití lidstva jako samotný vzduch. Pomocí 
peněz je možné přinutit vědce mlčet, ale není 
možné udržet narůstající hněv přírody!

V dnešní společnosti se díky médiím za-
kořenil výraz „energetická krize“, kterým 
mocnáři ospravedlňují eskalaci mezinárod-
ního vojenského a politického napětí, války 
a různé pokusy o zničení „přebytku“ popu-
lace. Ale jen málo lidí přemýšlí o tom, co 
se ve skutečnosti skrývá za „energetickou 
krizí“ a proč byla tato myšlenka tak pevně 
zakotvena do oblíbeného veřejného mínění 
jako standardní omluva? Koneckonců, dnes 
existuje řada způsobů,  jak vyrábět elek-
třinu bez použití zdrojů uhlovodíků. Proč 
o tom oficiální zdroje mlčí? Odpovědi na 
tyto otázky přivedou chytrého člověka opět 
k banálnímu vysvětlení - lidskému přání 
ovládat světovou moc nebo alespoň neztra-
tit páky řízení pro ovlivňování všech mož-
ných situací na světovém spotřebitelském 

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“ 
ke stažení na www.allatra-science.org

„Před námi  stojí veliký úkol – najít  
způsoby získání této energie. 

Pokud bude lidstvo čerpat z tohoto 
nevyčerpatelného  zdroje,  

bude se  pohybovat dopředu  
gigantickými kroky“.  

Nikola Tesla, deníky, rok 1891

„Změň podmínky 
a vše se změní.“

FYZIKA
ALLATRA

Prapůvodní fyzika
Zpráva o klimatu

allatra-science.org/cs

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

SEPTONOVÉ POLE

REÁLNÁ (STACIONÁRNÍ)
ČÁSTEČKA PO

FANTOMOVÁ ČÁSTEČKA PO

PŘENOS A ROZDĚLENÍ
ENERGIE A INFORMACÍ

EZOOSMÓZA

KONTROLA ZNÁMÝCH 
VZORCŮ A REAKCÍ

VOLNÁ ENERGIE

STRUKTURA 
ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC: 
FOTON, NEUTRINO, 
ELEKTRON

ALLAT

trhu. Takže konzumní společnost, kde fun-
guje obchod „s proměnlivou lidskou tváří“ 
není slučitelná s pojetím duchovní a tvořivé 
společnosti – všem dostupné volné energie 
a prapůvodními znalostmi.

Jedinečná příležitost dnes

Ale nyní, také díky PRAPŮVODNÍ FYZI-
CE ALLATRA, mají všichni zdravě uvažující 
lidé na celém světě jedinečnou příležitost 
radikálně otočit vektor vývoje civilizace 
duchovním a  mravním směrem (pozn.: viz 
kniha AllatRa) a  vyřešit nejdůležitější pro-
blém světové společnosti  - generování vol-
né energie zdarma. 

Příležitosti a perspektivy, které otevírá 
PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLTARA, osvobo-
zují člověka od materiální závislosti, tedy 
přispívají k odstranění jakéhokoli spotřebi-
telského systému. Přivádí lidstvo na zcela 
novou úroveň vnímání a poznání světa, vě-
deckého studia a praktického prozkoumání 
Vesmíru a člověka.
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VNITŘNÍ DUCHOVNÍ 
OPORA

„Vyměnit celou Věčnost za okamžik? V čem je ten smysl? Trpět v náručí kůže, sloužit hadrům, které chátrají den po dni... A v tom je život? Život je neko-
nečný! Není tam žádné trápení, Duše se netrhá, vždyť Duši přeci nejde obnosit. A šaty Dům nemají, jen ty kumbálky, kde jsou dočasně uloženy. Skutečný 
Dům má jenom Duše! A právě Duše tíhne tam, kde je Věčnost rodící pocit Domova, který člověk celý život hledá.“

Rigden Djappo z knihy "AllatRa"

Mnohým lidem chybí v životě to nejdůleži-
tější - vnitřní duchovní opora. Každý, podle 
toho, jaké myšlenky v jeho vědomí převlá-
dají, interpretuje tento „nedostatek něčeho 
velmi důležitého” po svém. Někdo je smut-
ný, že nemůže najít klid, jinému chybí štěstí 
v rodině, dobré vztahy mezi partnery, s dět-
mi, někomu chybí v životě blízký milovaný 
člověk, jinému vlastní dům, materiální do-
statek, dobrá práce, a někdo trpí tím, že ne-
může najít dobrého učitele, rádce v duchov-
ních a jiných otázkách, a tak dále. Ale tohle 
všechno má jeden společný základ. 

Systém Živočišného rozumu, dokonce i v 
duchovních otázkách, vždy směřuje člo-
věka na hledání pouze ve vnějším světě, a 
to takzvaných „berliček“, o které se může 
opřít a tím ho vlastně odvádí od vytváření 
své vnitřní duchovní opory. Proto lidé často 
přenášejí veškerou zodpovědnost za sebe a 
za své životy na někoho jiného, dokonce i 
při duchovním hledání.

V dnešní době si lidé při hledání čehokoli 
zvykli zaměřovat pozornost pouze na vněj-
ší hmotný svět, a tak se ani nezamýšlí nad 
tím, že to je aprovokace mysli, která se snaží 
nahradit skutečnou práci na sobě hledáním 
materiálního, odvádí pozornost člověka 
od myšlenky vytvořit skutečnou duchovní 
oporu ve svém nitru. 

To znamená, vytvořit životodárné vnitřní 
spojení s duchovním světem, díky kterému 
člověk doopravdy žije, a o které se opírá v 
tomto dočasném smrtelném těle a hmot-
ném světě s jeho iluzorními problémy. Je to 
vnitřní duchovní opora, díky které člo-

věk cítí, co je to věčný život, opravdové 
štěstí a pravá svoboda. A pokud duchov-
ními praktikami a prací na sobě toto spoje-
ní posiluje, postupně si uvědomuje zásadní 
rozdíl mezi skutečnými hodnotami duchov-
ního světa a iluzorními záměnami živočiš-
ného rozumu.  Proč například lidé neustále 
hledají duchovního učitele, který by je měl 
vést na duchovní cestě místo toho, aby sami 
našli svou vnitřní duchovní oporu, živý 
dialog s Bohem skrze hluboké pocity uvnitř 
sebe?

Pro lepší pochopení uvedu příklad. Po pře-
čtení knihy AllatRa začínají někteří lidé v 
první řadě klást otázku: „A kdo je Rigden 
Djapo?“ Je paradoxní, že se na to ptají i ti, 
kteří byli obeznámeni s předchozími kni-
hami.  Proč se lidé ptají na tuto otázku, a 
jak na ni odpovědět? Vzhledem k znalostem 
obsaženým v knihách, jednoznačná odpo-
věď na otázku, kdo Rigden Djapo opravdu 
je, není možná. Všechno to budou jen pří-
vlastky. Tuto otázku lidé pokládají proto, 
že znalosti, které přinesl do světa Rigden, 
ovlivňují nejniternější hlubiny lidské duše a 
odhalují mnohé z toho, co bylo před člově-
kem skryto.  

Bohužel člověk, šokovaný objevenou Prav-
dou, místo toho, aby začal vytvářet svou 
vnitřní duchovní oporu, spěchá hledat 
vnější opory v tomto hmotném světě. Tak-
že jeho otázka vycházející z pýchy a nepo-
chopení zní: „Kdo je Rigden Djapo?“ místo 

toho, aby si položil otázku: „Kdo se ve mně 
ptá? Kdo vlastně jsem?“. Skutečně duchovní 
člověk to po přečtení knihy cítí a chápe, kdo 
vlastně přinesl do tohoto světa tak jedineč-
né duchovní znalosti, a jak důležité jsou pro 
každou žijící osobu. Přívlastky končí, když 
se v člověku projevují hluboké city.

Problémy u člověka vznikají ne z toho, jak 
žije, ale z toho, o čem přemýšlí. Vše začíná 
jeho vnitřním světem, od něhož záleží, jak se 
člověk projevuje ve vnějším světě. Proč vyvo-
lává setkání se skutečnými projevy duchov-
ního světa v tomto materiálním světě často 
v lidech odpor a odmítnutí? Proč vznikají 
různé obavy? Proč právě pravda o jejich nitru 
vyvolává v lidech největší strach? Co nutí člo-
věka vydávat se za ateistu? Proč mnoho lidí 
začíná mít tajné pochybnosti o Bohu, a to i 
v případě, že celý život byli zastánci toho či 



www.polahoda.cz  Dobro je tam, kde jsi Ty 7

jiného náboženství? Co vyvolává v lidech le-
nost, strach, a to již při prvním setkání s in-
formacemi, které radikálně mění jejích osud? 
Proč se tolik lidí snaží aplikovat duchovní 
znalosti, nikoli pro práci na sobě, ale ke zvý-
šení pocitu velikášství? Jaká je hlavní šablona 
Materiální podstaty, která ignoruje a kritizuje 
Duchovní podstatu, vytváří nejrůznější skry-
té pochybnosti a vyvolává otevřené útoky či 
provokace prostřednictvím aktivních vodičů 
Živočišné podstaty?

Základem všech těchto bojů a odporů, kte-
ré vznikají v lidském vědomí a manipulují s 
ním, je hlavní nástroj živočišného rozumu – 
pýcha. Ona brání jakémukoli čistému proje-
vu duchovního světa, ona zvyšuje důležitost 
svého „já” a dává mu převahu nad duchov-
ním světem. Pýcha vytváří iluzi velikášství 
a osobní důležitosti, zvyšuje převahu dočas-

Je třeba spěchat vytvořit v sobě vnitřní duchov-
ní oporu, dokud máme možnost výběru. Vnitřní 
duchovní opora pomáhá člověku najít svoji sku-
tečnou podstatu, být nebojácný, být v neustálém 
spojení s duchovním světem bez ohledu na vnější 

okolnosti, které ho potkávají v životě.

ného hmotného světa nad věčným duchov-
ním, nad důležitostí duchovního osvoboze-
ní a spojení se svou duší. Je to pýcha, která 
nutí člověka k tajné a otevřené manipulaci 
lidmi, k tomu, aby hájil své názory, dokazo-
val svou pravdu zaslepený šablonami systé-
mu materiálního světa. V takových chvílích 
si lidé myslí, že dokazují svůj „autoritativní 
názor“, staví svoji vlastní „říši vlivu“ a „jsou 
svobodní ve všem“. Ve skutečnosti je to ak-
tivní obrana pozice Materiální podstaty, 
která se podvědomě snaží vrátit probouze-
jícího (odpojeného od systému) zase do du-
chovního spánku, snaží se zasít svár a po-
chybnosti a zapustit negativní vlnu, která 
živí živočišný rozum. Takový člověk si mys-
lí, že brání své „správné pozice“, ve skuteč-
nosti se však drží svých šablon a utvrzuje v 
sobě materiální podstatu.

Takoví lidé považují sebe za „soběstačné“ a 
necítí potřebu pracovat na sobě a vyvíjet se 
duchovně. Mohou mluvit o duchovním, po-
užívaje duchovní pojmy, ale v jejich slovech 
není čistota mysli a záměrů, nejsou v nich 
zkušenosti, které dává jen práce na sobě. 
Oni jen hodně mluví, ale ve skutečnosti sle-
dují své tajné touhy a ještě více se vzdalují 
své duchovní podstatě. Bohužel si ani ne-
uvědomují, ve chvíli takových agresivních 
výbuchů pýchy, že slouží pouze jako prů-
vodci živočišné podstaty, která působí proti 
jakýmkoli projevům duchovní síly v tomto 
materiálním světě.

Hmotný svět je pro člověka jen hra iluzí, 

„Vyměnit celou Věčnost za okamžik? V čem je ten smysl? Trpět v náručí kůže, sloužit hadrům, které chátrají den po dni... A v tom je život? Život je neko-
nečný! Není tam žádné trápení, Duše se netrhá, vždyť Duši přeci nejde obnosit. A šaty Dům nemají, jen ty kumbálky, kde jsou dočasně uloženy. Skutečný 
Dům má jenom Duše! A právě Duše tíhne tam, kde je Věčnost rodící pocit Domova, který člověk celý život hledá.“

Rigden Djappo z knihy "AllatRa"

které vytvářejí podmínky pro jeho vnitřní 
volby, a předurčuje jeho posmrtný osud. 
Všechno v tomto hmotném světě je rela-
tivní, iluzorní a přechodné, vše má svůj 
náhlý začátek a nečekaný konec. Pro 
člověka není vlastně ani minulost, ani 
budoucnost. Je jen přítomný okamžik, 
ve kterém uskutečňuje svou volbu. Je 
třeba spěchat vytvořit v sobě vnitřní 
duchovní oporu, dokud máme mož-
nost výběru. Vnitřní duchovní opora 
pomáhá člověku najít svoji skutečnou 
podstatu, být nebojácný, být v neustá-
lém spojení s duchovním světem bez 
ohledu na vnější okolnosti, které ho 
potkávají v životě. Pomáhá rozpoznat 
záměny a nástrahy živočišného rozu-
mu a různé připoutanosti k vnějšímu 
dočasnému světu.  Díky ní se člověk 
stává čistým průvodcem duchovní síly 
v hmotném světě, zasévá semena du-
chovní Pravdy všude, kde by nebyl, co 
by nedělal, s čím by nepřišel do styku. 
Lidé se musí snažit vytvořit vnitřní du-
chovní oporu, cestu k věčnosti, proto-
že život je příliš krátký. 

To je to hlavní, na co má být zaměřena 
pozornost člověka, všechno ostatní se 
poskládá v životě samo a člověk bude 
vědět, kdy a co říct nebo udělat, když 
to bude opravdu nutné a důležité.

Anastasia Novych
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IM: Duchovní život člověka, ve vztahu 
ke svému vědomí, všem těm démonům a 
všemu dalšímu, musí být jasně stanoven. 
Minule jsme mluvili o cestě, která vede k 
Bohu (T: Ano...) V předešlém pořadu. Vez-
meme si ten stejný příklad pro pochopení. 
No, všichni vědí, že na silnici jsou pruhy, a 
tak si moji přátelé představte, že jdete po 
silnici, po asfaltu, v jednom pruhu. Zře-
telně zleva a zprava je dělící pruh. To jsou 
červené čáry, za které by nemělo vědomí 
vycházet. To znamená, že to je to, čím by 
se mělo zabývat a zodpovídat se Osobnosti. 

Musí dávat potřebnou informaci, ono… 
opět, vědomí musí plnit to, co je nezbyt-
né pro Osobnost a celý tento trojrozměrný 
život by se měl vměstnat právě do toho-
to pruhu. V žádném případě by ale nemě-
lo vystavovat pochybnostem to, co by jim 
vystavovat nemělo, nepřijetím, sporům a 
promiňte, teátru v hlavě. Nemělo by vnu-
covat ty obrazy, které nepotřebujete. Proč? 
Protože to je za červenou čárou. Již jsme 

o tom vyprávěli a ne jednou. Nedělá mi to 
potíž, přátelé, pokud vám to pomůže, tak to 
zopakuji.

Smysl spočívá v čem? Začít pracovat 
se svým vědomím proto, abys pochopil, že 
vědomí není tvým nástrojem, nýbrž je to 
nástroj systému, který tebou v první řadě 
manipuluje a prožívá za tebe tvůj život. 
Vnucuje ti různé emoce, bezvýchodné stavy 
nebo nějaká přání, no, pohádky, jednoduše 
řečeno. Co ještě dělá toto vědomí? Vždy 
uvádí člověka do banálních sporů, do 
banálního žvanění, dokonce zpochyb-
ňuje nejlepší přátele. Není to tak? 

(T: Ano.) Vždy vystavuje pochybnostem 
kohokoliv, počínaje vašimi proroky, jste-li 
věřící. Vždy podsouvá: „A byl to vůbec pro-
rok? A opravdu to takhle říkal? A měl bych 
dělat to či ono?“ Tudíž ono stojí i na du-
chovní cestě před člověkem, stojí i v každo-
denním životě; v rodině, ve všedním životě, 
i v práci, kdekoli. Vždycky vede člověka k 
rozdělení. No, někteří řeknou: „To ne, tohle 
není můj případ.“ Samozřejmě, že je. Prostě 
jen lžete sami sobě. A první pravidlo je jaké? 

T: Upřímnost před sebou samým (IM: 
Naprostá.) na duchovní cestě.

IM: Naprostá upřímnost. (T: Ano.) A zde 
je k tomu třeba přistupovat rozumně a čest-
ně. Existuje přesně vymezený pruh, do ně-
hož spadá každodenní život, práce, komuni-
kace s přáteli, zájmy, koníčky, vše co je libo. 
To všechno se vešlo sem. Ale nic z toho by 

vám nemělo překážet na duchovní cestě. 
V žádném případě. Pokud vědomí překra-
čuje meze a začíná vám podsouvat obrázky, 
pokud zachytává a začíná vyprávět o tom, 
že jsi takový duchovní... Jestli ti démon 
říká, že jsi duchovní, pak by ses měl zamys-
let, kvůli čemu to dělá. No není to tak? 

A vždyť se s tím lidé setkávají. Když za-
číná vychvalovat a člověk už tomu začíná 
věřit, zvlášť pokud žije vědomím. Že už do-
sáhl takové duchovnosti, že se může uvol-
nit a nic nedělat, a zároveň sedí a posuzuje 
- kohokoliv. Odsuzuje svaté ze svého nábo-
ženství, odsuzuje samotné proroky, srov-
nává se a poměřuje s nimi. Copak to není 
svatokupectví, přátelé? Vyvyšovat se do 
takových výšin? Staňte se jimi a pak se po-
vznesete. Tehdy budou vaši démoni mlčet. 
A naopak nadávat proti vám. Povšimněte si 
- proti vám, a ne proti někomu. 

No, a rozhodně démoni, řekněme, 
vždycky haní ty, kterých se bojí. To je taky 
pravda. Proto tohle by mělo být červenými 
čárami. Jakmile v sobě slyšíte nějakou po-
chybnost o čemkoliv duchovním, to zname-
ná, co je zapotřebí dělat? To znamená, že 
se objevila svoboda a příliš mnoho krmení 
dáváte tomuto systému. To znamená, že je 
zapotřebí věnovat více pozornosti svému 
duchovnímu rozvoji. A zvýšit nároky na vě-
domí. Mělo by aktivně pracovat a pomá-
hat vám na duchovní cestě, i lidem.

CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ RADY NA DUCHOVNÍ 
CESTĚ. TAJEMSTVÍ NEVIDITELNÉHO SVĚTA. SUBOSOBNOSTI. 
VLIV TŘETÍCH SIL. Proč je pozornost klíčová pro získání Života? 
Jak nastolit disciplínu pro své vědomí? Jak se zbavit lenosti, po-
chybností a teátru v hlavě? Proč vědomí zakrývá člověku pochope-
ní o tom, že existuje ďábel a neustále pochybuje o tom, “existuje-li 
Bůh“? Proč vědomí pochybuje o existenci neviditelného světa, ale 
ve stejnou chvíli vyvolává strach z jeho projevů? Co si lidé uvědo-
mují v okamžiku smrti a po smrti fyzického těla? Na základě jakých 
příznaků můžeme vypozorovat projevy subosobností? Může exi-
stovat symbióza v koexistenci Osobnosti a aktivní subosobnosti? 

Je to pro člověka špatné nebo dobré? Co dělat v situacích, kdy se 
v kolektivech, zabývajících se duchovním rozvojem, objeví aktivní 
průvodce systému? Honba neviditelných sil za pozorností. Jakým 
způsobem se démonická hierarchie neviditelného světa přenáší do 
světa lidí? Imaginární přítel dítěte: kdy je potřeba “bít na poplach”? 
Co je to sen a co se děje s člověkem během spánku? Jak se projevují 
třetí síly? Jak se naučit Žít? Vidí Bůh člověka nebo ne? Co předsta-
vuje Život Osobnosti?  Kdo je ve skutečnosti Anděl strážný? V čem 
spočívá paradox rezonance se sebou samým? Jak neztratit vnitřní 
stav duchovní Lásky? Jak člověk interaguje s Duchovním světem? V 
čem spočívá fenomén hnutí ALLATRA?

Sledujte na allatra.tv

CENNOST POZORNOSTI. PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

„A v čem je právě podstata všech 
lidí? Oslabit satana, oslabit natolik, 
aby tak silně nedržel jako rukojmí dru-
hé andílky. Copak to není svaté? Co-
pak kvůli tomu nejsou lidé zde? Aby se 
sami osvobodili a pomohli druhým se 
osvobodit, aby udělali tento svět niko-
liv podobným světu satana, jakým je 
dnes, ale podobný světu andělskému, 
světu Duchovnímu, aby se všichni na-
vzájem milovali, a aby žili v míru.“

Z pořadu Cennost pozornosti

Úryvek z pořadu
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Chcela by som sa s vami podeliť o krás-
ny zážitok z nedávneho stretnutia, ktoré 
ma naplnilo hlbokými pocitmi radosti a 
šťastia, vzájomnej lásky a jednoty, a obo-
hatilo ma o pochopenie, že pocity čistej, 
úprimnej lásky a vďačnosti prameniace 
z Duše, sú prirodzené pre každého z nás, 
bez ohľadu na náš vek, pohlavie, stav nášho 
fyzického tela, či obmedzenosť fungovania 
prvotného vedomia. 

Precítila som, že navonok sme všetci 
akoby  úplne rozdielni, no vo svojej pravej 
podstate sme celkom rovnakí. Každý človek 
sa cíti najradostnejšie a najšťastnejšie 
vtedy, keď sa nachádza pre nás v tom 
najprirodzenejšom stave – v LÁSKE. 

Vo chvíli, keď vo svojom vnútri cítime 
čistú a úprimnú Lásku, naše vedomie so 
všetkými jeho nárokmi, túžbami a očaká-
vaniami utíchne. Nedožaduje sa pozornos-
ti, nenadáva, neposudzuje, nehodnotí, ne-
povyšuje sa. Je ticho a jediné, čo vtedy vo 
vnútri cítime je to, že si tieto krásne hlboké 
pocity Lásky, ktoré nás napĺňajú radosťou 
a šťastím, nechceme nechať len pre seba. 
Čim viac sa napĺňame čistou a úprimnou 
Láskou, tým sa v nás stále viac a viac mno-
ží radosť a šťastie. Tým v nás prirodzene 
rastie i potreba podeliť sa o to krásne, čo 
cítime, čo prežívame. 

Som učiteľka materskej školy, zriadenej 
pri zdravotníckom zariadení. Vďaka svojej 
profesii a miestu kde pôsobím, sa denne 
stretávam s deťmi rôzneho veku a s ich ro-
dinnými príslušníkmi, ktorí ich počas po-
bytu v nemocnici sprevádzajú. Každý deň a 
každú chvíľu prežitú s deťmi a ich rodičmi 
vnímam ako dar. Keď som sa tu pred nie-
koľkými rokmi uchádzala o miesto učiteľ-
ky, viedla ma sem potreba pomáhať. 

Vôbec som si neuvedomovala, že i ja 
sama som potrebovala pomoc a preto som 
dostala príležitosť tu pracovať. Dnes už 
viem, že to bola veľká pomoc z Duchovného 
sveta, za ktorú som nesmierne vďačná. Za-
čala som sa tu prebúdzať a odhaľovať to, čo 

som na sebe predtým nevidela. Za niekoľko 
rokov môjho pôsobenia v  materskej škole 
som pochopila, že som učiteľka, ktorú pri-
jali do tejto školy, aby sa tu učila pravej Lás-
ke. Láske, ktorá nás všetkých spája, ktorá 
nič neočakáva, nežiada, nehodnotí, len sa 
úprimne rozdáva.

Zvyčajne každé ráno, po príchode na 
nemocničné oddelenie, prechádzam všetky 
nemocničné izby, aby som sa privítala so 
všetkými prítomnými deťmi a ich rodič-
mi, popriala im krásne ráno, oboznámila 
sa s aktuálnym zdravotným stavom detí, 
s ich liečebným režimom, plánovanými 
vyšetreniami. 

Nedávno som vstúpila do nemocničnej 
izby, v ktorej bol starší chlapec so svojou 
mamou. Chlapec pokojne ležal v posteli, 
na môj príchod nijak nereagoval. Ležal na 
boku a pohľad jeho očí bol uprený do prázd-
na. Uprostred izby stála drobná, útla žena 
s ustarosteným pohľadom, ponorená do 
myšlienok. 

Keď ma zbadala, podišla ku mne a poda-
la mi ruku. Predpokladala, že som lekárka, 
ktorá ju prišla informovať o výsledkoch vy-
šetrení, ktoré jej chlapec absolvoval. Pred-
stavila som sa jej a spýtala som sa, ako sa 
jej synček volá a aké má zdravotné ťažkosti. 
Oboznámila ma, že jej chlapec trpí epilep-
siou a teraz už niekoľko dní sa jeho zdra-
votný stav výrazne zhoršil. 

Podišla som k chlapcovi a prihovorila sa 
mu. Mama v okamžiku priskočila k posteli, 
postavila sa pred chlapca a začala mi vy-
svetľovať, že jej syn nevie rozprávať,  že je 

zbytočné, aby som sa mu prihovárala, pre-
tože on mi aj tak nebude nerozumieť. Vra-
vela, že nás vôbec nevníma,  že je vo vlast-
nom svete. Z pohľadu jej očí a z jej hlasu šiel 
smútok a obavy, no súčasne bolo cítiť aj jej 
lásku, ktorú k nemu cíti. Usmiala som sa na 
ňu a ubezpečila ju, že mi to vôbec nevadí a 
hoci chlapec nevie rozprávať, určite sa spo-
lu dorozumieme i bez slov. Sklonila som sa 
k chlapcovi, pohladila ho po líci a popriala 
mu krásne ránko. 

Chlapec pokojne ležal,  jeho pohľad bol 
naďalej zameraný na neurčitý bod na pro-
tiľahlej stene, no na jeho tvári sa objavil 
jemný úsmev. V očiach mu zažiarili drob-
né iskričky. Pri pohľade na rozžiarenú tvár 
chlapca som povedala: „Teda, ty sa vieš ale 
krásne usmievať“. Mama sa zasmiala a po-
vedala, že chlapec sa doma takto usmieva 
stále, že je ich slniečko. Na to som chlapco-
vi povedala, že ja takejto reči veľmi dobre 
rozumiem, a že viem, že nám chce týmto 
krásnym úsmevom povedať, že je spokojný, 
že má radosť z toho,  že má maminku pri 
sebe, že ju ľúbi. 

Reakcia chlapca prerušila môj krátky 
monológ. Chlapec sa náhle postavil a jeho 
kroky smerovali k mame. Oči mu žiarili ra-
dosťou. Mala som pocit, že ju chce objať, 
no mama si jeho reakciu vysvetlila celkom 
inak. Chlapca odviedla späť k posteli a pre-
sviedčala ho, aby si znovu ľahol. Čím viac 
sa mama chlapcovi prihovárala, tým živšie 
chlapec reagoval na jej slová rečou svojho 
tela a zvukmi, akoby jej chcel čosi dôleži-
té povedať. Na tvári sa mu objavoval široký 
úsmev. Vravela mi, že jej syn to robieva čas-
to a ona dobre vie, čo jej tým chce povedať.

 Situácia sa zopakovala niekoľko krát. 
Mama opakovane ukladala syna do poste-
le a  poberala sa ku dverám so slovami, aby 
pokojne ležal, že mu už ide niečo kúpiť. Z 
chlapcových očí planula láska, no mama to 
v tej chvíli nevidela. Pocity, ktoré ho zapla-
vovali, mu bránili ležať v posteli. Keď sa po 
chvíli upokojil, mama si sadla na kraj po-
stele. Na chvíľku sme sa všetci traja pono-
rili do ticha, ktoré v izbe nastalo. 

Chlapec pokojne ležal a my sme sa opäť 
začali rozprávať. Nepamätám si už obsah 
nášho rozhovoru, pretože ho vymazal na-
sledujúci krásny okamih, kedy sa  chlapec   
z ničoho nič opäť posadil, doširoka roztia-
hol ruky a začal ich opakovane prikladať k 
ústam a posielať mame pusinky.  Chlapcova 
tvár celá žiarila a jeho pohľad bol plný lásky. 
Na maminej tvári sa objavil široký úsmev. 
Jej ustarostené oči zaplavila neha a láska. 
Objala svojho syna a opakovane mu hovo-
rila, ako ho tiež veľmi ľúbi. A hoci už ani 
jeden z nich  nevnímal moju prítomnosť, 
bolo mi tak krásne. Cítila som, akoby som 
sa spoločne s nimi postupne celá rozpúšťa-
la v jednej vlne Lásky. Napĺňaná pocitmi 
radosti a šťastia som pomaly ustupovala ku 
dverám, až som sa potichu vytratila z izby. 

 Autor: Zlatka

PRAMEŇ LÁSKY 
JE V KAŽDOM

 Z NÁS

VLASTNÁ SKÚSENOSŤ

„Pravá láska, to je štedrý vnú- 
torný dar, ktorý jeden človek daruje 
druhému hojnosťou hlbokých po-
citov. Keď človek skutočne miluje, 
nevidí povrchnú krásu, tým myslím, 
rozumovú a fyzickú krásu iného 
človeka, jeho talenty, schopnosti, 
ale vnútornú krásu jeho Duchovnej 
podstaty.“        

  AllatRa od A. Novych
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ASTROLÓGIA A DUCHOVNOSŤ 

Ve s t i
A L L AT R A

a l la t ravest i .com

Na začiatku milénia som dostal ponu-
ku študovať astrológiu. Predtým som o nej 
veľmi veľa počul. Svojho času som čítaval 
znamenia horoskopu napísané na písacom 
stroji. Všetko ma to zaujímalo, neskôr sa 
tieto horoskopy začali objavovať vo forme 
zábavy na predposledných stránkach časo-
pisov. Veľmi som chcel poznať túto vedu. 
Zdalo sa, že astrológovia sú svojrázni ľudia, 
ktorí sa zaoberajú časom, riešia všetky pro-
blémy, pomáhajú ľuďom nájsť samých seba. 

A práve tento čas nastal, keď kapitaliz-
mus prišiel do našej krajiny a odsunul so-
cializmus, objavila sa doposiaľ tajná sféra 
na trhu, ktorá dávala možnosť objavenia 
paranormálnych schopností v každom oby-
čajnom človeku. Objavili sa hypnotizéri, 
senzibili, veštci, vykladači tarotových ka-
riet a ostatné osoby, ktoré sa rýchlo obo-
hacovali a za nemalú sumu bláznili ľudí. 
Aj keď skúsení odborníci z týchto profesií 
stanovili veľmi presné predpovede, ale opäť 
– nerobili ich zadarmo. Stal sa z toho dobrý 
biznis, ktorý začal rozkvitať. Áno, i na ce-
lom svete bol taktiež rešpektovaný. 

Vedomie ma presvedčilo, že nechcem 
zarábať na astrologických prognózach, 
ale ako teraz chápem, bolo to samo o sebe 
klamstvo. Ovplyvnený tajnými túžbami 
môjho vedomia som absolvoval kurzy as- 
trológie.  Ale ako sa hovorí, s jedlom rastie 
chuť. V mojej hlave sa objavila myšlienka: 
„Prečo nemať vedľajší príjem?“

„Ak mi to pôjde dobre, môžem si z as- 
trológie urobiť povolanie. V ten istý čas 
som počul myšlienky, že „hlavný cieľ as-
trológie nebude zárobok peňazí, pretože 
mám hlavnú prácu, v ktorej nezarábam až 
tak zle.“

Pri tom všetkom mi prišla ďalšia myšlien-
ka: „Pôjdem do dôchodku, budem mať za čo 
žiť, tým viac, že v astrológii sa mi začalo dariť.“ 

Daná situácia jasne zobrazuje prá-
cu vedomia, z jednej strany tlačí na 
vykonanie činnosti, z druhej strany 
odrádza, presviedča, že nie je možné 
dosiahnuť cieľ, a zároveň sa riadi dvo-
ma podnetmi: chamtivosťou a pýchou. 

Môj starý sen sa neočakávane naplnil. 
Spočiatku to bolo zaujímavé, ale potom 
som si uvedomil, že to bola veľká práca, 
ktorá vyžadovala veľa času a finančných 
prostriedkov. Predovšetkým to zaberalo 
veľa času a vyžadovalo značnú trpezli- 
vosť, ako v akejkoľvek činnosti: ak chce-
te niečo dosiahnuť, stať sa „profesioná-
lom“, potom je potrebné venovať tomu 
časť svojho života. Urobil som to.

A tak prešlo 12 rokov tvrdej práce, 
praktík, konferencií, zostavovania ho-
roskopov, prognóz, výberu vhodných 
termínov na realizáciu rôznych udalos-
tí. Bola to skúsenosť. Nakoniec som s 
pýchou pri vhodnej príležitosti hovoril, 
že sa zaoberám astrológiou (a neskôr, že 
som astrológ), zostavujem horoskopy, 
píšem predpovede. Prišli prvé objednáv-
ky, zarobil som prvé peniaze. Pomaličky 
som sa začal začleňovať do radov senzi-
bilov, čarodejníkov, vykladačov taroto-
vých kariet. Ľudia sa obracali ku mne, čo 
ma tešilo, pretože to živilo moju pýchu.

V auguste 2015 som v telefonickom 
rozhovore s priateľom, ktorý sa taktiež 
venoval astrológii, zistil, že začal cho-
diť na meditácie na základe kníh Ana-
stasie Novych a čo ma prekvapilo, že to 
bolo zadarmo. Spoznáva svoj vnútorný 
svet a stratilo sa u neho želanie robiť 
astrológiu. V tom čase som bol zapoje-
ný vo všeličom možnom: holodynamike, 
reiki, joge a všade som platil nemalé pe-
niaze, a tu zrazu prišla taká možnosť – 
študovať svoj vnútorný svet a platiť len 
za cestovné.

Pochopil som, že mám veľa pripútaností 
v materiálnom svete: moje zvyky, materi-
álne želania, závisť, závislosť ... Uvedomil 
som si, že na tom všetkom závisím. Vnú- 
torne, ešte od mladosti, som mal potre-
bu spoznať duchovný svet. Chodil som do 
kostola. Ale na moje otázky, na ktoré som 
sa tam pýtal, buď nebola odpoveď, alebo mi 
odpovedali  „tak si to želá Boh“, avšak s ta-
kou odpoveďou som nebol spokojný. Mno-
hé odpovede som dostal  z iných zdrojov. 
Predovšetkým som spoznal Zoroastrizmus, 
pretože astrológia vychádzala z Avesty.

 Znalosti, ktoré mi dala kniha Allat-
Ra, programy s účasťou Igora Michajlo-
viča Danilova, prevrátili celý môj život. 
Nakoniec som zistil, čo je to duchovnosť, 
náboženstvo, cesta k Bohu a čo je najdôle-
žitejšie, že je to všetko jednoduché a 
dostupné.

Prišlo pochopenie, kto je Satan, že to 
nie je čertík s rohami, ale naše vedomie so 
všetkým jeho negativizmom. Ale vo všeo-
becnosti vedomie, ktoré mi systém pridelil, 
nechce zmeniť svoj materiálny život za môj 
život, aby som sa ja, ako Osobnosť spojil so 
svojou Dušou. Uvedomil som si, že musím 
prejsť touto cestou, stať sa nezávislým od 
svojich túžob, od rozmarov môjho vedomia 
a tela. 

Keď som začal seriózne pracovať na 
sebe, uvedomil som si, že je nemožné  zba-
viť sa túžob, pretože to , čoho sa chceme 
zbaviť, nás ešte viac zotročuje. 

Vďaka Znalostiam, uvedeným v knihe 
"AllatRa", som pochopil dôležitosť pozor-
nosti a toho, do čoho ju vkladám. Veď dé-
monovi v mojom vnútri je aj tak jedno, ako 
mu budem venovať svoju pozornosť: či už si 
budem želať to, čo mi ponúka, alebo budem 
aktívne odmietať jeho ponuky, alebo ho do-
konca nenávidieť – aj tak ho budem kŕmiť 
svojou pozornosťou. 

A tak som začal poznávať prekrásny 
svet svojej Duše, začal som si osvojovať 
duchovnú cestu - zákonite prišiel čas 
zmeniť sa. Meniť sa nie navonok, ale 
vnútorne.

Uviazať  šelmu vo mne na reťaz a 
prísť k Bohu ako syn, ktorý je hodný 
svojho Otca.

Všetko, s čím bojujeme, sa stáva 
silnejším. 

 Stačí mať snahu pracovať na sebe.
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A kde je cesta von? V knihe „AllatRa“ 

som si prečítal, že na to, aby sme sa zbavili 
negatívnych, vtieravých myšlienok a túžob, 
stačí ich jednoducho ignorovať, nevenovať 
im pozornosť, a čo je najdôležitejšie, na-
hradiť deštruktívne, mojej Duchovnej pod-
state cudzie, túžby a myšlienky, tvorivými, 
užitočnými pre mňa ako Osobnosť a pre 
spoločnosť, ktorá ma obklopuje. 

Keď som sa dozvedel o existencii sys-
tému živočíšneho rozumu, pochopil som, 
v čom je mínus astrológie. Ona  predpove-
dala udalosti, ale neodpovedala na otázku 
„Prečo ma tlčie život?“ Aj keď som na mape 
našiel odpoveď „prečo“, človeka to nezau-
jímalo.  Zaujímala ho otázka „ako sa toho 
zbaviť?“ – ako sa dá tomu vyhnúť, ako sa 
dajú zjemniť tieto udalosti, aby neboli také 
silné. 

„V horoskope máte znak väzenia,“ 
„A čo môžem robiť, aby ma nezavreli?“ 
„Nekradni.“

V horoskopoch v ťažkých životných 
obdobiach som mohol nájsť problém, ale v 
podstate tento problém bol v osobe samot-
nej. Veď ak človek žije podľa pokynov svoj-
ho vedomia, v podstate prebýva v pozícii 
„inteligentného zvieraťa“ a dokonca o tom 
ani nevie, a následkom toho sa nechystá 
zmeniť, potom všetky jeho činy sú dávno 
známe a naprogramované systémom, od 
samého narodenia až do smrti, s neveľkými 
variantmi. Človek je v takom prípade riade-
ný biorobot. Astrológia, v podstate, prepo-
čítava (ohlasuje) scenár, určený samotným 
systémom pre každého jednotlivca ako čas-
ti systému, ktorého úplne riadi a  kontrolu-
je. A samozrejme, kto, ak nie on (systém), 
vie najlepšie, čo sa s ním deje, čo, kde a kedy 
sa s ním stane v budúcnosti?

Z knihy „AllatRa“ som sa dozvedel, že 

pojem ako „osud“, „scenár budúcnosti“ ne-
existuje pre Duchovne slobodného človeka.

Takýto človek je pre systém nedostup-
ný, pretože v tomto ohľade systém nemôže 
nič prepočítať. 

Na danú tému existuje jedno budhistic-
ké podobenstvo „Som nepredvídateľný“: 
Budha raz išiel z jednej dediny do druhej. 
Bolo horúco. Budha kráčal bosý pozdĺž 
brehu rieky. Piesok bol mokrý a ostávali 
na ňom  veľmi jasné stopy. Stalo sa tak, že 
jeden veľký astrológ šiel domov z Kaši, ci-
tadely hinduistického učenia. Práve ukon-
čil vzdelanie a stal sa dokonalým vo svojich 
predpovediach. Astrológ si všimol stopy na 
piesku a nemohol uveriť svojim očiam. Boli 
to stopy veľkého kráľa, ktorý vládol svetu.

 „Buď je celá moja veda falošná, alebo sú 
to stopy veľkého kráľa. Ale ak je to tak, tak 
prečo kráľ, ktorý vládne celému svetu, ide v 
takýto horúci deň do takej maličkej dediny? 
A prečo ide naboso? Musím preveriť svoje 
predpoklady,“ pomyslel si.

A veľký astrológ sledoval stopy v piesku. 
Stopy ho doviedli k Budhovi, ticho sediace-
mu pod stromom. Keď podišiel  k nemu, bol 
astrológ ešte viac prekvapený. Podľa všet-
kých znamení  pod stromom sedel naozaj 
kráľ, ale vyzeral ako žobrák. Zarazený as- 
trológ sa obrátil k Budhovi:

 „Prosím, rozptýľ moje pochybnosti. 
Pätnásť rokov som študoval v Kaši. Pät- 
násť rokov môjho života som zasvätil uče-
niu predpovedí. Ty si žobrák alebo veľký 
kráľ, vládca celej Zeme? Ak povieš, že si 
žobrák, hodím moje vzácne knihy do tejto 
rieky, pretože sú zbytočné. Zahodím ich a 
pôjdem domov, pretože som márne stratil 
15 rokov svojho života. 

Budha otvoril oči a povedal: „Tvoj 
zmätok je prirodzený. Náhodou si stretol 
výnimočného človeka.“ „V čom je tvo-
je tajomstvo?“ spýtal sa astrológ. „Ja som 
nepredvídateľný! Neboj sa a nevyhadzuj 
svoje knihy. Tvoje knihy hovoria pravdu. 
Je takmer nemožné stretnúť podobného 
človeka. No v živote vždy bývajú výnimky 
potvrdzujúce pravidlo. Nemôžeš ma pred-
povedať. Keďže som pozorným, neurobím 
dvakrát tú istú chybu. Nachádzajúc sa v 
stave neustáleho uvedomovania, stal som 
sa Živým. Nikto nemôže predpovedať na-
sledujúci moment môjho života. On nie je 
známy dokonca ani mne. On sa objavuje! 

Astrológovia neštudujú vnútorný 
svet. Problém je v tom, že ľudia chcú 
získať hotový výsledok bez toho, aby sa 
usilovali o  vnútorné zmeny. Takže im 
dávate odporúčanie prečkať čas sedením, 
odísť na chvíľu do druhého mesta, krajiny, 
zmeniť špecializáciu. Sú varianty, veď je 

Zdroj: allatravesti.com

Pre mňa ako Osobnosť (duchovnú 
bytosť) je dôležité rozvíjať pocitové 
vnímanie, kultivovať Lásku k Du-
chovnému Svetu a všetkému, čo exis-
tuje, pretože toto je jediný spôsob, ako 
sa stať Živým a vrátiť sa Domov.

Je dôležité kontrolovať to, o čom 
premýšľa moje vedomie, a kde dá-
vam svoju pozornosť! 

Veď slobodný človek má  možnosť si 
Vybrať, a žiadny systém to nemôže pre-
počítať, pretože on sa vo svojich činoch 
a konaniach neriadi pokynmi systému, 
ale vnútorným hlbokým pocitom, po-
chádzajúcim z Duchovného Sveta, a 
ako vieme, Duchovný Svet neklame.

 A  čím človek za to všetko platí? 
Tým, že platí za najlepší scenár 
podľa svojho vedomia – platí Več-
ným Životom.

to jednoduchšie, než samého seba zmeniť 
vnútorne.

To všetko je vonkajšie, astrológia rieši 
problém tela, vedomia: ako to urobiť tak, 
aby vedomiu bolo dobre, aby sa menej 
v materiálnom svete namáhalo. Ako lepšie 
a kde investovať peniaze, za koho je lepšie 
vydať sa, kedy ísť na operáciu, odcestujem 
z krajiny, alebo nie atď. 

Ale na tom všetkom je najzaujímavejšie 
to, že keď začneš na sebe vnútorne praco-
vať, začínaš meniť svoj charakter, meníš 
svoj osud a horoskop prestane fungovať. 
Astrológia v podstate rieši otázky človeka 
ako súčasti systému, pričom nevychádza 
za jeho hranice. Ak to porovnáme s prí-
kladom človeka, ktorý sedí vo väzení, tak 
mu astrológia môže napovedať, ako môže 
prejsť z jednej cely do druhej, no nikdy 
nedá návod, ako sa dostať z väzenia a zís-
kať skutočnú Slobodu.

Ďalší negatívny moment súvisiaci s 
predpovedaním budúcnosti spočíva v tom, 
že keď astrológ predpovedá človeku bu- 
dúcnosť, podnecuje ho k vopred priprave-
nému variantu rozvoja udalostí. Ak človek 
nechápe, že má voľbu, tak tým, že vloží 
svoju pozornosť do predpovede, robí ju pre 
seba realitou. V tomto prípade, človek sad-
ne astrológovi na „lep" a stáva sa jeho pra-
videlným zákazníkom. Najmenší problém 
– treba volať astrológovi. Ale väčšina ľudí 
si objednáva horoskop skôr zo zvedavosti 
- aby zistili, akí sú. A samozrejme, že chcú 
v ňom uvidieť len to dobré: „Aký som su-
per borec,“ „V mojom živote sa nemám až 
tak zle.” „Prečítal som si, áno, je to zaují-
mavé, veľmi presne sformulované. Naozaj 
som taký.“ A potom položil horoskop do 
nočného stolíka, a to bolo všetko. Keď dáte 
odporúčanie, tak niekto bude počúvať a 
niekomu to bude všetko jedno, človek sa 
nechce zmeniť a bude aj naďalej presadzo-
vať svoje: „mne je to takto pohodlné.“

Na začiatku, keď som začal robiť astro-
lógiu, môj učiteľ avestskej školy astroló-
gie mi povedal: „Človek, ak to potrebuje, 
má prísť k astrológovi len raz, a astrológ 
mu má ukázať jeho problém a ako má ten-
to problém vyriešiť a už viac nechodiť k 
astrológovi.“ 

 pokračovanie v ďalšom čísle...
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Medzinárodná press konferencia

ZA TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ!

#allatraunites

#allatraunites

Kľúčové témy podujatia: 
Oznámenie Robbyho Wellsa o zámere ísť 
za prezidenta USA, aby do života steles-
nil hodnoty a osnovy ALLATRA, prejav 
vôle mnohých ľudí z medzinárodnej 
konferencie „SPOLOČNOSŤ. POSLED-
NÁ ŠANCA“ (11. mája 2019) o vybudova-
ní tvorivej svetovej spoločnosti miero-
vou cestou, a ponúkol konkrétne kroky 
a reformy v tomto smere. 

Vystúpenie Mariny Ovcinovej (účast-
níčky Medzinárodného spoločenského 
hnutia „ALLATRA“, jednej z hlavných 
rečníkov medzinárodnej konferencie 
nového formátu „SPOLOČNOSŤ.PO-
SLEDNÁ ŠANCA“ – allatra.tv/cs/video/spo-
lecnost-posledni-sance-shrnuti-11-kvetna-2019 
o neodkladnej nutnosti tvorivých refori-
em vo svetovej spoločnosti.  

  Hlavná  lokácia  telemostu: konferenčná   
hala hotela Hyatt v Atlante (štát Georgia,         
USA)
  V Českej republike v týchto mestách:
· Valašské Meziřící, Zastupitelství MSH     
AllatRa v ČR, Hemy 932, vchod A
· Praha, Vlkova 36, Praha 3 – Žižkov
· Ústí nad Labem, Interhotel Bohemia, 
  Mírové nám. 2442/6
· Brno, hotel Omega, křídlovická 19b
·    Uherské Hradiště,        Studentské nám. 1531, 
  místnost 303 

 Na Slovensku v týchto mestách:· 
Bratislava, Business centrum ARUBA, 
   Galvaniho 7/D
·  Košice, Štúrova 6
·  Dolní Kubín, M.R. Štefánika 1831/46
·  Lučenec, Ateliér BALANCE, J. Kármána 30

Doplnkové informácie: Medzinárodná konferencia nového formátu „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ ŠANCA“, ktorá sa 
konala 11. mája 2019, vyvolala v spoločnosti nevídanú rezonanciu. Kulmináciou udalosti sa stalo kolektívne rozhodnu-
tie o uskutočnení rozsiahlej konferencie „SPOLOČNOSŤ 2020“ druhú májovú sobotu roku 2020 s cieľom spojiť 
cez on-line telemost väčšinu ľudí z rôznych krajín sveta pre prijatie spoločných rozhodnutí na reformu svetovej 
spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na tvorivý. Na stránke allatraunites.com sa môžete zoznámiť s poslednými 
novinkami o tých iniciatívach, ktoré sú dnes na celom svete realizované ľuďmi, ktorí chápu dôležitosť a nutnosť už dnes re-
formovať svetovú spoločnosť na tvorivú priateľskú rodinu pred najvážnejšími výzvami a skúškami za celú históriu ľudstva. 

Na press konferenciu sú pozvaní zástupcovia tlače z rôznych krajín sve-
ta, účastníci Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ a hostia: 
zástupcovia diplomatických a politických kruhov, národných a nábožen-
ských komunít, verejných a sociálnych organizácií. 

22. JÚNA 2019
USA 8:00, EVROPA 14:00

Vystúpenie ex-konzula Chanderа Gamb-
hirа (slúžil ako indický diplomat v mno-
hých krajinách, tiež verejný hovorca a 
multi-lingvista, teraz žije v Atlante) о 
dôležitosti medzinárodnej činnosti MSH 
„ALLATRA“ vo sfére zmien vzájomných 
vzťahov vo svetovej spoločnosti ako od-
poveď na výzvy svetových problémov kli-
matického a geopolitického charakteru. 

Kontakty:
Pre účasť na tejto udalosti zašlite, 
prosím, žiadosť s informáciou o počte 
hosťov a ich kontaktné údaje  
na email: cz@allatra.tv 

Doplňujúce informácie nájdete na strán-
ke  allatraunites.com/cs.  
Vaše otázky Vám radi zodpovieme  
na emailu: cz@allatra.tv

Bude nám cťou privítať Vás medzi nami! 
S úctou, dobrovoľníci Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA


