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POLAHODA
Mezinárodní projekt Noviny
"Dobro je tam, kde jsi Ty"
jedinečná sociální iniciativa
dobrovolníků MSH ALLATRA
zaměřená na zaplnění informačního prostoru dobrými zprávami,
tvůrčími nápady a inspirativními
články, prostřednictvím tištěných
produktů a internetových zdrojů.
Vytvoření designu, výběr
materiálů, vazbu novin – to vše
dělají účastníci projektu ve svém
volném čase.

Nový pořad s účastí I.M.Danilova. O službě Bohu ve vyšším chápání a o smyslu lidského života. Jak se z mrtvého stát Živým? Co je to Spása a co Služba? Co je to Duchovní
Svět, Svět, kde vládne láska, harmonie, svoboda? Počátek zrodu všech událostí, jak to
probíhá? Na jaké hraně stojí nyní lidstvo? Nebývalé kataklyzma posledních dní. Co je
poslední soud? O jakých proroctvích posledních dní je zmiňováno ve svatých písmech?
Čekání nyní v křesťanství na příchod Utěšitele, na Imama Mahdi - v islámu, Maitreji - v
buddhismu a posla od Boha v jiných náboženstvích. Zmínka v proroctvích o Jeho příchodu, o Jeho činnostech, o Božím vojsku, o zlatém tisíciletí. O sestrách Allat. Marijevská
služba, Sofijevská služba, o významné roli žen ve službě Duchovnímu Světu. Geliárové a
jejich služba Bohu. Vyšší oddanost Duchovnímu Světu a skutečné chápání
podstaty a důležitosti sloužení Bohu.

ALLATRA
ME Z INÁRO D NÍ S P O LE Č E N S K É HNUTÍ

A také: Spekulace systému, jeho zaměňování duchovních hodnot. Jaké otázky pokládají adepti různých náboženství svým guru, pastýřům, kněžím? Různé
země, různá náboženství – a otázky a odpovědi na ně jsou ve své podstatě stejné,
proč? Proč lidem chybí pochopení toho, co je Bůh, i když se k Němu obracejí s
otázkami osobních, důvěrných vztahů s jinými lidmi? Proč samo vědomí pojetí
lásky zužuje do podřizování se bez odmlouvání? Proč tak málo rodinných párů
žije v harmonii? Proč vznikají neshody, skandály, neustálé dominování jednoho
člověka nad druhým? Jaká je příčina počáteční neshody dvou lidí? Jak neviditelná strana působí na to, aby pomocí myšlenek rozhádala lidi mezi sebou? Tajné
působení vědomí. Jak ve stejné chvíli lidem přicházejí stejné myšlenky? Co to jsou
skutečné pocity? Co je to pravá Láska a proč se pro systém jeví jako hrozba? Jak
s tím systém spekuluje a podsouvá emoce? Proč vzestupy emocí jsou „potravou“
pro vědomí a systém?
Studium vědomí. Proč vědomí nevnímá pocitové vnímání? Proč vědomí
vidí všude "nepřátele", proč "by ho měl každý poslouchat" a nemyslet na Boha?
Odkud se v hlavě objevují myšlenky: "já to tak chci", "řekl jsem takto" atd.?
Jak probíhá diktatura démonů v hlavě? Jak vyhnat z člověka démona, důležité
rysy tohoto procesu. Proč vědomí nutí pouze čekat a doufat, ale nic nedělat
pro duchovní spásu?
pokračování na str. 12
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ALLATRA
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ HNUTÍ

Živým příkladem Dobra v lidech se stalo mezinárodní setkání „Jednota na duchovně-mravním základu“ ve Valašském Meziříčí. V sobotu 20. 10. 2018 se účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, jejich přátelé, hosté
ze zahraničí a široká veřejnost sešli, aby se podělili o své zkušenosti získané při práci na projektech MSH ALLATRA a
především při práci na sobě. Někdo jako letitý účastník, někdo jako nováček a další jako hosté, no všichni pocítili tu
skutečnou vnitřní Radost, která v člověku narůstá, směřuje-li svou pozornost na Lásku.
Pro ty, kteří se nemohli setkání zúčastnit osobně, probíhalo živé vysílání prostřednictvím dobrovolnického televizního kanálu ALLATRA TV Česko-Slovesko. Ať už tak, nebo naživo, všichni společně mohli hovořit o zkušenostech, jejichž
společným jmenovatelem je konání Dobra...
Eva, Česko: „Dabing, či jakoukoliv tvůrčí práci, může
dělat kdokoliv, ať je to inženýr, lékař nebo mamina od
dětí. Tam najednou zjistíte, že nejste soustředěni na
sebe, pochopíte co je to tým, že
je úplně jedno, zda stojíte před tím mikrofonem vy anebo ten druhý člověk. Vy cítíte, že
teď je třeba dát podporu. Když vy se uvedete
do stavu lásky a přijetí a na člověka budete
nahlížet jako na toho nejbližšího, tak jako
například pohlížíte na své děti, že jim fandíte, že jim věříte, dáte jim tu důvěru, tak tam
se prostě začnou dít nádherné věci.“
Natalia, Česko: „Když překládám pořad s Igorem
Michajlovičem, tak tam
dochází k víceúrovňovému rozvoji, protože tam v
podstatě vědomí maká, ono
pracuje, ono překládá, ale pro
Osobnost to je neskutečný přínos, protože
ona se dotýká toho živého slova a ona také
roste, ona dostává to nejdůležitější.“
Jaro, Slovensko: „V podstate
sa učím po rusky dalo by sa
povedať, že vedomie je zaneprázdnené a ja môžem
cítiť informácie, ktoré sú
v tom texte vložené. Takže
je to úplne geniálna práca na
sebe, odporúčam každému si to vyskúšať.
Človeka to naplňuje.“
Václav, Česko: „Když máte kolem sebe lidi,
kteří vám s tím nějakým způsobem pomáhají, tak chápete, že když to potom jde z vás
a už se jen strojově neptáte, tak je to o ně-

čem jiném. Nejlepší je to prostě zažít, protože ta zkušenost je obrovská a posouvá
člověka, posouvá osobnost
o kus dál.“
Dušan, Česko:
„To, že jsem se do projektu
Geocenter nějakým způsobem zapojil, je pro mě v
prvé řadě zase jenom práce
na sobě, kdy vím, že jsem dostal tu možnost se aspoň trošku podílet na tom, že mohu ten svět udělat
lepším, když změním sám sebe. Takže to je
pro mě jakoby nanejvýš důležité. Nikdy neztratit cíl toho, proč jsem tady a kam vlastně jdu a díky tomu, že se obrovská spousta
lidí přidává, ten nárust toho dobra na celé
planetě je natolik silný a natolik drtivý, že
ten systém on prostě prohrál.“
Mario, Slovensko: „Pre mňa
vlastne to bola taká veľká
práca na sebe, celý tento
víkend, a dá sa povedať že
v mnohých veciach som sa
po prvýkrát pozrel na seba
tak triezvo a bez toho, aby som
niečo zakrýval. Dôležitý bol pre mňa už aj
samotný fakt, že som sa rozhodol moderovať toto stretnutie, čo pre mňa bola obrovská škola.
Hana, Česko: „Když jsme s
přáteli dorazili na místo
setkání, čekala nás velmi
milá společnost usměvavých lidí různého věku,
vzezření, postavení, kteří
však měli jedno společné. Ni-

kdo si tam na nic nehrál, všichni měli srdce
otevřená a usmívali se. To mi přišlo zajímavé, poprvé jsem se setkala s větší společností (cca 100 lidí) a neměla jsem pocit, že
se někdo nad někoho vyvyšuje, že by někdo
soudil, hodnotil, odsuzoval... Ti lidé prostě
plynuli a měli společnou myšlenku – šířit
dobro a pracovat na zvelebení své duchovní
podstaty.
Štefan, Slovensko: „Na stretnutí vládla ako obyčajne
skvelá nálada a bolo veľmi
potešujúce, koľko nových
nadšencov sa k nám pripojilo. Každý tam prišiel so
svojimi životnými skúsenosťami, niektorí sa o ne podelili a ukázali tak,
čomu sa ostatní môžu vyhnúť. Ako bolo na
stretnutí povedané, Znalosti boli dané a teraz sú najcennejšie naše skúsenosti z práce
nad sebou. Pre mňa je potešujúce, že naša
práca prináša stále viac a viac ovocia spoločnosti, no je to hlavne práca na sebe samom. Už dnes sa ozýva mnoho ľudí, ktorí
sa chcú zapojiť do rôznych projektov a preto
pozývam všetkých.“
Jako společnost se právě nyní nacházíme v
období křižovatky a volba každého člověka
ovlivňuje v globálním měřítku budoucnost
celého lidstva.
Znalosti dané v knihách Anastasie Novych, zejména v knize AllatRa, daly
první významný impuls ke změně. A
jedinečný film, živá kniha „Vědomí a
Osobnost. Od předem mrtvého k věčně
Živému“ proměnil tento impuls na silný
proud, který už nyní sjednotil miliony
lidí po celém světě.
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Bibliotéka Pedagogika 2018
V dňoch 8. – 11. novembra 2018 sa v Bratislavskej Inchebe konal knižný veľtrh „Bibliotéka 2018“. Vďaka aktívnej činnosti
dobrovoľníkov Medzinárodného spoločenského hnutia (MSH) „ALLATRA“ na ňom
boli predstavené knihy Anastasie Novych.
Knižný veľtrh prebiehal v priateľskej atmosfére. Ľudia rôzneho veku, s rôznymi záujmami prichádzali ku stánku, delili sa o svoje
životné príbehy, pochopenia a skúsenosti.
V rámci knižného veľtrhu „Bibliotéka 2018“
bolo možné predstaviť knihu „AllatRa“ a
iné knihy Anastasie Novych širokému auditóriu. V priebehu štyroch dní navštívilo
tento veľtrh viac ako 45 tisíc ľudí a mnohí z
nich aj stánok MSH ALLATRA.
Jaroslav z Bratislavy: „Po tom, ako som sa
zoznámil s knihami Anastasie Novych, prečítal som ich, prijal a začal pracovať na sebe,
prišla taká vnútorná potreba odovzdať tieto Znalosti ďalej. Keď sme sa dozvedeli, že
bude knižný veľtrh, povedali sme si: „Fajn!
Všetci sme v podstate začali prečítaním
kníh. Zaregistrujeme sa na veľtrhu a uvidíme, čo bude“. Zaregistrovali sme sa, pripravili sme propagačné materiály a poviem

pravdu – bolo to super, proste nádhera! Tak
veľa ľudí sa zaujímalo. Toľko úprimných reakcií bolo od ľudí! Je tak dobre, že sme dnes
spolu, že sa môžeme stretávať a deliť sa. Je
to taká radosť! Všetko je skvelé! Výborné!“
Juraj: „Dobrý deň, volám sa Juraj. Som rád,
že som sa mohol zúčastniť veľtrhu. Sú tu
predstavené knihy, ktoré mi zmenili život,
ukázali Cestu. Pre mňa je veľmi dôležité byť
tu. Ja som sa s knihami Anastasie Novych
tiež zoznámil na podobnej výstave.“
Alena z Partizánskeho: „Veľmi ma napĺňa,
keď môžem vďaka činnosti MSH ALLATRA
odovzdávať Znalosti ďalej. Napĺňa ma, keď
sa stretávam s ľuďmi a môžem im odovzdať
túto informáciu. Počas týchto štyroch dní
som sa obohatila o krásne zážitky. Som veľmi vďačná za rozhovor s každým jedným
človekom, ktorý sa na chvíľku zastavil pri
našom stánku a venoval svoj čas tomu, aby
sa dozvedel niečo nové. Niektorí z návštevníkov sa zdržali pri našom stánku aj dlhšie.
Medzi nich patril aj starší manželský pár,
ktorý sa nikam neponáhľal. Starý pán sa podelil: „Keď som medzi ľuďmi, ktorí hovoria
len o zlom, aj ja som nesvoj. Keď som medzi
veselými, šťastnými, tak sa aj ja radujem.

Vyberám si tú druhú skupinu. Aj teraz som
tu, s vami mi je dobre“. No čo viac dodať, každý je rád tam, kde je smiech, radosť a Dobro. Ešte spomeniem jednu pani, ktorá hovorila: „Ja každý deň ďakujem. Ráno vstanem
– voda tečie, ďakujem, je teplo, ďakujem, je
zima, ďakujem, za všetko poďakujem, i za
to, čo iní nazývajú zlou situáciou, poďakujem. Za deň poďakujem aj 100 krát. A keď si
večer líham do postele, niekedy od šťastia
ani zaspať nemôžem“. Ak by som mala v tejto chvíli napísať, čo je to šťastie, tak je to
práve takáto chvíľa s človekom. Cítim túto
radosť a lásku a teplo, ktoré ide od detí, tú
Vďačnosť a Lásku. To je zmysel celého života a podstata MSH ALLATRA. Som veľmi
vďačná, že môžem týmto spôsobom odovzdať to, čo nám bolo dané v tomto živote,
že sme sa stretli so Znalosťami, s knihami
a môžeme ich takýmto spôsobom odovzdávať ďalej, darovať radosť deťom, rodičom a
ľuďom na celom svete.“
Milí čitatelia, ak máte aj vy túžbu spoločne
s nami tvoriť, príďte medzi nás! Ste srdečne vítaní! Ďakujeme! S prianím dobra a
vďačnosti!
Členovia MSH “ALLATRA”

„ Blahé myšlenky ve spojení se silným přáním jsou posly blahých činů. Blahé činy jsou podstatou dozrávajících duší. Odvaha rodí Sílu ducha. Síla ducha spojuje do Jednoty. Jednota zdesetinásobuje Sílu, Jednotný
Duch mění cyklus. Společný výsledek závisí na úsilí každého. “

z knihy „Ezoosmoza“

Vnitřní Radost se násobí společně s faktem, že těchto lidí dobré vůle, kteří stále vybírají v
sobě to dobré, skutečné, nehledě na to, co jim říká vědomí, stále přibývá. Drazí čtenáři a
přátelé, rádi bychom i Vás pozvali do tohoto rozjetého vlaku Dobra.

Hemy

Setkání v koordinačním centru MSH ALLATRA v České republice, ve Valašském Meziříčí, se konají pravidelně každou třetí sobotu v měsíci od 11 hodin. Centrum se
nachází na adrese Hemy 861, Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí 1. Pokud budete mít jakékoli otázky, můžete nás kontaktovat na emailové adrese:
cz@allatra.tv. Těšíme se na Vás! S úctou, Účastníci MSH ALLATRA z Česka a Slovenska
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MAOK: Láska je v nás
stále dostupná
Martin Tesák, kterého mnozí znají pod uměleckým jménem Maok, je
slovenský hudebník, multiinstrumentalista a zpěvák, jehož pohled na
svět je plný radosti a optimismu. V jeho neobvyklé hudbě se odráží
tóny nekonečného vnitřního světa. Koncerty bývají improvizované –
podle toho, jak hraje srdce.
Rozhovor pro ALLATRA TV
byl uskutečněn v rámci projektu „Jediné Zrno“.
Byl nádherný slunečný den babího léta a
vznešený Vyšehrad hostil návštěvníky vegefestivalu. Tým dobrovolníků AllatRa TV sem
rovněž zavítal, i když více než o potravu pro
tělo se zajímal o potravu pro duši – o lásku,
soucit, porozumění. V rámci sociologického
projektu „Jediné Zrno“ natáčel rozhovory s
lidmi z různých konců světa, různých sociálních, náboženských skupin, různého věku i
zájmů. Zazněly zde například otázky o smyslu
života, o skutečné lásce, svobodě, o duchovně-morálních základech ve společnosti, o tom,
co je společné pro všechny lidi, co nás spojuje. Jeden takový rozhovor vám nyní přinášíme
ve zkrácené podobě se slovenským zpěvákem,
který si říká Maok.
Co nás podle vás činí lidmi? Co můžeme
dělat, abychom se stali lepšími?
„Ja si myslím, že je to dosť jednoduché v
tom, že úplne stačí nemyslieť iba na seba,
že trošku myslieť aj na ostatných, a podporiť ich keď je treba, podporiť ich keď to
potrebujú. To nás robí ľuďmi, láska.“
To je skvělé, že to říkáte! A co je pro Vás
láska v nejvyšším slova smyslu?
„Tak nedokážem povedať, čo to je. Ale
viem povedať, že je v nej úžasne. I keď sa
v nej ocitnem celý, naplno, tak vtedy je mi
úplne jasné, že nie je vôbec čo riešiť. Že
všetko je len o odložení tých svojich vlastných vnútorných hlavových bludísk, kolotočov, zákrut, programíkov a tak. A keď sa
nám toto podarí rozuzliť a podarí sa nám
vzdať sa tých navyknutých vzorcov, tak
dáme priestor láske, aby mohla prúdiť.“
A co můžeme udělat, aby mohla láska
proudit?
„Tak na to nemám asi iný recept, iba ísť

do toho a snažiť sa sebareflexne pozrieť sa
na seba, do seba, do vnútra, pozrieť sa bez
nejakej vnútornej cenzúry alebo sebaklamu
na skutočnú pravdu. Čo býva ťažké. (smích)
Treba to ustáť, čo býva ťažké, ale vlastne
inú možnosť nemáme. Buď budeme klamať
samých seba do konca života, alebo vyjdeme von z tej škrupinky čo si robíme.“

neviem... To je také postupné odrývanie,
ako keď metličkou odkrývate nejakú starú
lebku.“

Film, pro který natáčíme rozhovory,
nese téma „Láska darující Svobodu“. Můžete se s lidmi podělit o to, jak si k lásce
hledáte cestu Vy sám?

„Áno, mám takú skúsenosť s cudzími
jazykmi. Človek príde do nejakej cudzej krajiny kde nerozumie ani pol slova. Chvíľu je s
tými ľuďmi a napríklad za týždeň, alebo za
dva, sice stále nerozumie slovám, pretože
je to nejaký jazyk úplne pre mňa vzdialený, ako to párkrát bolo, ale napriek tomu po
tých dvoch týždňoch začne rozumieť.

„Podľa mňa je láska, alebo to, čo potrebujeme k šťastnému životu, tak je to v nás
stále dostupné. Ale medzi láskou stojí to
obrovské bludisko „haluzí“ v hlave. Takže
ak sa nám to podarí dať preč, aspoň takto
nakuknúť... Takto hľadám cestu cez seba,
cez sebauvedomenie.“

Zažil jste někdy, že jste si s člověkem,
kterého jste nikdy předtím neviděl, perfektně rozuměl? I když třeba dokonce mluvil jiným jazykem?

Myslíte, že je důležité ve společnosti
otevírat témata o lásce, o práci na sobě, o
morálních hodnotách a vzájemném chápání mezi lidmi?
„Myslím si, že je treba o tom začať kričať.
Že hovoriť o tom je málo. A treba začať pracovať na sebe, naozaj, nie iba rozprávať, ale
naozaj začať. Potom sa začne meniť vaša realita, vaše okolie. Takže určite áno, určite to
treba lebo podľa mňa to inak neprežijeme.“
Souhlasíte s tím, že každý člověk si vytváří svou realitu sám?
„Úplne. Úplne s tým súhlasím, že realitu
nám tvoria koncepty v hlave. Každý má tie
koncepty iné, takže každý si tvorí tú svoju
realitu, a kým pochopí, že si môže vybrať
z nekonečného množstva akýchkoľvek realít, že si nemusí vyberať len realitu utrpenia alebo realitu ubližovania, nedostatku či čoho všetkého, workoholizmu alebo

A uvedomil som si, že to je preto, lebo
sa zapne dorozumievanie tu, cez srdce. Ako
keby sa viac napojí na toho človeka vnímaním, ešte viac sa vcíti do neho, viac vníma
reč tela, intonáciu. Takže vlastne nemusí
rozumieť slabikám a slovám na to, aby porozumel kontextu. Nie je to na odborné prednášky, ale na kontext to stačí.“
A co je pro Vás smysl života?
„Podľa mňa nájsť cestu k láske, prebudiť sa v nej a zotrvať v nej naveky, odpustiť
sebe, ostatným a prestať riešiť blbosti.“
Mockrát Vám děkujeme!

Rigden: 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. z knihy AllatRa, A.Novych
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ATLANTIDA.
00:33:44 - 00:44:50 (čas ve filmu)
Jaké šablony chování byly ukládány do
hlav mladé generace? A pro koho to bylo
výhodné? Sumerové začali aktivně psát
a šířit texty legend o zemi Ela. Pro tyto účely byly otevřeny speciální školy - „edubba“
nebo „domy tabulek“, „domy písma“, kde
začali připravovat písaře a ty, kteří by byli
jejich hlasateli v národě.
Je zajímavé, že když se sumerský jazyk
stal mrtvým, tak až do prvního tisíciletí
před n.l. byl používán jako posvátný literární jazyk a jazyk vědy v Asýrii a Babylonu.
V podstatě se dnes latina používá stejným
způsobem. To znamená, že mrtvý sumerský
jazyk byl pochopitelný pouze pro vyvolené.
Přičemž mnohé znaky klínového písma vyjadřovaly především sumerská slova a jejich
význam. Ovšem znění akkadských slov se
původně zapisovala pomocí kombinací sumerogramu, podobně jako současné rébusy
a šarády. Proč byly potřebné takové složitosti a tajnosti při předávání obyčejného
literárního eposu, mýtů a národního folklóru, pokud se takovým jevil?
Sumerové vytvářeli texty snadné pro zapamatovávání a pro vnímání sluchem. Přičemž námět byl vypracován tak, aby příběh
vyvolal kolektivní emoce, přivedl dav posluchačů do textem udávaného emocionálního
stavu, jelikož většina obsahu byla posluchačům předem známa. Zkrátka, v moderním
pojetí, připravovat novináře pro masmédia,
i když před tím se kultovní texty dlouhou
dobu jednoduše učili nazpaměť a předávali
si je z generace na generaci. Mimochodem,
stejný způsob byl použit o několik století později pro šíření Homérovy Iliady mezi
Helény a jiné národy.

RAPSÓDY

Dobro je tam, kde jsi Ty

Je účelem stvoření člověka pracovat
pro elitu Ela, nebo duchovní osvobození?
tví – Akkadů a později Babyloňanů. Od nich
se to rozšířilo na jiné národy. Pouze s jediným rozdílem, že následující generace si již
nepamatovali prapůvodní a věřili prakticky
na slovo tomu, co říkali místní kněží, kteří
se starali o svou moc. Systém zesílil svou
pozici v myslích lidí. Zkrátka se připravoval
vzor pro napodobování lidmi. Co si dovolovali bohové v lidské podobě, stejně tak se
i chovali lidé, brali si z nich příklad.
Víc než to, zaměnil se cíl lidské existence – namísto skutečného smyslu lidského

LÁSKA
BOŽÍ

Proč takový byrokratický stát jako Sumer, kde vše podléhalo evidenci, počítal se
dokonce každý plod ze stromu, si najednou
dovolil takové výdaje na epos? Jaké cíle si
kladli sponzoři pro takovou akci?
Jde o to, že tato celá mytologie, propojená s náboženstvím, ve výsledku ovlivnila světonázor nejenom tohoto národa, ale
také těch, kteří přijali jejich literární dědic-

Shromáždění bohů – Elita
Byli patrony lidí, obdařeni všemi lidskými atributy a vlastnostmi, vlastníky kouzelných předmětů (vysokých technologií).
Například Bůh Šamas usnadnil hrdinovi
Gilgamešovi vítězství nad monstrem díky
sedmi větrům, které foukají z vůle Šamaše.
Monstrum mělo ničivé paprsky a chránilo
zvláštní území s neobyčejným cedrovým
lesem boha Ellila. Ale, vždyť i dnes velmi
mnoho bohatých lidí na světě touží být zvoleno do okruhu světové elity nebo alespoň
jim být užiteční, prahnou po jejich ochraně
а záštitě svých mini-říší, ať už jde o obchod
nebo vliv na územní oblast.

Hrdinové
(Příklad obraz Gilgameše)

života, chápání, k čemu byl člověk stvořen –
transformaci do duchovní bytosti, splynutí ve svém nitru s Boží Láskou, kněží
pod diktátem svého vědomí vkládali do myslí věřících to, co bylo výhodné pro systém.
Zejména člověku se v dětství vsugerovávalo, že člověk byl stvořen proto, aby
pracoval na bohy. Obdělávat půdu, pást
dobytek, sbírat plody, krmit bohy svými
obětmi. To znamená, pracovat na Ela a jeho
elitu, věnovat celý svůj život a veškerou
svou pozornost vnějšímu. Což pozorujeme
i dnes v takovém formátu lidské společnosti, jakou je spotřebitelská civilizace.

SVĚTONÁZOR
Sumerská a babylonská literatura
Co bylo ukryto ve vzorku pro
NAPODOBOVÁNÍ?
Pýcha, vraždy, opilství, podvod, msta,
ješitnost, sobectví, zrada, lidská láska za
pomoci čarodějnictví – obecně stále tatáž
šablonovitě opakující se nastavení systému
ve vědomí lidí.

ROZDĚLENÍ LIDÍ

Pouze hlasatelé – novináři byli nazývaní „rapsódy“, „syny Homéra“.

i nyní v současné světové společnosti.

сtejně jako v zemi Ela
(IDEOLOGIE SYSTÉMU: ROZDĚL A PANUJ)
Jako v zemi Ela – ideologie systému:
rozděluj a panuj. Stejně jako v zemi Ela
(a to bude o něco později podrobně vysvětleno v příběhu o bozích Olympu), v legendách kněží starověké Mezopotámie, byli
lidé rozděleni na bohy, hrdiny a divochy.
A s ohledem na to, jak potomci Atlanťanů – archónti po celá staletí rozšiřovali
tyto obrazy v hlavách lidí, usilujíc o jedinou světovládu, můžeme toto pozorovat

Úspěšní mládenci, kteří byli všemi hrdinskými činy povinováni ne sami sobě, ale
nějakému mocnému patronu z řady bohů (z
elity Ela), vlastnících magické předměty. To
znamená, že to byl jakýsi naprogramovaný
hrdina, který měl zničit to zlo, které jeho
patron za takové považoval, a potom zahynout ještě mladým. Zkrátka tak, jak rozhodnou bohové v božské radě. Během svého
krátkého života museli hrdinové přemýšlet
o smyslu života, hledat nesmrtelnost v těle,
protože bohové již tuto nesmrtelnost měli. A
nejvyšším projevem odvahy mělo být uznání vlastní porážky, což bylo v pozdější literatuře směrováno až k sebevraždě hrdiny.
Dnes přece miliony lidí od dětství touží
podobat se slavným hrdinům – supermanům své doby – z populárních filmů po celém světě, seriálů, propagovaných pomocí
médií. A již v dospělém věku je mnozí napodobují a riskují svůj život kvůli uskutečnění
plánů světové elity, aniž by věděli, pro koho
ve skutečnosti pracují a proč.

Divoši (Příklad obrazu Enkidu
– sluhy Gilgameše)
Divoch – nevýrazné stvoření, které se připojilo k civilizaci a stalo se oddaným služebníkem Hrdiny. Utrpením a smrtí musel zaplatit bohům za společné počiny – své a hrdiny.
K dnešnímu dni žijí miliardy lidí ve stavu
bídy a chudoby, jen stěží vyžijí od výplaty k výplatě. Od dětství sní, že alespoň chvilku budou
stát po boku slavných lidí, nemluvě již o tom
být pro ně maximálně užiteční, aby se vymanili z chudoby a zařadili se mezi "slušné lidi".
Celý film "OD ATEISTY K SVÁTOSTI"
s českými titulkami na allatra.tv

www.allatra.tv/cs

Dobro je tam, kde jsi Ty
Planeta Země střeží mnohá nerozluště- podle hvězd.“ Hencockův názor, že byl daný
ná tajemství: starověké stavby postavené objekt vybudován rozvinutou společností,
lidmi, kteří zjevně disponovali kolosálními oficiální věda popírá. Představitelé obou
znalostmi; všudypřítomné neobvyklé znaky stran jsou však jednomyslní v tom, že se
a symboly zanechané našimi předky; uni- jedná o celý komplex. A je to opravdu komkátní, ohromující a fascinující nálezy ar- plex, neboť s pomocí lokátorů bylo objeveno
cheologů... A jednou z těchto záhad je i staještě asi 20 staveb zjevně orientovaných na
Sirius
robylý megalitický komplex Göbekli Tepe, hvězdu Sírius. Stejně jako komplex Pyramid
který se nyní nachází v Turecku...
v Gíze společně se Sfingou.
Pro začátek bude dobré seznámit se

Je zajímavé, proč předci stavěli své „pri-

GÖBEKLI TEPE
bez tajemství a záhad

„Před dějinami, které jsou vám známy, existovaly také jiné lidské civilizace,
které dosáhly mnohem vyšší úrovně, než je dnešní. Některé z nich byly zničeny,
některé dosáhly Absolutna. Ale stopy jejich existence nacházejí dodnes.“
A. Novych,
„Sensei ze Šambaly“
ZNALOST MINULOSTI TĚ DĚLÁ ZNALÝM
BUDOUCNOSTI
„Před dějinami, které jsou vám známy, existovaly také jiné lidské civilizace, které
dosáhly mnohem vyšší úrovně, než je dnešní. Některé z nich byly zničeny, některé dosáhly Absolutna. Ale stopy jejich existence nacházejí dodnes.“ A.Novych, „Sensei ze Šambaly“
s tím, co představuje daný megalitický komplex z pohledu oficiální vědy. První objev
Göbekli Tepe učinili vědci v roce 1963. Šlo
o kopec, na kterém rolníci pěstovali oves.
A už počátkem devadesátých let zde začaly
rozsáhlé archeologické vykopávky. V roce
1995 se do prací v tomto komplexu zapojuje
německý archeolog Klaus Schmidt. Samotný
komplex přitahuje pozornost mnoha badatelů a vědců z různých zemí a oblastí vědy.
Je to úrodná půda pro všechny druhy hypotéz a předpokladů týkajících se předmětů,
které byly nalezeny během vykopávek.
„Opravdu, někdo se velmi bojí, že tyto
poznatky otřesou ideologií a pilíři
jeho moci, aby nemohl řídit současné
národy!“ Z knihy AllatRa
Göbekli Tepe se nachází v severní části
Malé Asie, 50 km od hranice mezi Tureckem
a Sýrií. Komplex je datován, podle různých
verzí, do 11. - 13. tisíciletí před naším letopočtem. Je tedy přinejmenším o 6 tisíc let
starší než komplex Velkých Pyramid a Stonehenge. Zástupci různých teorií se shodují v jednom: jde o budovu chrámu. Na tom
celá shoda končí a začíná polemika (opírající
se o nálezy/fakta), která je však plná předpokladů a domněnek. Přičemž všechny tyto
názory, bohužel, neodrážejí celou obšírnost
obrazu daného jevu.
Tradiční archeologie tvrdí, nebo se o to
alespoň snaží, že tento chrám postavili lovci a sběrači právě na rozhraní přechodného
období sociálního vývoje společnosti, což
je překvapující, neboť už samotná stavba je
výborným ukazatelem toho, že její tvůrci žili
v organizované, vysoce rozvinuté kulturní
společnosti, a nikoliv naopak.
Jaké bylo vlastně předurčení dané stavby? Mohu uvést pouze několik předpokladů
z okruhu vědecké společnosti, které více či
méně považuji za věrohodné. Graham Hencock otevřeně prohlašuje: „Jedná se o obrovskou megalitickou stavbu se sloupy o hmotnosti
více než 20 tun, které jsou ideálně orientovány

mitivní“ kultové stavby se zjevnou orientací na určité vesmírné objekty? Jaké cíle tím
sledovali? Co chtěli sdělit svým následovníkům? Vždyť k tomu, aby vybudovali podobné komplexy, bylo zapotřebí důkladných
pozorování a znalostí z oblasti astronomie,
fyziky, geografie a tak dále.
Dokonce i dnes, aby bylo možné vybudovat podobný komplex, potřebujete seriózní
financování, architektonické studie, technická řešení, speciální zařízení, přítomnost
odborníků z různých odvětví a čas. Stojí za
to si položit otázky: bylo-li to vůbec v silách
lovců a sběračů (jak tvrdí oficiální věda)?
Existuje i další otázka: kvůli čemu bylo nutné utrácet tolik sil, prostředků a času? Vždyť
žádné materiální výhody tato stavba svým
vybudováním nepřinesla. Skutečně šlo jen
o to, aby si někdo po několika stovkách či tisících let lámal hlavu předpoklady a kochal
se grandiózností těchto staveb? A možná
prostě měly jiné hodnoty?
Mohu zdůraznit stěžejní cíl – informování dalších pokolení. Samotná budova slouží jako připomínka hlavního
cíle lidí té doby – Duchovního rozvoje.
A také varuje před cykličností kosmických procesů a jejich následcích pro
celou planetu.
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Co vlastně znamená název Göbekli
Tepe? „Zemitý kopec“ nebo také „Kopec
s pupkem“. Na to, samozřejmě, existuje oficiální odpověď. Ta ve skutečnosti podporuje
současnou teorii o rozvoji dané civilizace.
Konkrétně, když se místní obyvatelé z nějakého důvodu rozhodli přesunout do oblasti
Mezopotámie, oni prostě před svým odchodem zasypali komplex čítající 20 budov. Jak
se říká, od hříchu raději dál, aby se nikomu
nic nestalo, nikdy nevíte, co primitivního
člověka napadne. A právě takovéto chování
bylo velmi „populární“ u starověkých národů. Protože, podle slov těch samých představitelů vědy, to samé učinily kmeny Mezoameriky s pyramidou v Cholula, a částečně
i s komplexem Teotihuacán. Částečně – viditelně už byly unaveni zasypáváním svých
výtvorů.
„Takže chvála a čest těm vědcům, kteří
bez ohledu na tyto překážky pokračují
v obětavé práci v této vědecké
oblasti a informují širokou veřejnost
o významných nálezech, jež narušují
iluzi o tom, že staré národy byly
„divoké“, a často jsou také důkazem,
že v oné vzdálené době byly prioritou
duchovní hodnoty a znalosti.“
Z knihy „AllatRa“

Avšak názor druhé strany je zcela odlišný. Mnohé starobylé megalitické stavby bylo
pohřbeny pod vrstvou zeminy nebo písku
následkem globálních katastrof, ke kterým
došlo zhruba před 12 000 lety. A toto tvrzení

se v dnešní době stává velice aktuálním. Jelikož bylo již mnohokráte řečeno, například,
v pořadu „Hle přichází. It is coming“, že se
lidstvo nachází na pokraji globálních klimatických změn v planetárním měřítku.
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Pokud alespoň trochu prostudujeme
danou otázku, odhalíme cykličnost tohoto
jevu. Tato cyklická povaha je spojena s astronomickými jevy. Jedním z těchto jevů je
precese. A zde se stává pochopitelnější, kvůli čemu budovali mnohé starověké komplexy, jako je Göbekli Tepe, Pyramidy v Gíze, či
Sfinga zjevně orientovaná na Sírius.
Ještě více zajímavé jsou znaky a symboly
vyobrazené na sloupech Göbekli Tepe. Ale pochopit jejich pravou podstatu je možné pouze
prostřednictvím Znalostí z knihy „AllatRa“.
Chci zdůraznit, že moderní vědci připisují
starověkým kulturám primitivnost víry. U mě
osobně se jedno neslučuje s druhým. Budovy
a komplexy postavené na základě fundamentálních znalostí astronomie, geometrie, fyziky
a architektury byly zkrášleny zvířaty. „Prostě
proto, že to byli rolníci!“ předpokládají vědci.
A právě tímto informativním způsobem zachycovali to, co měli v hlavě.
Jen ten, kdo ví o celostní podstatě člověka, může snadno pochopit smysl těchto
symbolů, odhodit dohady od vědomí a ujistit se v tom, že Duchovní rozvoj byl u starodávných civilizací na prvním místě. Jedny
a tytéž symboly, rozmístěné na starodávných stavbách různých kontinentů a epoch,
otevřeně hovoří o prioritách společností
tehdejší doby.
„Lidé by se měli pozorněji seznámit
s historií a okolním světem. Především
proto, aby pochopili chyby učiněné
v minulosti i současnosti a nedělali je
tedy v budoucnosti. Aby se zorientovali
ve směrování svých životů a přistoupili
k této otázce s již hlubokým pochopením
sebe a společnosti, v níž žijí.“
Z knihy „AllatRa“
Znaky a symboly jsou jako otevřená
kniha pro ty, kteří umí číst. Po analýze nálezů, sloupů a tabulek nalezených v Göbekli Tepe lze s lehkostí říci, čím společnost
žila, jaké meditativní a duchovní praktiky
prováděli, a jakou úroveň lidé v duchovním
rozvoji dosáhli.

Dobro je tam, kde jsi Ty
daná socha není nic jiného než symbol bohyně Matky neboli sil Allatu.
„…chtěl bych dnešní společnost
upozornit na znak AllatRa. V samých
počátcích ho zobrazovali jako prázdný
kruh, který je ve spodní části olemován
srpkem s růžky směrujícími nahoru. Je
jedním z 18-ti původních starobylých
pracovních znaků. Pojmenování tohoto
znaku – AllatRa – hovoří o podstatě
jeho síly. Na počátcích vzniku lidské
společnosti lidé díky pradávným
Znalostem věděli o Jediném (o Tom,
Kdo stvořil vše), a jeho projevy
označovali jako zvuk Ra. Tvořivou sílu
Ra – božský ženský princip, Pramatku
všeho jsoucího – odedávna nazývali
Allat. Odtud se i mezi těmi, kdo byli
zasvěceni do duchovních Znalostí,
vzalo pojmenování toho odvěkého
znaku – AllatRa – jako označení
tvořivé síly Toho, Kdo stvořil vše.
Mimochodem, v minulosti lidé tyto
informace o posvátném Prvotním
zvuku
přiřazovali
k
sakrálním
poznatkům o vesmírném uspořádání
v kontextu se znalostí o člověku jako
o složitém subjektu tohoto světa, který
je nestabilní ve své volbě.“
Z knihy „AllatRa“

AllatRa

Chci zdůraznit, že k dnešnímu dni je
komplex v Göbekli Tepe prozkoumán pouze
z 5 %. V těchto 5 % je vlastní symbolika. Jen
si představte, kolik informací se pod nánosem půdy ještě skrývá. Možná, že vykopávky
celého komplexu přispějí ke změně současné společnosti ze spotřebitelské na duchovně tvořivou.
Na základě daných nálezů, staveb, znaků a symbolů, které byly objeveny v Göbekli Tepe, můžeme už dnes učinit závěr, že
lidé žili duchovními hodnotami a Duchovní
rozvoj byl prioritou jejich života. Představte si, co může být lidstvu odhaleno, jestli
bude prostudováno zbývajících 95 % tohoto
komplexu.

Na fotografii pilíře je vidět člověk v sedící pozici, po jeho bocích se nachází dva
hadi, a nad ním jsou dva páry rukou. Předpokládají, že se jedná o pomník nějaké
bohyně. Dovolím si však předpokládat, že

„Rigden: Všechno kdysi mělo stejný
základ, existoval společný jazyk
a společné znaky. Dnes je ale jazyk
zapomenut, a znaky, jak byly, tak
i zůstaly. Jenomže lidé přišli o duchovní
součást Znalostí o těchto znacích.
Vzpomínky na sílu působení znaků se
však u člověka uchovaly na genetické
úrovni. Pokud se podíváme na to, co
každá z Osobností upřednostňuje,
jaké symbolice intuitivně věnuje
nejvíc pozornosti, jaké „ornamenty“
jsou jí příjemné a obklopuje se jimi
i v běžném životě, můžeme vidět tytéž
základní znaky a symboly.“
Z knihy „AllatRa“
kde znalosti o Duchovním světě a duchovní složce člověka byly k dispozici
všem.
Vždyť takových kultur nebylo málo:
Harapská, Rapanui, Tripolská, Čatal
Höjuk, Göbekli Tepe, Sesklo, „Země
měst“, civilizace Starověkého Egypta
a mnoho dalších.
Proč tedy prakticky všechny učebnice dějepisu v různých zemích světa začínají studiem Sumerské civilizace? Civilizace, v níž
byla rozšířena otrocká ideologie, kde začalo
rozštěpení společnosti, kde bylo otroctví,
kde byly války? A toto vše je prezentováno
jako průlom lidstva, jako určitý výsledek
jeho vývoje a stupeň dokonalosti.
Je zřejmé, že abychom pochopili rozmanitost informací, potřebujeme znalosti, potřebujeme klíče. A tato znalost již
existují – Prapůvodní Znalosti byly opět
přineseny do světa.
Jak je řečeno v knize „AllatRa“:
„Rigden: Ano, člověk mnohému
nevěnuje pozornost, pokud to
nezná. Ale stačí, aby se skutečné
znalosti dotkly jeho čela, Duše se
probudí a on nabývá Moudrost.
A Moudrost plodí konání...“
Přitom je důležité vědět, že všechny
změny začínají především uvnitř sebe. Dnes
má člověk Prapůvodní Znalosti pro uskutečnění přirozené transformace. Stěží může
		 vnitřní potřebu
nějaký vnější faktor nahradit
Osobnosti přijít k Bohu.

Všimněte si, že každá civilizace a kultura používá a zanechává určité znaky
a symboly. Budeme-li chápat prapůvodní
význam těchto znaků a symbolů, můžeme porozumět tomu, čím žili a žijí lidé
v různých dobách, jaké znalosti mají a co
považují za cenné.
Vyvstává otázka – proč se náležitým
způsobem nestudují ty národy, které právě takto žily? Které žily v míru, tvořivě,

allatravesti.com

www.allatra.tv/cs
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Kosmický symbol předení a tkaní
měli unikátní starověké znalosti o vesmíru
a člověku, znacích a symbolechTo vše bylo
ztělesněno v kultuře, víře a v architektonických stavbách slovanských chrámů a
svatyň (poznámka: více informace v knize
AllatRa). Věděli o procesech vzniku světa
jako procesu podobnému výrobě příze nebo
plátna: svět „se stáčí“ jako vlákno, „přemisťuje se tam a sem“ jako základ pro tkaní
nebo „se utká“ jako plátno. Jak se ničily prastaré znalosti, jak se vštěpoval a stanovil
nový kněžský a zpolitizovaný světonázor,
dá se podle toho faktu vysledovat, že starodávné jméno bohyně Makoš bylo v XII. XIV. století zahrnuto do téměř všech učení
proti pohanství.

Symboly tkaní a předení měly posvátný význam pro mnoho národů.
Dodnes se dochovaly docela zajímavé
informace. Například moderní slovo, které se v arabštině nazývá (nul), je starověký
ruční tkací stroj (plochý obdélníkový rám,
na který se natahovaly dvě vlákna, která
tvoří mřížku). Pokud je nám znám posvátný
význam symbolu tkaní (a předení) pro starověké národy, můžeme spatřit asociativní
spojení tohoto symbolu s jejich kosmologickými koncepcemi. Zejména na příkladu ručního tkacího stroje se vysvětloval princip
stvoření Vesmíru, na kterém tvořivé božstvo tkalo z vláken, vplétalo vzory (znaky) z
nich složené do plátna Vesmíru, čímž určovalo život a osud všech věcí, včetně každého
člověka. A proces předení (proces podélného skládání a spirálovitého stáčení pomocí
vřetena jednotlivých vláken pro nepřetržité,
pevné vlákno) vysvětlovali jako proces tvorby všech věcí a života ve Vesmíru. Spirálovitá rotace vřetena symbolizovala pohyb
Vesmíru, závoj, přes který se svět jeví iluzorním světem (pozn.: úroveň ezoosmické
mřížky). Slovo „vřeteno“ je blízké staroindickému slovu „vártanam“ – „rotace, valení,
pohyb dopředu a dozadu.
Předení bylo atributem Velké Matky a
také „měsíčních“ bohyň (obvykle byl jejich znakem allat – srpek s růžky otočenými nahoru) a tkadlen osudu v kosmické
mytologii mnoha národů světa. Například
ve východní slovanské
mytologii byla patronkou ženského principu,
osudu, plodnosti, vody,
předení a tkaní (označována také jako neviditelná Veliká tkadlena
světa) bohyně Makoš
(Mokoš). Jedním z jejich
atributů byl roh hojnosti, srpek s růžky otočenými nahoru. Obecně
Encyclopedia of
je třeba poznamenat,
Goddesses and
že východní Slované již
Heroines;
2014
v předkřesťanské době

Mokoš byla významnou bohyní protoslovanského panteonu, která patřila k sedmi hlavním bohům. Zajímavé je její jméno
– „Makoš“ nebo spíše „Ma-koš“. Etymologie tohoto slova je spojena s kořenem
znamenajícím „tkanivo, tkaní“. V sanskrtu je slovo „mokša“ (moksa), což znamená
„osvobození“, které je i nyní používáno v
indické filozofii a náboženství jako význam
pro duchovní osvobození. Název Ma-koš,
vzhledem k hloubce staroindoevropského
slova Ma, znamená „Matka“ (Velká Matka,
která porodila svět, Bohyně osudu). A slovo
„koš“ v staroslovanštině znamená – „pletený koš“, pletený vozík pro snopy (známý od
doby eneolitu – IV. - III. tisíciletí př. n. l.),
nádoba pro obilí. Přičemž výraz „můj los“ (v
pojetí „můj osud“, „moje účast“) znamenalo
„můj vůz snopů“, „můj koš obilí“. A vzhledem ke starověké symbolice těchto asociativních předmětů a rostlin spojených s vy-

tence obalu - těla. Proto původní představa
o bohyni, ochránkyni naplněných košů jako
Matky opravdového Štěstí (osvobození),
měla úplně jiný význam spojený s nehmotnými hodnotami člověka...
Mnohé starověké kosmologické mýty
národů světa ukazují na to, že tkaní bylo
prováděno právě bohyní (poznámka: ukazuje
na sílu Allat), jako akt vesmírného stvoření
a nepřetržitého procesu, ve kterém se přechodné události (nitě) vplétaly do věčně se
měnícího vzoru na neměnném základu.

2

Starý ruční tkací nástroj
(obdelníkový plochý rám,
na který se natahují dvě
nitě, které utváří mřížku

1

základ-1

útek-2

(Poznámka: viz dále ve zprávě o fantomních částicích Po, které svým prostorovým
umístěním v každé elementární částici utváří
projekci na rovině a vytváří určité znaky). Přičemž byl základ plátna (podélné nitě táhnoucí se podél rámu) symbolem neměnného
a stálého spojující všechny úrovně Vesmíru
(pozn.: viz ezoosmická mřížka, reálné (stacionární) částice Po). Útek (příčné příze plátna,
které jsou umístěny kolmo k nitím osnovy
a prolínají se s nimi), symbolizoval všechno
proměnné a pomíjivé, kvantitativní, tedy
samotnou přírodu v čase a prostoru (poznámka: viz fantomní částice Po). Základ a
útek tvoří kříž.
Téměř všechny bohyně Osudu a Času
jsou v mytologii národů světa přadleny a
tkadleny. K dnešnímu dni se dochovaly různé zmínky, tradice a legendy s tím spojené.
Například, jak sestry Noc a Den tkaly pavučinu času, prostorově časové plátno kosmologického tvoření. Takových starověkých
zmínek existuje mnohem více.

Slovanská výšivka, která znázorňuje
bohyni Makoš

světlením procesů stvoření vesmíru to mělo
nehmotný význam.
Například výraz „můj koš obilí“ v sobě
nesl význam „moje duchovní dobro“, „moje
duchovní blaho“. Obilí představovalo starověký symbol zrození, vzkříšení a obnovy země v mytologii národů světa. V pojetí
duchovního zdokonalování člověka představuje symbol obilí zrození a utvrzení duchovního života v člověku, kde se za nejvyšší
hodnotu považuje dosažení nemateriálního
blaha, duchovní dozrávání a zdokonalování
během svého života, tedy zrození věčného
duchovního života v krátkém období exis-

Zobrazení bohyně Nut,
které se nachází na
vnitřním povrchu víka
egyptského sarkofágu
nalezeného v roce 1857 v
Thébách (Veset)

Například
ve
starověkém Egyptě byla uctívána
bohyně Neit jako
prvotní
bohyně
nebe, moudrosti a
tkaní, z nichž vyšel a zazářil bůh
slunce. Podle mýtů
na začátku času
právě ona natáhla
oblohu na svůj tkací nástroj a upletla
svět z prapůvodních vod, utkala
všechny živé bytosti, včetně žen a
mužů.

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA
ALLATRA": allatra.tv/cs
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Pannu Marii nazývají „duchovně oživující sílou“, „ztělesněním pravých znalostí“.
Nazývají ji „Boží Moudrostí“, „tvůrcem všeho“, „Matkou tvoření“, o níž se v Bibli říká,
že „Ona je dechem síly Boží a čistým projevem slávy Jeho“, „Ona je odleskem věčného
světla a čistým zrcadlem jednání Božího“,
„Ona je jediná, ale může všechno, přebývá-li sama v sobě, všechno se obnovuje, přechází-li z generace na generaci do svatých
duší, připravuje přátele Boží a proroky“. Duchovní sílu Panny Marie srovnávají s „Branou Nebeskou“! Nazývají ji „Nositelka Božstva“, „Duší světa“, „Prozřetelností Boží“,
„Ztělesněním Logosu“...
Rigden: (s přátelským úsměvem se dívá

EZOOSMICK Á MŘÍŽK A
Základem hmotného Vesmíru je
zvláštní „prostorový skelet“, nehmotná
struktura - EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele trojrozměrné dimenze by
tato energetická „konstrukce“ jako celek
podle vnějších obrysů připomínala silně zploštělý objekt, přibližně jako plochá
cihla, jejíž výška boční hrany odpovídá
1/72 její základny. Jinými slovy, ezoosmická mřížka má plochou geometrii. Možnost
rozšíření hmotného vesmíru je omezená
velikostí ezoosmické mřížky.

na zobrazení): Bohorodička „Znamení“...
Ovšemže, jinak to být nemohlo... Světozářná blaženost Boží. Lůno matky slovanského
národa. Radost blahoslavených očí Tvých,
věrný Brat, doposud jako Pochodeň Světla
září na Tvoji slávu a přibližuje ten den „Já
jsem, Já existuji!“...Nádherná ikona... Jak
jsem říkal, ve staré Rusi byl obraz Bohorodičky mezi lidmi nejuctívanějším. Tato
ikona se jmenuje Znamení pouze u Slovanů
Ruska, Ukrajiny, Běloruska (a také těch národů, jež s nimi potom byly historicky spojeny do jedné velké země) a nikde jinde. V
jiných zemích jí říkají Bohorodička „Velká
Panagia“, „Pantanassa“, „Platytera“. Málokdo ví, že slovo „znamení“ ve staroslovanském jazyce pochází ze staroruského slova
„znamja“, což znamená „znak“. Na Rusi se
taková ikona poprvé objevila v 11. století. Ale již po skončení pozemského života
Agapita Pečerského, Lékaře Nezištného,
začali tu ikonu mezi lidem nazývat nejen
„znamením“, ale i „ztělesněním“, znakem
spasení. V tom je ta podstata!
Anastasia: I dnes o tom můžeme najít
zmínky. Jen v církevních legendách začali,
bohužel, zdůrazňovat více fyzické spasení
lidí než duchovní. Nicméně jestliže si pozorně nastudujeme historii těch let, dokonce i nepřímá sdělení nás v konečném důsledku přivedou k historickým událostem,
spojeným s konkrétními daty. Například
25. únor 1169 – díky ikoně „Oranta“ došlo k
zázračnému vyřešení konce bitvy u Velkého
Novgorodu, díky čemuž začal lid Bohorodičku následně uctívat jako svou ochránkyni.
Pravdou je, že mocipáni na počest této udá-

2

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

V rámci ezoosmické mřížky je 72 dimenzí (poznámka: více informace o 72 dimenzích v knize AllatRa). Vše, co moderní
věda nazývá „materiálním Vesmírem“

Rigden: Tak to je. Jednoduše k této události došlo v období Velkého půstu. Bylo
nevhodné slavit, vždyť byl půst. A tak to
připojili k 27. listopadu, ke svátku tehdejší
hlavy města Novgorodu. Nicméně, ve vládě
bylo všechno jako obvykle, nic se nezměnilo. Ale to hlavní je, že lidé cítí to pravé.
Abychom byli spravedliví, musím říci, že
tato ikona už od 11. století v Kyjevské Rusi
vykonávala mnoho duchovních zázraků. I
poté se díky této ikoně uskutečnilo mnoho
tajných i zjevných zázraků. Stala se v celé
pravoslavné ekumeně natolik oblíbenou,
že ji začali vyobrazovat nejen v chrámech
na nástěnných malbách. Tento znak se stal
dostupným všemu lidu. Šířil se v podobě
měděných odlitků jako amulety, jako ikonka-kvadrifolium, enkolpiony (relikvie, které
se věšely na hruď, dříve se jim říkalo „lůno“,
„persi“), ražby obrázků a tak dál.
z knihy AllatRa (str. 548)

Matka Boží "Znamení"

znamení

znamja znak

existuje pouze v rámci prvních 6 dimenzí a
zbývajících 66 dimenzí je v podstatě kontrolující nadstavba, která udržuje „hmotný
svět“ v určitém omezujícím rámci - šesti
dimenzích. Podle prastarých znalostí patří
těchto 66 dimenzí (od 7. do 72. včetně) také
do hmotného světa, ale ve své podstatě nejsou takové.
V dávných posvátných tradicích různých národů světa se rovněž uvádí, že mimo
ezoosmickou mřížku se nachází duchovní
svět - kvalitativně jiný svět, který nemá nic
společného s hmotným světem, jeho zákony a problémy.
Zajímavé je, že staroslovanské slovo
„vesmír“, vzniklo překladem z řec. slova
„oikoumenh“, což znamená „obývána“,
„obydlená část“.

1

losti stanovili svátek, ale až na 27. listopadu, podle juliánského kalendáře (10. prosince podle nového kalendáře).

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA je stabilní a nepohyblivá. Skládá se z určitého počtu identických EZOOSMICKÝCH BUNĚK, které mají
v trojrozměrném prostoru tvarv krychle (ovšem v dimenzích vyšších, než třetí, mají složitější konstrukci). Každá ezoosmická buňka
se skládá z, řekněme, šesti „zídek“ v podobě
EZOOSMICKÉ MEMBRÁNY. Uvnitř, v centru
každé krychle ezoosmické buňky se nachází
STACIONÁRNÍ ČÁSTEČKA PO.

Tripolská číše,
V.-IV. tis. př. n. l.

Čína. Keramická nádoba,
kultura Yangshao,
V.-II. tis.př. n. l

Ženská hliněná figurka,
Řecko,
700 let př. n. l.

Hathor a Ra Garahuti.
Výzdoba hrobky
královny Nefertari
v Thébách. ХІХ.
dynastie. Přibližně
1250 př. n. l.

allatra.tv/cs
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Moja cesta k Bohu

Na začiatku, pri stretnutí sa so Znalosťami, som do seba nasávala každú informáciu, ktorá ku mne prišla. Vysmädnutá materiálnym životom som neprestajne pila zo
studne Živej vody a nikdy mi nebolo dosť.
Cítila som, ako sa táto Voda, toto Ozajstné,
Večné a Dokonalé dostáva do každého kúska
môjho tela. Netušiac, že to nie telo, ale moja
Osobnosť pociťuje takú nepredstaviteľne
silnú túžbu piť, teda získavať a preciťovať
informácie vložené do kníh Anastasie Novych. Tá obrovská radosť, to nepredstaviteľné šťastie, že som sa s Nimi stretla, sa
prejavovali vo vnútri a aj na fyzickom tele.
Netušiac čo ma čaká, nevediac, čo všetky
Znalosti znamenajú v praktickom živote
mňa samotnej, vydala som sa na najdôležitejšiu cestu môjho života. Na cestu k Bohu.

„Existuje toľko ciest k Bohu,
koľko je Duší na zemi.“

Súfijské príslovie

Ako malé dieťa som počúvala a poslúchala Toho, čo Znalosti, vďaka Bohu, priniesol na Zem. Bez toho, aby som nad tým
rozmýšľala, som sa naozaj cítila ako dobré
dieťa, ktoré počúva svojho láskyplného rodiča. Počúvala som a riadila sa Jeho radami.
S láskou a vďačnosťou počúvala Jeho slová
dokola... Obrovské množstvo Životne dôležitých informácií sa zlievalo v jeden prenádherný pocit lásky a vďaky za možnosť, ktorú
som dostala. Opätovným čítaním kníh som
dostávala stále nové a nové pochopenia
prečítaného. Na čo som bola vnútorne pripravená, to sa mi odhalilo. Nemusela som
dávať otázky, čo robiť a ako robiť, či idem
dobre, alebo nie. Odpoveď som dostala vždy
a práve vtedy, keď to bolo potrebné. Čím
viac som pracovala na rozvíjaní môjho vnútorného Ja, tým viac som cítila, že idem
správne. Čím viac som sa zverovala svojim
pocitom a nepočúvala, čo si o tom myslí vedomie, tým to bolo jednoduchšie. Vedomie
sa snažilo zmiasť moju Osobnosť tým, že to
nemôže byť také jednoduché. Stále mi nahováralo, že som obyčajná a neschopná dosiahnuť to, čo dosiahli ľudia z kníh a videí.
Tým, že som donekonečna počúvala a čítala
slová Igora Michajloviča Danilova a iných,
nedala som možnosť vedomiu vtiahnuť ma
do svojich intríg. Práve naopak. S každým
ďalším pozretím, alebo počutím sa vo mne
prehlbovali pochopenia. Chápala som viac
a viac, a cítila som presne to, o čom hovorili.
Moja Osobnosť cítila, že je všetko v poriadku a som na správnej ceste.
Tá úprimná detská čistota a oddanosť
boli pre mňa tak veľmi dôležité. Nerozoberala som vedomím, čo sa bude alebo má
diať. Ale zahltila som ho (vedomie) pre mňa
tak dôležitými Znalosťami. Uvedomujem
si, že to bolo veľmi ľahké. Neriešiť čo bude,
a ísť. Bez úplnej oddanosti by vedomie oveľa
viac hodnotilo, manipulovalo a stavalo prekážky. Cez rozum sa k Bohu ísť nedá. Rozum

www.allatra.tv/cs
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Nástěnka v Kopřivnici

dostával potvrdenia o tom, že všetko, čo
čítam a počúvam, je Pravda. Neexistovala najmenšia možnosť nesúhlasiť. Naozaj
najlepším spôsobom ako ísť, je dať vedomiu
nevyvrátiteľné fakty. Dostane sa do slepej
uličky a stratí argumenty.
Začala som žiť krásnym. Uvedomením
si Božskosti v sebe i vo všetkom navôkol
sa ináč ani nedalo. Zapisovala som všetko
krásne... Prejavy Boha v bežnom živote,
ktoré som videla okolo seba, všetku tú praobyčajnú Božskú krásu, ktorú vnímame,
keď sme naplnení Duchom. Zapisovala som
si pocity z Duchovných praktík. Robila som
to tak nejako intuitívne, ako som cítila.
Neskôr som pochopila, že to bolo správne.
Zápisky boli ďalší nevyvrátiteľný argument
pre vedomie.
Cesta autom do práce: „Zrazu chápem
úplne jasne, čo znamená ľúbiť seba, čo to
je skutočne ľúbiť seba... Láska je v každom
nás. Boh je v nás! Preto musíme najprv začať ľúbiť seba. V tom je ten zmysel. Vedomie vždy prekrúca, nedovolí to pochopiť.
Cez vedomie sa nedá pochopiť skutočná
Láska. Až keď ju človek sám precíti, až potom dokáže pochopiť Skutočné. Ako som to
Ž: Áno, pretože chápeš, že práca
na sebe sa prejavuje predovšetkým cez
úprimnosť a čestnosť. A to všetko sa deje
pri skrotení seba. Teda to nemusí niekto, to musíš v prvom rade ty sám. Tu už
vzniká tá vnútorná potreba žiť Božím,
žiť Duchovným Svetom. A ty už prahneš
po tomto vnútornom kontakte, po ponorení sa do tejto nekonečnej radosti Lásky, tohto života hlbokými pocitmi, pretože on ti dáva skutočné, daruje ti Život,
živí ťa Láskou. Cítiš, že sa ňou napĺňaš,
cítiš radosť z toho sveta, ktorá nebýva
dočasná, ako sa prelieva cez okraj, ako
jej je veľa, ako sa skrze vďačnosť a Lásku prejavuje vo svojej bezhraničnosti.
Chápeš, že je to tak jednoduché! A ty od
toho zakúšaš takú vďačnosť, nachádzaš
sa v takej blaženosti... Je veľmi ťažké vystihnúť ju slovami. Jednoducho splývaš
so zdrojom tejto Božej Lásky a stávaš sa
jej súčasťou. A túžiš neprestajne vyžarovať túto Lásku a prebývať v nej. Pretože
v týchto chvíľach chápeš, že... Duch je
v slobode!“
z pořadu „Vedomie a Osobnosť. Od vopred
mŕtveho k večne Živému.“

nemohla vidieť? Veď je to tak do očí bijúce!
Áno, je to vidieť, ale len pre oči vnútorné.
Tam rozum netreba. Cez Lásku nastáva pochopenie všetkého. Veď Osobnosť nemyslí.“
Cesta do práce autom: „Ach, takú obrov12
skú vďačnosť cítim k Bohu.

Vďačnosť
Vďaka informáciám, znalostiam
z knihy AllatRa som sa dostal vlastnými
silami z ťažkej životnej situácie. Nevedel som, že človek má duálnu podstatu
a že práve náhly a hrubý útok materiálnej podstaty môže zmeniť náš život či
existenciu na hrôzu. Človek naplno pocíti strach a paniku z ničoty a márnosti
tohto iluzórneho sveta a nevie čo sa to
vlastne deje. Práve v knihe AllatRa
som našiel nielen odpovede na príčiny tohto seba zničujúceho stavu , ale aj
riešenie ako ďalej. Človek ako Osobnosť má vždy možnosť voľby, ktorým myšlienkam sa rozhodne dať životodarnú
silu svojej pozornosti. Môže si vybrať
a hlavne sám má zodpovednosť za život aj zdravie. Môže sa stať slobodným
a prestať byť otrokom vedomia a systému. Z vďačnosti som umiestnil na
jednu propagačnú plochu znak a nápis AllatRa s textom z knihy AllatRa:
„Tebou strážená myšlienka vedie ku
šťastiu...“
Možno sa aj ďalší ľudia rozhodnú
pre disciplínu svojich myšlienok, lebo
všetci chceme byť šťastný.
Milan Hochla, Považská Bystrica
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PR A ŽSK É SLU NCE
Ráda bych se podělila o krásné zážitky z
pražské MHD. Učím nyní syna pohybovat se
po Praze se slepeckou holí, tak jsem na čas
odložila autíčko a krásy Prahy poznávám z
okna tramvaje. Nevěděla jsem příliš, do čeho
jdu, jaké nástrahy mě čekají, neboť tramvají jsem pravidelně jezdívala naposled jako
vysokoškolská studentka, což už bude čtvrt
století. Co jsem však netušila, že největší
„překážkou“ budou sami lidé. Ovšem v tom
nejkrásnějším slova smyslu! Na trase, která
trvá 40 minut, se našlo 16! lidí, kteří se vrhali
k Tomovi a chtěli mu pomáhat. Byl mezi nimi
dokonce i řidič tramvaje, prodavačka jízdenek v pokladně depa, bezdomovec, pán na
vozíku…Bylo mi až líto, když je musel Tom
s vděčností odmítat se slovy, že trénujeme.
V televizi můžeme vidět nanejvýš zprávy o tom, jak někdo okradl nevidomého. Já
jsem se ale na vlastní oči setkala pouze s
dobrotou, soucitem, ochotou a láskou
... a „pražským sluncem“. Ne ale tím, které
je uloženo jako vzácný klenot v Loretě, ale
to, které nedaleko Lorety bydlí. Nastupuji
do tramvaje na Malostranské směrem na
Pohořelec. Sedí tam dvě holčičky ve věku
tak 8 let. Jedna zamračená, tichá, druhá –
tmavovlasé děvčátko s copánky a aktovkou
větší než ona sama, hýří nadšením energií, Životem a stále něco brebentí té druhé, která jen nezúčastněně pokyvuje, či
zamručí hmm… Najednou ke mně doléhají
tato slova:“….moji rodiče jsou taky rozve-

Dobro je tam, kde jsi Ty
dení. Víš, jak jsem se to dozvěděla? Slyšela
jsem tetu, jak mluví se strejdou v telefonu a
moc se mi líbilo, že teta oslovovala strejdu
– Lásko. Ptám se tedy maminky, proč ona
neříká mému tátovi Lásko. Odpověděla mi,
že jsou rozvedení. Já tomu ale stejně nerozumím. Co na tom, že taťka teď žije někde
jinde nebo si našel jinou kamarádku. Měli
se rádi, tak to přeci musí stále platit. Pokud
byli pro sebe jednou láskou, tak to nikdy
nemůže už být jinak, ne?“....hmm, ozvalo
se, zatímco já jsem se se zájmem přiblížila k tomuto stvoření. „ Hele, věříš ještě na
Ježíška?“ „….Hmm, ty ne?“ „No, já ti to
nemůžu říct, to bych ti pokazila radost“.
„Takže dárky nosí rodiče?!“….“Zlobíš se? Já
ti fakt nechtěla zkazit radost. Já si pamatuji, jak to bylo smutné, když mi máma řekla,
že Ježíšek není. Probrečela jsem celou noc.
Už ani nevím, zda kvůli tomu, že není, nebo
protože mi lhali…“. „ Hmm“. „Hele, s Tebou
se tak krásně povídá! Měly bychom spolu
jezdit pravidelně. Je moc hezké, když najdeš
někoho s kým je ti tak dobře, s kým si rozumíš! Zeptáš se doma, kdy zase pojedeš takto domů?“…hmm. „ Jé, Pohořelec, já budu
muset. To je tak smutné, když se s někým
cítíš tak krásně a musíš jít. Měly bychom se
hezky rozloučit. Moje babička říká, že člověk neví, co bude zítra, že už tady nemusíme být a tak by se měl člověk vždy s druhými loučit a rozcházet se v dobrém.“ „Hmm,
hele, vyhoď mi ten obal od čokolády, když
už vystupuješ. Čau!“

Bože, keď si len Ty
Bože, keď si len Ty. Pri Tebe miznú
všetky otázky. Všetko, čo sa deje, je nepodstatné. Pretože si len Ty. Dívaš sa na
mňa a ja hľadím na Teba. Tento intímny rozhovor neustále trvá. Niekedy Ťa
prehluší hlas vedomia. Avšak on je taký
maličký v porovnaní s Tebou. Duchovný
svet je ohromná vlna, ktorá nemá konca, no jeho sila s ľahkosťou zotrie všetky pomyselné prekážky. Stačí sa otvoriť
a začneme Žiť. Je to vnútorné sladké tajomstvo, ktoré sa dotýka vnútra každého
človeka. V tom krásnom dialógu zaniká
priestor i čas. Pretože nie je podstatné,
kde sa nachádzajú naše telá. Pretože čas
a priestor je ilúzia.

A z tramvaje vyběhl šťastný človíček
a zmizel v dálce za Loretou. A já už vím,
že Loreta ukrývá ne jedno, ale hned dvě
pražská slunce! A taky to, že nezáleží
na tom, jakými situacemi procházíte, s
jakými lidmi trávíte čas. Když jste Láskou, tak nic víc, než Lásku kolem sebe
nevidíte. Spatřujete ji v každém člověku,
v každém okamžiku. Jste světlo, které
může zažehnout tisíce dalších!

„Čo je to ten duchovný život? Život, to
je reťazec udalosti, kde každý okamih je
ako článok reťazca, ako záber z filmu, na
ktorom sú zaznamenané všetky myšlienky a
činy človeka. Stáva sa, že sa dívaš na dobrý
film, ktorý v tebe vyvoláva pozitívne dojmy,
pretože väčšina jeho záberov je svetlá a jasná. A stáva sa, že sa dívaš na iný film a ten
v tebe vyvoláva negatívnu náladu, pretože
väčšina jeho záberov je temná a pochmúrna. Takže je dôležité, aby film tvojho života
bol svetlý a jasný, aby v ňom bolo čo možno
najviac dobrých záberov. A každý záber je
ten okamih tu a teraz. Kvalita každého záberu tvojho životného filmu závisí výlučne
na tebe, pretože si to ty, kto činí tvoj život
svetlým alebo temným svojimi myšlienkami
a činmi. Okamih, ktorý si prežil, už nezmažeš, nevystrihneš a druhýkrát už sa opakovať nebude. Duchovný život je vtedy, keď je
každý záber nasýtený Dobrotou, Láskou,
dobrými úmyslami a činmi.“ Z knihy AllatRa

S Láskou Eva

Michaela

Jednou přišel učedník k učiteli a řekl mu: „Jsi
známý, jako člověk, který ví všechno o perlách,
mohl bys mi jednu prodat nebo darovat?“
Učitel řekl: „Pokud ti ji daruji, nebudeš si ji
vážit. A prodat ti ji také nemohu, protože nemáš dostatek peněz, abys ji koupil. A proto vše,
co ti mohu nabídnout, je – potop se spolu se
mnou do moře a získej ji sám“.
Můžeme se jen podělit o znalosti na duchovní cestě, ale dát je člověku, to není možné.
Každý se musí sám ponořit, pokud chce. A donutit ho také není možné. Platí svoboda volby
člověka samotného. Chce-li, ponoří se, nechce,
neponoří se. Chce-li, žije, nechce, nežije. Vše je
spravedlivé.
úryvek z pořadu „ŽIVOT. Pravda je
pro všechny jedna“ : allatra.tv/cs/video/zhizn

www.allatra.tv/cs
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MEZINÁRODNÍ VOLONTERSKÁ
INTERNETOVÁ TELEVIZE
INTERNATIONAL TELEVISION
pokračování ze str. 1
Experiment: Jak se můžete na vlastním
příkladu přesvědčit, že vědomí zkresluje
podstatu toho, co říkají druzí? Jak v průběhu času docházelo k záměně duchovních
znalostí?
Kým jsou zkreslována duchovní zrna v náboženstvích: andělem, který v člověku rezonuje s pravými znalostmi a touží po Domovu (Duchovním světě), nebo satanem,
který se v člověku stará o hmotné, o pozemské bohatství a moc? Komu ve skutečnosti patří moc v tomto světě podle svatých
písem různých náboženství?Co je vítězství
nad sebou? Jak Proroci různých náboženství překonávali v sobě své vědomí, jak ho
pokračování ze str. 10 Za to, že všetko toto
žijem. Že mi bola daná možnosť a taká obrovská pomoc z Duchovného sveta. Chcem
volať na celý svet: „Ľudia, to je Krása!“ Je
tak dokonalé žiť Duchovným a úplne jednoduché. Stačí sa úprimne rozhodnúť a ísť,
ísť na stretnutie k Nemu a všetko nám bude
dané... No hlavne, čo nám je dané, čo je
súčasťou tejto cesty, je pochopenie a hlboké precítenie toho, prečo sme skutočne na
tomto svete. Žiadne otázky nie sú. Sú len
odpovede. Odpovede, ktoré počuje vnútro.
Odpovede, ktorých Podstatou je Božia Láska. Odpadá hodnotenie druhých, čo podporuje ego v nás. Podporuje diabla v nás. Čo
ako by sa mi diabol snažil navravieť, že má
100% pravdu, ak chápeš, že je to vždy len
diabol v nás, diabol sa stáva bezmocným.“
Praktika večer: „Cez deň cítim Lotos.
Večer dlhá praktika, nechcelo sa ísť von. Cca
10 minút uvoľnenie, potom nádhera. Nemusela som nič robiť. Išlo to samé. Myšlienky
akoby popri mne preplávali a ja som si ich
nevšímala. Samé hlboké pocity. Akoby sa
dieťa kolísalo na hojdačke oddane, horedole
a prežívalo... hlbinu, spokojnosť, oddanosť,
ľahkosť. Telo nie som ja. Je ťažké ako z kameňa a „tuhé“. A Ja som ľahká ako vánok
a oddaná Jemu. Nádherný Pocit...“
Praktika ráno: „Uvoľnenie... svetlo zvnútra, príjemné teplo rozlievajúce sa po ce-

převychovávali? Proč Ježíš Kristus, syn
Boží, bezhříšný, musel jít do pouště a postit
se a modlit se tam? Proč byl Ježíš nazýván
synem lidským a Synem Božím?
Proč lidé žijí pod diktátem systému Živočišného rozumu? Důvody proč člověk usiluje
o moc v tomto světě? Proč se člověk snaží

„Život bere od každého podle jeho
schopností a dává každému podle jeho

zásluh, přičemž nikoliv podle vnějších, ale
vnitřních. Čím více měníš svůj vnitřní svět,
pracuješ na sobě, zlepšuješ svoje kvality,
tím více se tyto změny promítají do vnějšího světa. Pokud se člověk nachází ve
stavu dominující Duchovní podstaty, pak
se v sobě vyzná, analyzuje svoje myšlenky
a činy v klidném a jasném stavu vědomí.
Jakákoli vnější situace, provokace, negativ
ze strany jiných lidí, jsou pro něj signálem
k osobní práci na sobě samém a možnost
získat tak určitou zkušenost v sebezdokonalování. Vždyť k provokaci obvykle
dochází na základě odpovídajícího impulzu, který vychází ze samotného člověka,
a proto je třeba mít myšlenky, slova i činy
pod kontrolou. Vnitřní pochyby vytvářejí
vnější chaos. Pevné znalosti – klid a pořádek. Když se člověk naučí sám sebe kontrolovat, nebude čekat na vnější podnět,
aby se pohnul z místa, půjde samostatně
po cestě sebezdokonalování. Je třeba si
pamatovat, že moudrý se učí dokonce i od
nepřátel.“
z knihy „AllatRa“

lom tele. Svetlo cezo mňa prechádza... Som
súčasťou tohto svetla. Jemné vibrovanie
prechádza tam, kde bolo telo. A zároveň je

vlastnit, ovládat a mít? Na čem jsou založeny
hmotně zaměřené modlitby (mít vynikající
zdraví, mít moc, toužit po pozemském), a ke
komu jsou ve skutečnosti obraceny? Proč v
současném světě, v jakémkoli náboženství,
je jeho duchovenstvo více znepokojeno rozšiřováním své náboženské organizace a rozšiřováním své moci než čerpáním Boží Lásky?
Proč, i když máme bezpočet náboženství, lidé
se i přesto po tisíce let navzájem zabíjejí?
O klimatických změnách na Zemi. O významu mezinárodního sdružení a sjednocení
lidí na planetě na prahu globálních katastrof.
O smyslu hnutí "ALLATRA" a významu činnosti jeho účastníků z různých zemí světa.

na allatra.tv
telo niekde tam, niekde inde. To telo, ktoré
ma pred chvíľou bolelo, bolí inde. Čas nie je.“
...Som šťastná, nech sa deje, čo sa deje. Je
mi jedno ako, hlavne, že som s Bohom. Nič
lepšie ma v živote postretnúť nemohlo. Na
všetko má Duchovný svet odpoveď – Lásku! Je
to tak jednoduché. Som hlboko spokojná. Cítim, že je všetko tak, ako má byť. A to je dobre!
Keď človek prežije stretnutie s Duchovným svetom, vníma práve tieto Božské pocity, ktoré sa nedajú zameniť, nedajú pomýliť. Cítiť v nich prítomnosť Boha. Práve tieto
hlboké vnútorné pocity „regulujú“ človeka
aby neodbočil z pravej cesty. Nič iné ako
Láska v nich nie je. Normálne a Skutočné Ja
človeka je práve takéto. Stačí len žiť vnútornými pocitmi, počúvať svoj „vnútorný hlas“
a nie je možné zablúdiť. Toto je tá Cesta,
o ktorej sa hovorí vo všetkých náboženstvách, ktorá je spomínaná v knihe AllatRa,
cesta k Bohu cez svoje vnútro.
A s vnútrom rezonujú slová Igora Michajloviča Danilova a Žanny z relácie „Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba“:
IM: Ale čím sa to zakončí, ak človek
pevne stojí na svojej ceste?
Ž: Víťazstvom.
IM: Samozrejme. V tom je zmysel...
Hanka
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