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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. 

Hodnota života na pokraji událostí 
měnících svět. Jaká katastrofa se řítí na 
lidstvo? Co se stane v následujících letech? 
S jakými problémy, týkajících se přežití, se 
bude velká většina dnes žijících lidí potýkat?

Ani jediná zbraň naší doby (ani ta nej-
perspektivnější) nedokáže zastavit klima-
tickou katastrofu, která se řítí na lidstvo. 
Co bude potom? Jedna erupce na Slunci – 
a všechny elektronické úspory zmizí v jedi-
ném okamžiku. Co dál?

Jak důležitá se stane hodnota života 
tváří v tvář globálním prudkým změnám 
klimatu na planetě. Klimatický apartheid 

spotřebitelské společnosti: proč stále za-
chraňují majetek bohatých místo života 
dětí a jiných lidí? O čem mluví očití svědci 
klimatických událostí a o čem mlčí světová 
média? Jak se mění lidské hodnoty v  pod-
mínkách drastických změn v osudu lidstva, 
které staví jejich existenci na pokraj přežití? 
A také:

Proč se hroutí "světonázorové opo-
ry" hmotného světa? Proč mizí zdraví, 
i u dětí? Co se děje s přírodou? Proč lidé bo-
jují za "synonyma"? K jaké hraně se moderní 
lidstvo rychle blíží? 

Měli proroci pravdu o dnešní době, a jaká 

je šance na přežití lidstva? Co to znamená 
stát se Živým? Kdo je to skutečný Člověk? 
Proč byla žena nazývána ochránkyní Krbu?

"Život je Láska. Je to ten Oheň, který 
se nazývá Život. Koneckonců, je utkán 
z lásky, je utkán ze štěstí. A co lidé nazý-
vají Životem?"

Proč právě dnes je důležité globální 
sjednocení světové společnosti a  účast 
každého?
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nový pořad sledujte na
 allatra.tv

ŠANCE
 NA HRANĚ
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JEDINE ZRNO. Bůh je jeden pro 
každého z nás

Vědecko - diskusní  projekt  
"HRA PROFESIONÁLŮ"

ATLANTIDA

Astrológia a duchovnosť 

Volba Osobnosti tvoří  
naši realitu    9

    6

    9

    3
Chceme žít  

ve tvořivé společnosti

PRECEDENT

Krátké shrnutí 
unikátní mezinárodní  

konference  
11. května 2019 

Co umožňuje lidstvu zavedení  
omezení kapitalizace

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ ŠANCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
NOVÉHO FORMÁTU

9. KVĚTNA 2020
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PRECEDENTÚryvek z pořadu PRECENENT
IM – Igor Michajlovič Danilov, T – Taťána

Kolik peněz člověk potřebuje, aby 
měl šťastný život? Žádné. Za peníze 

nekoupíš štěstí. A je to pravda. Kolik člověk potřebuje  
pro plnohodnotný život? 

Chceme žít ve 
tvořivé společnosti

Hodnoty ve společnosti jsou nastave-
ny uměle. Komu je to výhodné?

Chceme žít ve tvořivé společnosti

IM: Pojď, podíváme se na to jednoduše, co 
vytváří spotřebitelský formát společnosti, 
v níž se nacházíme již téměř 6000 let? Co 
leží v jeho základu?

T: Chtivost, asi.

IM: Chamtivost, pýcha, a  mnoho další-
ho (T: ziskuchtivost, chtivost), ano. Pokud 
však přistupujeme z pozice společnosti, tak 
co je příčinou? Neomezená kapitalizace. To 
znamená, že člověk může bohatnout, nemá 
limit. Někteří tak zbohatli, že se dokonce 
domnívají, že vládnou světu, víš? No, dě-
lají všelijaký nepořádek kolem jen tak, pro 
zábavu. Ne kvůli tomu, že že by měli málo 
peněz. Ačkoli peněz není nikdy pro nikoho 
dost. To znamená, nehledě na to, kolik bys 
člověku dal, stejně mu to bude málo. A tady 
je jednoduchá otázka: Kolik potřebuje člo-
věk pro normální šťastný život?

T: Tak tady také mají lidé otázky, názory se 
rozcházejí. Mnoho lidí se možná ani neza-
mýšlelo nad tím, kolik potřebují ...

IM: Tady, no, ... koupit iluzi – to je možné, 
ale jakákoliv iluze je jen dočasná. Třeba se 
člověku zachtělo stát, no, řekněme, slav-
ným zpěvákem, ano? Koneckonců, známe 
hodně případů, kdy se investují dost velké 
prostředky a zvukaři z nich udělají zpěvá-
ky, filmaři z nich udělají slavné a podobně. 
Ano, stávají se celebritami, ale štěstí ne-
mají. Známe hodně takových, do nichž se 
investují prostředky – a  stanou se slavný-
mi politiky, ale štěstí není. Všechno pomi-
ne. Za peníze štěstí nekoupíš, to je pravda 
života.

T: O spotřebitelském formátu, že v podstatě 
je to něco jako takový formát nepokojů, že? 
Zde si stačí vzpomenout na informace, ofici-
ální statistiku, že v průběhu posledních pěti 
tisíc šesti set let se ve světě uskutečnilo čtr-
náct tisíc pět set válek, ve kterých zahynuly 
čtyři miliardy lidí. Je to v  podstatě ten ot-
rocký formát společnosti, ve kterém žijeme. 

 A co je nejzajímavější – zdálo by se, dvacáté 
století, které dávalo jisté naděje na předpo-
klady mírového začátku století. A vidíme ...

IM: Dvacátého? No dvacáté století, to dalo 
předpoklady – první světová válka, pak, 
promiňte, polovina století – druhá světová 
válka. Miliony ztracených životů, a dodnes 

A v čem je příčina všech válek? 
Chtivost, chamtivost, to znamená 

neomezená kapitalizace.

rů – to je strop. Více nemá smysl, opravdu. 
Ovšem, někteří budou protestovat, někdo 
má hodinky dražší než částka, kterou jsem 
řekl. A co, jsou přesnější? Někteří mají domy 
dražší – a copak je v nich útulněji? Někteří, 
promiňte, no, nebudeme chodit daleko, mají 
jachty, které stojí mnohem více než uvedené 
číslo, letadla, která jsou padesátkrát draž-
ší, dokonce i stokrát dražší než číslo, které 
jsem zmínil. No, a v čem je smysl toho vše-
ho? Copak se stal život krásnějším, lepším? 

No, a takovým způsobem přicházíme k ne-
správným odhadům.

Pojďme, pro pochopení  to rozebereme tro-
chu více, aby naši přátelé porozuměli, o čem 
je řeč. Jsou to nereálné marže. Například 
víme, že jsou malíři, jejichž obrazy jsou mi-
mořádně drahé. Rádi je kupují miliardáři 
a  chlubí se tím. Řekněme, obrazy Picassa, 
ano? Všichni o něm ví, známé jméno a tak 
podobně. Právě proto, že je známé, je to 
značka, proto tolik stojí. A kolik stojí plát-
no a kolik stojí barvy? A tvorba samotného 
člověka? Jak může stát mnoho milionů? Jed-
noduchá otázka. Při průměrném platu, do-
konce když vezmeme průměrný plat v celém 
světě, je to pošetilé. Není to tak? To zname-
ná, člověk vynaložil čas, tedy na zhotove-
ní… ano obraz, rozumím, mnozí namítnou, 
že se nevyznám. Ovšem přátelé, nevyznám.

Nechápu, jak může černý čtverec Maleviče 
stát tolik milionů. Černá barva, plátno a nic 
z toho, co udělá lidstvo šťastnějším, toho, co 
dá lidstvu nějakou radost a naději. Tomu já 
nerozumím. Ale naprosto rozumím tomu, 
když se vytváří nová technika, která uleh-
čuje práci, i ta může dost stát, že? No, dej-
me tomu (mně, jako medikovi,  je to bližší), 
přístroj MRI nebo pozitronová emisní tomo-
grafie nebo něco jiného. To, co skutečně stojí 
hodně peněz, protože je to složité, pracovalo 
na tom mnoho lidí, ale ono… Kolikrát je lev-
nější, dokonce jeden z nejlepších moderních 
přístrojů magnetické rezonance, než černý 
čtverec Maleviče?

T: Nesprávné hodnoty ve společnosti, roz-
ložení těchto hodnot.

lidé hynou  a  umírají. Jednoduchá otáz-
ka: za co umírají? Za něčí iluzi, kvůli něčí 
nenasytnosti. 

Pojďme si představit: pokud, například, 
no jen tak si zafantazírujeme... Přece nám 
naši přátelé trochu dovolí, že ano? Pojďme 
si představit, že lidé skutečně zachtěli něco 
ve svém životě změnit, prostě je unavilo jít 
špatným směrem. Všichni lidé na země-
kouli se shromáždili a  řekli: „Chceme žít 
v tvořivé společnosti“. A jednou z forem je 
zavedení omezení kapitalizace jednotlivce 
s přihlédnutím ke všem jeho aktivům.

A  co znamená zavedení omezení? Není to 
jen na osobu, je to na jeho rodinu. To zna-
mená včetně ženy, muže, dětí, které jsou 
zatím finančně závislé. Když dospějí, zalo-
ží si své podnikání – to již vytvářejí novou 
jednotku, je to již další jednotka společnos-
ti. Ano, rodiče mohou pomoci, ale peníze, 
které přecházejí z  jedné rodiny do druhé, 
zůstávají aktivem první rodiny. Zde se bere 
v úvahu celková kapitalizace movitého ma-
jetku, nemovitého majetku a vše ostatní.

Dejme tomu, že je toto omezení zavedeno. 
Co se stane? To vše samozřejmě záleží na 
výši, ano? Výše omezení kapitalizace. Jak 
jsem slyšel, k dnešnímu dni se právě těmi-
to lidmi, kteří touží zbohatnout, předkládá 
– někdo mluví o  deseti miliardách dolarů 
podle dnešního kurzu, někdo o miliardě do-
larů, někdo o sto milionech. No, a když se 
zeptali na můj osobní názor, tak já si mys-
lím, že maximální kapitalizace jedince s při-
hlédnutím všech jeho aktiv na celou rodinu, 
pokud, řekněme, je hlavním zdrojem příjmů 
v  rodině… a pokud on a manželka, pak by 
to mělo být stejné (T: celková částka), ano 
bere se v  úvahu celková částka ziskovosti 
rodiny – no, myslím si, deset milionů dola-
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Jediná plánovaná ekonomika  
sjednocené tvořivé společnosti

Jak se zbavit inflace?

Zde je jednoduchý příklad

Příjmy navíc se použijí na potřeby 
společnosti

Co umožňuje lidstvu zavedení  
omezení kapitalizace?

Co přinese zavedení omezení 
kapitalizace?

IM: Samozřejmě. Třeba jednoduchá otázka. 
Člověk má peníze, má jich hodně. Je jedno, 
jak se k nim dostal. Důležité je, že je bohatý 
a je oligarcha, jak se u nás říká, že?  A to sta-
čí, je již vážený, je hrdina, je hoden úcty. Ni-
koli však to, co udělal pro společnost, jakým 
příkladem se ve skutečnosti jeví. Opravdu, 
ty skutečné hodnoty. A  když bude, napří-
klad, zavedeno omezení kapitalizace, to ne-
znamená, že člověk vydělal deset milionů 
dolarů a již nemá právo pracovat. Ovšemže 
má. Proč ne? Ale příjmy navíc, půjdou na po-
třeby společnosti. Co to přináší?  

T: Vývoj.

IM: Jedná se o obrovské kapitály, které ne-
zůstávají nehybné (T: V rukou) jako nějaká 
čísla někde v  bance, že? Je to rozdělování 
prostředků. Koneckonců, lidé skutečně vy-
tvářejí… Nemalují, promiňte, černou bar-
vou na plátno. Vytvářejí stroje, na nich 
vyrábějí to, co používáme. Pěstují plodiny. 
Tyto plodiny zpracovávají, připravují potra-
viny, které jíme. Vždyť my se tím zabýváme, 
my, lidé. Musí to stát peníze? Musí. Nebo, 
když za člověka v podstatě pracují lidé v to-
várnách, prodávají výrobky, které zhotovili, 
lidé propočítají jeho výnosy a občas mu na-
hlásí o kolik zbohatl. Je to spravedlivé?

T: Není.

IM: Jednoduchá otázka. To se rozumí, je 
chytrý, dokázal vydělat, nikdo mu to nebe-
re.  No jednoduché, základní věci.

Co to ještě přinese, když bude zavedeno 
omezení kapitalizace? Přinese to bezpeč-
nost tomuto člověku, protože zmizí hlou-
pá konkurence, která je v  těchto kruzích 
dosti tvrdá, tato konkurence. A je hrozbou 
pro jeho život a život jeho rodiny. A takto 
člověk může spokojeně chodit po tržnici, 
zdravit se se všemi podáním ruky a nemusí 
být dvacet čtyři hodin denně pod neustá-
lou ochranou jiných lidí, kteří ve dne v noci 
touží zaujmout jeho místo.

T: To znamená všechny částky nad tuto 
výši omezení (IM: Samozřejmě) kapitali-
zace jsou směřovány na rozvoj, na potřeby 
společnosti.

IM: Samozřejmě. To je správné přerozdělo-
vání peněz, prostředků, které tečou. Co to 
umožňuje? 

To umožňuje odstranit zbytečnou, hloupou 
konkurenci. To umožňuje celému lidstvu 
stát se bohatším, o  hodně, a  to velmi. To 
umožní vytvořit bezplatnou zdravotní péči, 
stejnou pro každého. A to také zaznělo,  (T: 
Ano, pro lidi), právě lidé to ozvučili na kon-
ferenci apod. Není to jen nápad, je to nut-
nost – bezplatné zdravotnictví vysoké kva-
lity, všude na stejné úrovni po celém světě. 
Každý člověk musí být sociálně chráněn. 
Každý. Ale ten, kdo chce být bohatší, může 
jít pracovat, vydělávat dodatečné prostřed-
ky, žít lépe. Ale strop – deset milionů. To 
je víc než dost. Ale opět, nejen bezplatné 
zdravotnictví, musí být bezplatné vzdělá-
vání, musí být rozumné ceny. Například, 
na kolik dnes vychází, řekněme, platby za 
bydlení, komunální služby a vše ostatní? A  
ještě,  nedej bože, úvěr na bydlení?

T: No, v  některých zemích daně dosahují 
osmdesáti až devadesáti procent výdělku, 
ano.

IM: No, to jsou daně, ale já mám na mys-
li náklady, to všechno, ano? To znamená 
platit úvěr, platit za komunální služby při 
průměrném platu člověka. Takže se každo-
pádně na to vynaloží větší část. A správně 
to lidé ozvučili, a já s tím absolutně souhla-
sím, že by všechny tyto náklady neměly, 
zdůrazňuji – všechny náklady – být vět-
ší než deset procent ze mzdy. To lze lehce 
provést. Ekonomicky to všechno dává smy-
sl. Přátelé, není nic jednoduššího, než mak-
roekonomika (T: Co se týká…) Mikro – to je 
problém a makro – to je snadné.

T: Co se týče makroekonomiky, zazně-
la také myšlenka o  vytvoření jediné plá-
nované ekonomiky sjednocené tvořivé 
společnosti.

IM: A  to je správně, naprosto správně. 
Takto nebude žádná nadprodukce, nebude 
nedostatek. Proč? Pokud někde, řekněme, 
něco chybí, tak to hned podraží. Opět platí, 
toto zdražování, tato inflace a vše ostatní 
– je to bič současnosti, je to nástroj spotře-
bitelského zřízení, který zahání člověka do 
dluhové pasti. Řekněme, tak jak otroctví 
začalo před šesti tisíci lety, tak se do dneš-
ního dne pouze zdokonaluje. A to je pravda, 
absolutně.

T: Pod různými „fasádami“, ano, jedno a to 
samé.

IM: Samozřejmě. Jenomže nyní je člověk 
mnohem více bezprávní a je absolutně zá-
vislý. Proč? Bez ohledu na to, kolik člověk 
vydělal peněz, za deset–dvacet let se jeho 
základní kapitál  o mnoho zmenší. Lidé do-
konce dávají peníze do banky na procenta 
úroků, ale inflace je mnohem větší a rych-
lejší než tato procenta. To znamená, že člo-
věk zchudne, i když nic neutrácí. A toto by 

nemělo být, apriori nemělo by to být. Po-
kud je cena, například (řeknu to obrazně, 
aby lidé pochopili) jak tomu říkají, „směs 
na polévku”, třeba kilo masa určité kvality, 
bochník chleba. „Směs na polévku“, ta  stojí 
tolik, přesná fixní cena – tolik by měla stát 
v  celém světě. Tolik by měla stát dnes, za 
dvacet, za sto a za dvě stě let. To přece není 
složité. Copak se zlato stalo lehčí, nebo 
jednodušeji, nafta je lepší, stala se hustší? 
Pročpak je inflace?

Protože je chamtivost, protože je stimu-
lace trhu a  tak podobně. To znamená, že 
pro státní hospodářství je výhodné, když 
se jeho valuta stává levnější – to zvyšuje 
obrat prostředků, no, stát se stává bohat-
ším a lidé chudšími. A opět: „pro stát je to 
výhodné“. Jak to je: co je výhodné pro stát, 
není výhodné pro obyvatele tohoto státu? 
Pak mám otázku: A co je to stát? Stát – to je 
kdo? Jednoduchá otázka.

T: No, nemluvím o tom, jak to má ideálně 
být, ale bohužel v naší společnosti, stát – 
to je spíše teritorium, jsou to spíše nějaké 
objekty, jsou to především suroviny v nitru 
země, jak...

IM: Počkej, takže to je  neživý stát (T: Bo-
hužel) nebo amorfní? Ale podle mého chá-
pání stát – to jsou lidé, kteří se zde v rámci 
nějakého území  nachází podle určité doho-
dy. Zde mají své podnikání, žijí zde, je jim 
zde dobře, žili zde jejich předci, to je jedno, 
nebo se přestěhovali, žijí zde, jsou občany 
tohoto státu – toto právě je stát. Pro ně by 
to mělo být výhodné. 

Podle mého mínění, správný stát, to je, 
když se lidem rok od roku žije lehčeji a lépe, 
když se jim žije snadněji, když se stávají 
svobodnějšími – tehdy je to správně. A co 
sledujeme, jaká tendence u  nás probíhá, 
no alespoň za posledních několik set let? 
Cožpak to tak probíhá? No, vezměme po-
sledních dvacet-třicet let: zlepšil se lidem 
život? 

T: Oh, ne.

IM: Takže co to je náš stát?

... pokračování v dalším čísle

sledujte na
 allatra.tv
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Olga: Děkuji, Natanyo! A teď bych chtěla 
předat slovo České republice, Gabriele z 
České republiky.

Gabriela Szalayová:

Srdečně vás zdravím 
z České republiky! A 
ráda bych dodala pár 
slov k problematice 

spotřebitelské společ-
nosti. Sami jsme si vymy-

sleli tuto hru. Všichni  tím trpí a přesto 
pokračují v této hře. Ale tato hra vede do 
záhuby, protože co vzniká ve spotřebitel-
ské společnosti? Zločin, korupce, neúcta k 
sobě navzájem a snižování hodnoty lidské-
ho života. 

Ekonomika je založena na spotřebě: pla-
tíme více – utrácíme více peněz, ale krize 
jsou častější a silnější. A to vše proto, že ve 
spotřebitelské společnosti jsou krize nevy-
hnutelné. Mýdlová bublina je nafouknutá a 
brzy praskne buď sama, jak se již stalo, nebo 
tomu udělají konec klimatické události.

Dnes spotřebitelství vidíme všude: ve vzta-
zích mezi zeměmi, ve vztazích s příbuz-
nými i přáteli. Všechny sféry života a celá 
naše civilizace jsou protknuty spotřebitel-
skými postoji jeden k druhému. Ano, vznítí 
se ohniska normálních lidských vztahů, ale 
rychlé uhasnou. 

Lidé uznávají, že systém spotřebitelské 

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ 

ŠANCE
#allatraunites

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!

společnosti sám dospěl do slepé uličky, a 
že s tím musíme něco dělat. Musíme jednat 
a rychle to změnit - změnit tyto základy a 
pravidla. Teď je tu opravdu taková šance. 
Děkuji moc! A předám slovo zpět Atlantě.

Marina: Díky moc, Gab-
rielo! Děkujeme všem z 
České republiky! Úpl-
ně s vámi souhlasím a 
věřím, že spotřebitel-
ská společnost již do-
sáhla svého vrcholu. A 
teď máme jako společnost 
skutečně velkou šanci něco změnit. 

Nedávno jsem sledovala jeden velmi zají-
mavý pořad na ALLATRA TV. Jmenuje se 
„Herní mánie systému“. A tam bylo řeče-
no, že obyčejní lidé i vědci po celém světě 
už začali spatřovat, že se něco děje: lidé po 
celém světě již přestávají věřit lžím, které 
slyší z médií, protože už rozumí, jasně vidí, 
že to jsou jen nástroje k manipulaci s námi. 
Lidé to nyní nejen uvidí, ale začínají o tom 
i otevřeně mluvit. 

Je to opravdu dobré znamení toho, že my 
jako společnost jsme  schopni nyní provést 
změny a vybrat správnou cestu pro nás a 
pro naše děti - cestu tvoření, štěstí a míru.

Olga: Budu pokračovat ve tvém vystoupe-
ní,a ráda bych předala slovo panu Robbymu 
Wellsovi, velvyslanci a zástupci Meziná-
rodní komise pro lidská práva.

fragment video zprávy na allatra.tv

VĚDECKO-DISKUZNÍ PROJEKT FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ PROJEKT

JEDINÉ ZRNO
HRA
PROFESIONÁLŮ

Robby Wells:  
Děkuji, Olga. Dobrý 
den, “ALLATRA”! Ví-
tejte v  Atlantě stát 
Georgia! Je to oprav-
du velká čest být dnes 
tady.              

Náš svět má velké potíže a potřebuje naši 
pomoc. Nedávno vydalo 300 předních 
vědců světa zprávu ve které mluví, že po-
kud my, lidská rasa nic nezměníme, pak 
důsledky globálního oteplování povedou 
k úmrtí milionů lidí a ke ztrátě miliard do-
larů v globální ekonomice. Tento problém 
není černé nebo bíle rasy, ani  asijské nebo 
hispánské rasy, ani  indické nebo indiánské 
rasy. Tento problém se týká lidské rasy.

Jsme jediný národ. Tak pojďme spojíme 
naše úsilí, a necháme stranou naše rozdí-
ly, úzce spolupracujeme a pracujme bok po 
boku! Rozvážní lidé musí přijít s důležitými 
rozhodnutími. Viděl jsem jak nenávist způ-
sobila mnoho problémů v tomto světě, ale 
nikdy jsem neviděl, aby nenávist problémy 
řešila. Jediné co může problémy řešit, -  je 
odvaha milovat. Odvaha milovat a odvaha 
sloužit. Přemýšlejte o tom.

SPOLEČNOST. 
POSLEDNÍ ŠANCE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
NOVÉHO FORMÁTU

9. KVĚTNA 2020
#allatraunites

PŘIDAT SE

allatraunites.com/cs

DOMŮ JEDINÉ ZRNOMHS ALLATRA TVOŘIVÁ SPOLEČNOSTUDÁLOSTINOVINKYO PROJEKTU

Láska svobodné matky, která pracuje až do 
půlnoci, aby mohla dát svým dětem na stůl 
jídlo.

Láska přepracované a nedostatečně place-
né učitelky školy, která slouží svým  stu-
dentům, aby je připravila na život. Odvaha 
k lásce a odvaha sloužit.

Olga: Děkuji! Velice vám děkuji, pane Wells! 
A právě teď bychom chtěli představit Milenu 
Mansanidje z Venezuely a dát jí slovo...

video zpráva ke shlédnutí na allatra.tv

... pokračování z červnového vydání

Krátké shrnutí 
unikátní mezinárodní 

konference 
11. května 2019

Robby Wells:  
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Bůh je jeden pro 
každého z nás

Rozhovor dobrovolníků MSH ALLATRA 
v rámci projektu JEDINÉ ZRNO s před-

stavitelem hnutí  HARE KRIŠNA, p. Anto-
nínem Valerem, známým pod duchovním 
jménem Trilokatma Das. Pan Valer je zá-
stupce ISKCONu (International society for 
Krishna consciousness) na Slovensku. (M - 
Moderátor, A.V. - Antonín Valer)

A.V.: Takovým základním nejdůležitějším 
spisem védské literatury je Bhagavadgíta, 
ze které my vycházíme. Je to vlastně roz-
hovor mezi Krišnou (nejvyšší osobností 
božství) a Ardžunou (jeho přítelem). Kriš-
na mu vysvětlil při této příležitosti celou 
filosofii. Všechny živé bytosti jsme slu-
žebníci nejvyššího pána a když se znovu 
zaměstnáme v jeho službě, tak můžeme 
dosáhnout určité vnitřní spokojenosti, 
blaženosti. Tak jako když je ryba ve vodě, 
ve svém přirozeném prostředí, tak je spo-
kojená. Tak i  každá živá bytost, když se 
zaměstnává ve službě Bohu (Krišnovi), tak 
je přirozeně spokojená, protože je ve svem 
přirozeném, původním postavení.

M.: Kdo byl Krišna?

A.V.: Bůh má neomezené množství jmen. 
Někdo mu říká Hospodin, někdo Alláh, ně-
kdo Jehova, Krišna je jedno z jmen. Tradice, 
na kterou hnutí Hare Krišna vlastně nava-
zuje, tak je monoteistická tradice, protože 
my chápeme, že Bůh je jeden. Nemůže 
být náš Bůh, Váš Bůh, protože Bůh je je-
den, akorát má nekonečné množství jmen, 
podob a  zjevuje se v  různých situacích, 
a  proto vidíme, že je tolik náboženských 
tradicí, ale ve skutečnosti všichni se obrací 
ke stejné osobě, ke stejnému Bohu. 

Ve skutečnosti v tomto smyslu naše 
společné je to, že všichni pocházíme 

z Duchovního světa. 

Krišna nikoho nenutí: ty tady musíš být 
se mnou v duchovním světě a sloužit mě. 
Takže máme i určitou svobodu. A ta naše 
svoboda spočívá v  tom, že se můžeme 
rozhodnout, jestli budeme složit Jemu, 

nebo že chceme žít nezávisle na Něm, to 
je naše svobodná vůle. 

Společné je to, že všichni pocházíme z Du-
chovního světa, všichni jsme živé bytosti, 
problém je ten, že jsme na to zapomněli. 
Někdo na to zapomněl skutečně ve velké 
míře, někdo míň, takže víceméně všechno  
záleží na naší touze. Kdo jsem? Proč jsem 
tady? Odkud jsem přišel? Co se děje v  oka-
mžiku smrti? Co se děje po smrti? Existuje 
bůh a kdo je to? Mohu s ním rozvinout vztah? 
Pokud my začneme ptát na tyto otázky, tak 
jsme na velmi dobré cestě, protože tam za-
číná ta kvalita dobra. 

A  potom můžeme vlastně pokračovat až 
do té míry, že pochopíme naše  skutečné 
postavení, že jsem služebník Boha, že je 
to moje původní vlastnost, nebo původ-
ní postavení. A že bych se měl, když jsem 
služebník, znovu zaměstnat v  této službě 
a  toto je cesta vysvobození se z  toho ne-
konečného koloběhu rození a smrti, která 
nám umožňuje potom, když se zaměstná-
vám v této dané službě, jít zpátky domů, do 
duchovního světa.

Když se rozhodnete, v tomto životě, že bu-
dete sloužit Bohu, tak určitě vlastně veške-
ré vaše činnosti se zduchovní, váš život je 
vlastně dokonalý, protože to je ten koneč-
ný cíl života, pochopit, že jsem služebník 
Boha. Láska ve své čisté původní podobě 
znamená zaměstnat  se ve službě Nej-
vyššímu Pánu. 

Všechno v  tomto hmotném světě má 
svůj původ v  Duchovním světě. Tak-
že i  Láska pochází z  Duchovního svě-
ta a  je to Láska mezi živou bytostí 
a Nejvyšším Pánem. Skutečná Láska je 
bezpodmínečná. 

Jak jsem říkal, každý máme svobodnou vůli 
a vy jste říkala o tom andělovi v nás nebo  
o  tom... (M: zvířeti nebo materiální časti), 
tak. Tak prakticky podle té svobodné vůle 
člověk buď to rozvine božské vlastnosti 
a  nebo démonské vlastnosti. Ty jsou hez-

ky popsány v Bhagavadgítě v 16. kapitole, 
kde je vysvětleno, že démonská osoba my-
slí jenom sama na sebe, jen chce více a více 
a  rozvíjí takovou tu mentalitu já a  moje. 
Budu užívat tohoto hmotného světa a ne-
záleží mi na ostatních, na úkor všech 
ostatních já jsem tady. Takže to je vlastně 
démonská mentalita a každý z nás si může 
do jisté míry osvojit tyhle démonské vlast-
nosti a  nebo ty božské vlastnosti. Takže 
tuhletu volbu, jestli já budu jednat jako 
démon nebo jako zbožná duše, tak ta je 
na základě té naší svobodné vůle a  tu 
nám nikdo nevezme.

M: Jak vy vnímáte tuto civilizaci, toto ob-
dobí, v kterém teď žijeme? 

A.V.: To je zajímavá otázka. Ve Védách je 
popsáno takové rozdělení různých věků. 
My žijeme ve věku, který se nazývá Ka-
lijuga. Kalijuga se projevuje tak, že je to 
duchovně vlastně ten nejnižší věk. Exis-
tují celkem čtyři věky Satijuga, Tretajuga, 
Dvaparajuga a Kalijuga. Satijuga to je ten 
nejvyšší, všechny živé lidské bytosti jsem 
velice duchovně vědomé. A potom postup-
ně v dalších věcích to upadá. 

A jak jsem říkal my žijeme v Kalijuze, kde 
lidé inklinují k  těm materialistickým čin-
nostem a  strašně rychle se hádají, proto 
Kalijuga se jinak říká věk hádek a  pokry-
tectví. Ale je předpovězeno, že nastane 
v  tomto věku Kalijugy, na 10 tisíc let ob-
dobí zlatého věku, období té Satyugy, a my 
jsme na počátku. 

Takže teď je takové zlomové období, 
kdy se vlastně bojuje o  to jakým smě-
rem se společnost vydá. Je tady spousta 
sil, které se snaží vlastně stáhnout celou 
společnost k  těm démonským aktivitám, 
ale je tady velké množství těch sil, které se 
snaží naopak věnovat se duchovním věcem 
a povýšit vlastně lidský život k tomu aby-
chom opravdu žili nebo byli hodni toho 
označení jako Člověk.

sledujte na allatra.tv

            FUNDAMENTÁLNÍ SOCIÁLNĚ-VÝSKUMNÝ PROJEKT 

JEDINÉ ZRNO

Rozhovor s představitelem hnutí Hare Krišna  
panem Antonínem Valerem, známým  

pod duchovním jménem Trilokatma Das 
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Andrej Kovtunov, koordinátor MSH 
„ALLATRA“ (Kyjev, Ukrajina): Řekněte, 
prosím, jestliže vy, jako odborníci ihned 
určujete diagnózu, a diagnózu lze stanovit 
tehdy, když existuje nemoc, že? Tudíž my 
přiznáváme fakt nemoci. Tak mi řekněte, 
co je to za nemoc, která nutí člověka zabít 
sama sebe? Jak jste teď řekla, Natašo, že ob-
čas přicházejí myšlenky, dotěrné myšlenky 
o sebevraždě. Komu ty myšlenky nepřichá-
zely, zejména v dospívajícím věku? Co je to 
za nemoc, která nutí matku vzít dítě a skočit 
ze střechy domu? Co je to za nemoc, která 
nutí lidi vjíždět do protisměru jízdy? Co je 
to za nemoc, jak se jmenuje? Nebo co to bylo 
za “náhodu”, kdy dítě vypadlo z okna osmé-
ho patra, ale zůstalo naživu? Jak to všechno 
vysvětlit?

PhDr. Taťjana Zinčenko, psycholog 
a  psychoterapeut (Dnipro, Ukrajina): 
Současná psychiatrie je od toho hodně dale-
ko. Ze své doby dospívání si dobře pamatuji, 
jak jsem si dokonce s nějakou slastí a potě-
šením představovala, jak si něco udělám, 
jak budou rodiče brečet, jak je to bude bolet, 
až jim málem pukne srdce na mém hrobeč-
ku. Bylo to přece víc než jednou, když mě 
urazili, něco špatně řekli atd.

Vzpomínám si na další moment, kdy jsem 

měla konflikt s  jedním šéfem, vedoucím 
ústavu, ve které jsem pracovala. Stála jsem 
na balkoně, vůbec jsem o  tom konfliktu 
nepřemýšlela, myslela jsem na něco jiné-
ho, pozorovala jsem přírodu, a najednou ke 
mně přichází myšlenka: „Vyskoč z balkónu, 
a  napiš na lísteček, že tě k  tomu dohnali 
oni.“ Co to je, tohle? 

Tehdy, abych byla upřímná, mi byla tato 
myšlenka tak cizí a vůbec jsem nechápala, 
odkud se vzala. Jasně, že příčinou byla má 
urážka, vlastně kam a na co ona „přiletěla“. 
Ale tato myšlenka byla natolik šokující, že 
mi z toho nebylo dobře.

Andrej Kovtunov: Neobrátila jste se na ko-
legy, aby poradili?

Taťjana Zinčenko: Vůbec jsem o  tom ne-
mluvila a  nikomu jsem neřekla ani slovo, 
a  také ani o  těch dospívajících fantaziích, 
protože komu bys o tom vyprávěl? Myslíš si 
přece, že všichni lidé jsou normální, to je-
nom u tebe je taková podivnost.

Andrej Kovtunov: A ve skutečnosti, copak 
se s tím všichni každý den nestřetávají? Jed-
noduše – dokonce i situace doma, ano? Jak 
jste správně říkaly, že vědomí je nástrojem 
zkreslení skutečnosti. 

Jak nedávno vyprávěl jeden známý, že se 
ráno probudili s manželkou ve skvělé nála-
dě a z ničeho nic se pohádali.

Toto je obecně klasické schéma, když se man-
želé vzbudí a všechno je v pořádku, všechno 
skvělé, manželka šla udělat snídani, manžel 
do sprchy.  Vyjde ze sprchy a už se mu něco 
nelíbí, třeba jak manželka naservírovala na 
stůl. To znamená, že místo vděčnosti za při-
pravenou snídani na ni začne křičet. Křičí, 
aniž by chápal, proč se to děje.

A už se jak se zdá, uklidnili, jedou společ-
ně do práce, povídají si. A tu říká, „slyším, 
jak mi říká, něco jsem jí řekl, ona mi na to 
odpovídá: „Zavři hubu!“ Ve mně se spustilo 
tolik obrázků a myšlenek, jak ji za to potres-
tám. A  pak jsem si pomyslel: „To nemůže 
být přece pravda, že by mi něco takového 
řekla. Raději se přeptám.“ A říkám: „Cos mi 
teď řekla?“ Odpovídá: „Říkám, přivři okno, 
fouká.“ A  kolik je ve skutečnosti takových 
případů? Vždyť velmi často lidem něco za-
zní a už je konflikt, je to tak?

Elena Maslova, psycholog vyšší kvalifi-
kační kategorie (Orenburg, Rusko): Do-
konce často ani nezazní, ale stává se, že si 
to člověk vymyslí.

Andrej Kovtunov: Takže je to výsledek 
činnosti čeho? Kdo to řídí?

Vědecko - diskusní  projekt  „HRA PROFESIONÁLŮ“
Nový cyklus pořadů na kanále ALLATRA TV

CO JE TO VĚDOMÍ?

sledujte s českým 
dabingem na

 allatra.tv

JAKÁ JE POVAHA
OBSEDANTNÍCH STAVŮ: 

DEPRESÍ, SEBEVRAŽEDNÝCH 
MYŠLENEK?

Účastníci tohoto projektu jsou lidé 
z  oblasti psychiatrie, psychologie, 

psychoterapie, z různých zemí světa. Pro-
blematika, nastolená v daném cyklu pořa-
dů, je v současné společnosti velmi aktu-
ální a týká se každého člověka.

Duální povaha člo-
věka. Osobnost a  vě-
domí. Jsou myšlenky 

naše? Odkud přicházejí a  mohou být 
vnucovány vlivem třetích sil? Neviditelný 
svět a jeho vliv na člověka. Jaká je povaha 
nutkavých stavů, depresí, sebevražed-
ných myšlenek? Co je to mnohočetná po-

rucha osobnosti? Sérioví vrazi a osamělí 
střelci, kteří páchají hromadné popravy: 
šílená monstra nebo oběti vědomí?

Po odvysílání série pořadů s  Igorem 
Michajlovičem Danilovem, v nichž se po-
drobně hovoří o povaze člověka, o vědomí, 
o původu myšlenek, se o dané téma začali 
zajímat odborníci z mnoha zemí světa.

Televizní tým ALLATRA TV reagoval 
na tento veřejný požadavek a  rozhodl se 
nabídnout odborníkům z  oblasti psychi-
atrie, klinickým lékařům, lidem, kteří se 
ve své profesní činnosti zabývají studiem 

vědomí a  psychiky, aby spojili úsilí při 
zkoumání této problematiky.  A  právě za 
tímto účelem jsou na platformě ALLATRA 
TV zveřejňovány pořady, které probíhají 
formou profesionální hry.

témy

úryvek z pořadu:

FILM 2

CO JE TO

VĚDOMÍ?
FILM 1

FILM 3

CO JE TO
VĚDOMÍ?

FILM 4

CO JE TO VĚDOMÍ?
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ELYSIUM – ELISHA – EL

EL. Dnes nejznámější zmínky o  staro-
bylém nejvyšším božstvu, prvním předku, 
jménem El se rovněž dochovaly i v mýtech 
národů, jež  od 4. do 3. tis. před n.l. osídlo-
vali Sýrii, Palestinu a Fénicii. 

Různé starověké národy pojmenovávali 
Ela různými jmény. Například jedním z nej-
známějších jmen boha Ela je Il, Ilu, Ilim, 
Elim. V  helénistickém období byl El (Ilu) 
ztotožňovaný s Diem (Zeus). 

Kromě toho měl různé epitety, pod kte-
rými byl uctíván u různých národů v jiných 
dobách. Například v Sýrii a poté i v Římské 
říši byl ctěn jako ELAGABALUS, to zname-
ná „horský El“, Heliogabalus – „slunce hor“ 
nebo například také epitety Ela jako EL 
OLAM, což znamená „věčný Bůh“, El Ely-
on, což znamená „Nejvyšší Bůh“ – jedním 
z nejstarších jmen zmiňovaném v Tanach – 
bibli Judaismu. Je zajímavé, že místní bůh 
Jeruzaléma El Elyon byl uctíván jako Nej-
vyšší Bůh, Stvořitel nebe a  země a  vládce 
země, do které Jím byl přístup udělen pouze 
po odevzdání desátku. 

El byl především považován za symbol 
nejvyšší moci. Byl považován za vládce svě-
ta, otce bohů a lidí, posílajícího lidstvu po-
tomstvo. „Král věků, „pán nesmrtelnosti“. 
Byl zobrazován v podobě vousatého starce 
v dlouhých šatech a vysoké tiáře s rohy. El 
byl zobrazován jako přijímající oběť a žeh-
nající obětujícímu a také v podobě býka. 

Legendy vypráví, že El žije „u pramene 
řeky, u  pramene obou Okeanů”. Předsedá 
radě všech bohů – jeho dětí. Bohové jednají 
pouze s  povolením Ela. V  ugaritském se-
znamu bohů je také zmínka o otci Ela, kte-
rého El později svrhl kvůli vlastní moci.  Ale 
sám El postupně ztrácí tuto moc.

V 1. tisíciletí před n.l. v judejském pre-
-judaistickém panteonu, obraz Ela splývá 
s  obrazem Jahve (Jehova). Ve Fénicii byl 
velice ctěn. V  jiných kmenech je Jahve 
uctíván jako syn Ela. 

Představy o Elovi jako o symbolu moci, 
nejvyššího božstva, které stojí v  čele rady 
bohů, se zachovaly i v Bibli. Jako tato slova 
ve Starém zákoně: „Bůh stál ve shromáž-
dění bohů, uprostřed bohů pronesl soud“. 
V hebrejštině zní takto … 

Navíc ELOHIM je jedním ze jmen Jahve 
ve Starém zákoně v množném čísle, to tedy 
znamená ne Bůh Jahve, ale Bohové Jahve. 

„Nejdříve BOHOVÉ stvořili nebe a zem“ 
V hebrejštině místo slova Bůh je slovo Elo-
him. Slovo ELOHIM se vyskytuje v  Bibli 
téměř 2000krát, a  pochází ze semitského 
kořene „El“.  

El je také starobylé jméno boha v  Bib-
li Judaismu „Tanach“ – to je sbírka, která 
je součástí křesťanské Bible. Ve slovanské 
bibli je tradičně překládáno slovem Bůh, ve 
významu „být silný, mocný, nahoře“.

ZAJÍMAVÁ FAKTA

Fakt 1.  El je stále považován za patrona 
nejen starodávných měst. Toto jméno mů-
žeme nalézt v názvech zeměpisných oblastí, 
starobylých architektonických a  chrámo-
vých staveb. El se již objevuje nejen v sou-
časných jménech, ale v pojmenování celých 
národů, které ani nevědí o  pravé historii, 
proč právě tak a  ne jinak se v  kuloárech 
králů, jejich vládců urychleně přijímá roz-
hodnutí o takovém přejmenování, a kdo je 
sponzorem podobných iniciativ a proč. 

Například historie starověkého Řecka. 
Ještě od 2. tisíciletí před n.l. kmeny Achá-
jů (Achaeans) společně s Dóry, Ióny a Aióly 
byly jedněmi z  hlavních starověkých řec-
kých kmenů. Nicméně v 7. století před n.l. 
se archónti rozhodli pojmenovat jim pod-
řízené kmeny, které žily na určitém území, 
společným názvem – Helény a zemi – HE-
Lada. Tento název zůstal dodnes. A  lidu 
bylo zavádění takového názvu zdůvodněno 
odkazem na mýty, které byly napsány týmiž 
archónty. Ale otázka je: „Čí historii psali sa-
motní archónti?“

Fakt 2. E-BABBARA - „BÍLÝ DŮM“

„Bílý dům“ – všem dobře známé pojme-
nování. Ale proč zrovna tak jsou pojmeno-
vávána sídla vlád v různých zemích? Ještě 
ve 3. tisíciletí před n.l., ve starověké Me-
zopotámii, na tuto dobu vlivných městech 
Sippar a  Ellasar (Larsa) byly dva chrámy 
předmětem mimořádných zájmů, jak ba-
bylonských, tak asyrských a  chaldejských 
králů. V  obou městech měly tyto chrámy 
název E-babbara – „Bílý dům“ nebo „dům 
zářícího“. Například v Sipparu se Bílý dům 
skládal z 300 sálů a místností, mezi nimiž 
byla obydlí kněží a královské komnaty. 

„Bílé domy“ byly zasvěceny akkadské-
mu bohu Šamašovi, který byl vnukem boha 
Enlila. Bůh Šamaš byl uctíván především 
jako bůh zavádějící zákony a sledující jejich 
plnění. Byl považován za nositele světla 
a prosperity, osvobozoval zajatce a dokon-
ce křísil mrtvé. Tento bůh byl zobrazován 
jako stařec s  plnovousem, který sedí na 
trůně. Nejsou tyto obrázky známé vašemu 
vědomí?

Fakt 3. VYVOLENÉ ELEM

Elita – přisahající bohu Elovi. Je zajíma-
vé, že dnes má slovo „ELITA“ v různých ja-
zycích národů stejný význam – „vyvolený“ 
a píše se skoro stejně (elite):

Termín „elita“ ve francouzštině od 12. 
století, v angličtině od 14. století ve smyslu 
„vybírat“, „vybírat do služby“, to znamená 
vybírat sluhu, ke kterému se přiřazuje jemu 
podřízená skupina. V  evropských jazycích 
se slovo „elita“ rozšířilo až ke konci 19. sto-
letí. Jako obecně užívaný výraz se ujal kon-
cem 30. - 40. let 20. století. 

Dnes se říká, že myšlenky, které později 
posloužily jako základ pro vytvoření teorie 
elity, zejména výběru do vládnoucích kru-
hů, výchovy, vzdělání potenciálních vůd-
ců, byly rozvíjeny také potomkem archónta 
Solona – starověkým Helénským filosofem 
Platónem, tím samým Platónem, který se 
zmínil o starověké legendě o Atlantidě. Ale 
na čem se zakládal jeho světonázor a světo-
názor těch, jejichž vůli vyjadřoval ve svých 
dílech?

U.S. CAPITOL ARGENTINA NATIONAL CONGRES HUNGARIAN PARLIAMENT BUILDING 

MONUMENT TO VITTORIO EMANUELE NATIONAL DIET BUILDING NATIONAL CAPITAL BUILDING

E-babbara – „Bílý dům“ nebo „dům zářícího“

ATLANTIDA Elita – přísahající bohu Elovi

Celý film "ATLANTIDA" 
s českými titulky na allatra.tv
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pokračování z minulého čísla...

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 as-
trológovi.“ Ale teraz sa astrológia, rovnako 
ako náboženstvo, stala dobrým obchodom, 
a  čím presnejšie predpovede robíte, tým je 
to drahšie.

A  kto je samotný astrológ? Áno, majú 
vnútorný kódex cti, v  ktorom sa hovorí 
o tom, že o obzvlášť významných udalosti-
ach v živote človeka, kardinálne meniacich 
osud, je lepšie nehovoriť, alebo hovoriť len 
okrajovo. No, ako sami chápete, všetko je 
to hra s  ohňom. Načo teda predpovedať? 
A opäť, všetko sa v tomto prípade deje podľa 
uváženia samotného astrológa. A chcem sa 
opýtať: a kto v daný okamih riadi myšli-
enky toho veštca? Vari to nie je ten istý 
systém? Ale veď na vnútornej úrovni je 
pochopenie, že to nie je všetko také čisté.

Ale prečo, cítiac podvod, astrológ ne-
vychádza z  tejto, pre jeho duchovný osud, 
nebezpečnej hry? Áno, pretože sa v  tomto 
momente cíti tým, kto má moc nad osudmi. 
Astrológ nerozmýšľa o svojom duchovnom 
osude, myslí na svoju prestíž. Cieľom je, 
aby sa predpoveď vyplnila čo najpresnejšie. 
Tým vzrastie jeho autorita. Ako astrológ 
som sa nepovažoval za toho, kto rozhoduje 
o osudoch. Ak sa na mňa obraciaš, znamená 
to, že to chceš. 

Chcel som prostredníctvom astrológie 
pomôcť ľuďom. Mohol som vyriešiť materi-
álne problémy, podobalo sa to skôr na návod 
k  činnosti. Vtedy som nevedel, že existuje 
duchovná cesta, a že nijaký astrológ, mág, 
či tarotové karty, ti nepomôžu stať sa slo-
bodným človekom, zbaviť sa závislosti od 
materiálneho sveta, svojich želaní, stať 
sa Živým. Odvrátená strana mince spočíva 
v tom, že predpovede, ktoré vytvorili astro-

lógovia, sa nie vždy naplnia. Ale opäť, všet-
ko závisí od skúsenosti astrológa a od toho, 
ako je človek naladený prijať túto predpoveď. 
Ak sa úplne dostávaš pod vplyv tejto pred-
povede, potom si ju pritiahneš a  prehráš, 
ako je napísané – budeš to očakávať. Ale 
pokiaľ chápeš, že je to lekcia, životná skúse-
nosť a ty si povinný cez ňu prejsť, bez ohľa-
du na to akoukoľvek by ona bola, potom ešte 
nie je známe, ako sa táto udalosť realizuje. 

Náboženstvo verí, že astrológia je 
hriech. A  to dáva zmysel. Veď v  systéme 
systém často kritizuje samotný systém. 
Astrológia prežila nejedno náboženstvo. 
Ona, rovnako ako náboženstvo, slúžila 
kráľom, kňazom, politikom a  so všetkými 
dobre vychádzala. Ľudia vždy chceli po-
znať budúcnosť. Táto túžba bola vyvolaná 
samotným systémom. V  dôsledku čoho sa 
astrológia premenila na „posvätnú profe-
siu“, ktorá, podobne ako akékoľvek remeslo, 
vyžadovala serióznu prípravu, avšak dnes je 
to spotrebný tovar. A premýšľaj: veriť astro-
lógovi, alebo nie. Je zaujímavé, že prv bola 
astrológia považovaná za vedu a  žiadnym 
spôsobom sa nespájala s  predpovedaním 
budúcnosti a    veštením. A  ako každá veda 

vyžadovala serióznu prípravu.

A  ako je známe, ako samotný systém, 
tak aj vedomie, ktoré je jeho súčasťou, sa 
vždy snažia stať bohom pre človeka, aby ri-
adili život a smrť ľudí. A tu sa skrýva kľúč 
k pochopeniu, prečo veľa ľudí priťahuje ve-
novať sa astrológii a  predpovedaniu bud-
úcnosti   nie pre seba, ale pre iných? Áno, 
pretože v momente predpovede a následné-
ho vysvetlenia toho, čo treba robiť, astrológ 
v podstate zakaždým riadi život toho, komu 
predpovedá. 

Vari chápe sám astrológ, akú na seba be-
rie zodpovednosť za osudy ľudí, s  ktorými 
pracuje? Astrológ môže v skutočnosti zbaviť 
človeka práva Voľby, ktorá mu bola darovaná 
zhora. Bez práce na sebe a bez pochopenia, 
že myšlienky v hlave nie sú jeho, prinesie 
táto osoba ľuďom úžitok alebo škodu?

Ak sa vrátime na začiatok k tomu okami-
hu života, keď prišla myšlienka stať sa ast-
rológom, vyvstáva otázka: od koho prišla? 
Z  Duchovného sveta alebo od systému Ži-
vočíšneho rozumu? Opäť platí, ako astrológ 
je človek,  tak aj ten čo sa pýta je človek. Ani 
jeden, ani druhý nevie o práve Voľby a  tej 
sile, ktorou je každý obdarený – o POZOR-
NOSTI! A že každý človek, pokiaľ žije, je 
schopný zmeniť svoj osud k  lepšiemu. 
Všetko závisí od jeho Voľby!

Povedať, že astrológ spasil niečí život 
– nie, ani jeden. Telo a vedomie – áno. Od-
dialil ich prebývanie na zemi na určitý čas, 
aby títo ešte viac zhrešili. Ako je napísané 
v Evanjeliu: „O čo prosíte, to aj dostane-
te.“ Mňa zaujíma otázka: spasí svoj život 
astrológ? Ako jeden človek zažartoval, my-
slím si, že bude použitý v pekle ako drevo 
na kúrenie, s  ktorým budú čerti kúriť pod 
kotly, v ktorých budú sedieť oveľa duchov-
nejší hriešnici.

Niekedy na jeseň som pracoval s  part-
nerom v Kyjeve na stanici metra „Pečerska-
ja“, kladieme zariadenie v kvetinárstve. Ako 
vždy, v  metre je veľa ľudí: každý je usta-
rostený, pohrúžený do svojich myšlienok 

A DUCHOVNOSŤ 

Ve s t i
A L L AT R A
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ASTROLÓGIA

z knihy Sensei IV. od A. Novychallatra.tv Ve s t i
a l la t ravest i .com

Jedno z “prikázaní” Egypťanov hovorilo o tom, že človeku sa zakazuje pokúšať sa 
spoznať budúcnosť a  uchyľovať sa k  službám veštcov. V  pravidlách žrecov bolo na-
písané: “Nepokúšajte sa spoznať to, čo sa ešte nestalo.” A naviac, titul najvyššieho 
žreca (ktorý bol neskôr udelený Imhotepovi) mal názov Ur Maa, čo znamená “Veľký 
prorok”. No činnosť žreca nebola spojená s magickými predpoveďami. Jeho cieľom bolo 
pravidelné vykladanie udalostí, ktoré sa už stali kvôli tomu, aby “pochopili vôľu Boha, 
od ktorej závisela budúcnosť.” Egypťania s veľkou pozornosťou pristupovali k niekto-
rým významným udalostiam, ktoré prebehli, ku “znameniam”, k snom, pretože pred-
pokladali, že prostredníctvom nich sa Boh pokúša ľudí pred niečím varovať. A chcem 
upozorniť na to, že vďaka tomuto presvedčeniu boli starovekí Egypťania ľuďmi, ktorí 
veľmi pozorne sledovali ako prírodné, tak aj sociálne javy. Odhaľovanie analógií a zá-
konitostí malo formu “predpovedí”. To isté sa týkalo aj astrológie. Astrológia tých čias 
nebola “veštecká”. Celkove toto všetko možno skôr nazvať vedeckou prognózou v ag-
rárnych otázkach, v otázkach astronómie a medicíny. Veď práve žreci sa v tých dobách 
zaoberali rozvojom vedy ako takej.

A L L AT R A
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a večne uponáhľaný. A na schodoch v pod-
zemí metra v zostupujúcom dave som uvi-
del muža. Stál tam s tabuľkou s nápisom na 
hrudi: „Som astrológ, zostavím horoskop, 
robím expresnú predpoveď v  priebehu 10-
15 minút.“ A tu mi vedomie hovorí: „nejaký 
virtuóz – za 15 minút urobiť predpoveď?“ 
Potom vedomie porozmýšľalo a  dodalo: 
„Vari sa začalo astrológom takto ťažko žiť?“

Teraz chápem podstatu predpovedí: 
sú pre telo a pre toho, kto toto telo ovláda 
a premýšľa o tom, ako sa najlepšie postarať 
o svoje telo v tomto dočasnom materiálnom 
svete, ako uspokojiť svoje ego, svoju mega-
lomániu. To je cesta nikam. Hoci každý má 
právo Voľby a čas na jeho realizáciu.

Život  tohto človeka v metre, s tabuľkou 
na hrudi, tiež závisí od rozpoloženia hviezd, 

planét našej slnečnej sústavy. ... Kedy začať 
žiť? „Dnes nezačnem, je zlý aspekt, zajtra je 
zlý lunárny deň, pozajtra je dobrý lunárny 
deň, ale zlá konštelácia planét“ atď.

Po štyroch rokoch práce na sebe som si 
uvedomil jednoduchú vec: „scenár“, daný 
človeku Bohom vo forme života - to je šan-
ca, ktorú človek môže využiť, alebo nie. 
Sám si musí vybrať – ostávať manipulo-
vaným objektom, hračkou v rukách sys-
tému, alebo sa stať skutočne slobodnou 
Duchovnou bytosťou. 

Bohužiaľ, v  dnešnom svete mnohí ani 
nemajú zdania o  možnosti takejto Voľby. 
Nevedia, že človek môže opraviť všetky 
negatívne scenáre sám, svojou vnútornou 
prácou na sebe. Toto sú lekcie, z  ktorých 
pochádza skúsenosť života v  3-rozmernej 

dimenzii. Táto skúsenosť prebieha nie vždy 
tak, ako si prestavujeme, ale je to jedno-
značne to najlepšie, čo sa nám môže stať 
v súlade s Duchovným rozvojom. Náš život 
pozostáva zo sústavných lekcií, ktorými 
sami musíme prejsť, pochopiť, čo je pre 
nás najdôležitejšie. Musíme sa vyvíjať 
a evolúcia – to je cesta k Bohu.  Ak chceš 
žiť a nie existovať, nauč sa Milovať. Pro-
blémom tohto sveta je, že sme zabudli, 
nepoznáme, nevieme, nechceme Milo-
vať. Som ešte ďaleko od dokonalosti, ale 
určite viem, že Láska – to je to, čo má 
silu zmeniť mňa a svet k lepšiemu. Zmeň 
seba a svet sa zmení. Spas sa sám a okolo 
teba sa spasia tisícky.

Rigden: Lidé se dívají na koruny stro-
mů, ale nevidí kořeny. A podstata je ná-
sledující: všichni lidé jsou si rovni v prv-
ní řadě v podmínkách uvěznění v tomto 
hmotném světě, v charakteristikách svojí 
duchovní a materiální podstaty, v pomí-
jivosti 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 pod-
statě laskaví, protože každý má Duši, 
a v tomto smyslu jsou si všichni moc blíz-
cí. Duše jsou jediné, jsou ze světa Boha. 
A  to všechny lidi spojuje bez ohledu na 
sociální postavení, bydliště, náboženství 
a státní příslušnost jejich těl. 

„Prožili jste 
16, 22, 30 let, 
no, dobře, tobě 
je skoro 40. Ale 
copak si někdo 
z  vás pamatuje, 
jak je prožil? Ne, 
máte jen pouhé 
ubohé útržky, 
a  ty jsou na-
víc jen spojené 
s  emocionálním 
v z p l a n u t í m .“ 

„Ano,“ zamyšleně pronesl Nikolaj Andre-
jevič, „život tak utekl, že jsem ho ani ne-
zaregistroval. Samé studium, samá práce 
a  ještě nějaké nicotné rodinné, nekonečné 
starosti… A o sobě, o duši opravdu nemáte 
kdy přemýšlet, pořád se objevují nějaké na-
léhavé věci.“ 

„Přesně tak,“ potvrdil Sensei. „Myslíte 
na budoucnost, na minulost. Ale žijete pře-
ce v okamžiku, který se nazývá Teď. A co je 
to Teď – je to drahocenná vteřina života, je 
to dar Boží, který je nutné rozumně využít. 
Protože zítřejší den je krokem do neznáma. 
A není vyloučeno, že to může být váš po-
slední krok v tomto životě, krok do propas-
ti, do nekonečna. A co bude tam?

Každý z  vás si myslí, že má na Zemi 
spoustu času, proto jste nepřemýšleli o smr-
ti. Ale je to tak? Kdokoli z vás může zemřít 
každou vteřinou, z  libovolné příčiny, která 
na straně jedné jakoby nezáleží na vás ja-
kožto na biologické bytosti. Ale na straně 
druhé vy nejste pouhé biologické bytosti, 
jste Lidé, kteří v sobě mají částečku věčnos-
ti. Až si to uvědomíte, pak pochopíte, že celý 
váš Osud máte ve svých rukou, velmi mnoho 
v něm závisí jen na vás samotných. A nejen 
zde, ale i tam. 

Zamyslete se: kdo jste, dokonalý bio-
robot nebo Člověk, materiální nebo du-
chovní bytost? Kdo?“

„No, člověk… asi,“ řekl Ruslan. „No prá-
vě, ‚asi‘. A  co to je ve skutečnosti člověk, 
přemýšlel jsi o  tom? Pronikni do podstaty 
této otázky. Kdo v tobě cítí, jak se pohybu-
ješ v prostoru, kdo hýbe tvými končetina-
mi? Jak v tobě vznikají emoce, proč vlastně 
vznikají? A nesvaluj hned něco na někoho, 
kdo se tě dotknul, kdo tě urazil nebo na-
opak jsi ty záviděl, byl škodolibý, pomlou-
val. Copak to z tebe mluví duchovní prin-
cip? Najdi v  sobě křišťálový pramen své 
duše a  pochopíš, že všechno toto hmotné 
pozlátko – auta, byty, chaty, postavení ve 
společnosti – všechny tyto hmotné statky, 
při jejichž dosažení strávíš celý svůj vědo-
mý život, jsou jen prach. Prach, který se 
v tomto pramenu okamžitě promění v nico-
tu. A život ubíhá. Život, který můžeš využít 
k proměně na nekonečný oceán Moudrosti.

Vždyť v  čem spočívá smysl života, za-
mýšlel ses nad tím někdy? Nejvyšší smysl 
života každého jednotlivce spočívá v  po-
znání své duše. Všechno ostatní je dočasné, 
pomíjející, prostě jen prach a iluze. 

Jediná cesta, jak poznat svou duši, vede 
přes vnitřní Lásku, přes mravní očištění 
svých myšlenek a  přes zcela neotřesitelné 
přesvědčení, že tohoto cíle dosáhneš, tedy 
skrze vnitřní víru... 

Dokud z  tebe ještě sálá život, nikdy 
není pozdě poznat sám sebe, najít v sobě 
svou podstatu, svůj svatý, životodárný 
pramen duše… Vyznej se sám v  sobě 
a pochopíš, kdo opravdu jsi.“

Sensei ze Šambaly, 1. díl, A. Novych

Knihy Anastasie Novych v různých jazycích ke stažení zdarma na books.allatra.org  
nebo na allatra.tv/cs v rubrice “Knihy”

Zdroj: allatravesti.com



 Dobro je tam, kde jsi Ty www.allatra.tv/cs   10

Jedna velmi dobrá žena z Kazaně na-
psala dopis, ve kterém se podělila o svou 
zkušenost, o zkušenost práce ve skupině. 
Popisovala, jak vše bylo skvělé, přátelé na 
sobě pracovali a potom se něco začalo dít, 
říká: „Cítím, že něco není v pořádku. A co 
se tedy děje ve skutečnosti?“

Začala jsem hledat odpovědi v knihách 
a potom i ve zprávě PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA, když jsem uviděla, jak prolétá 
fantomová částečka Po nad reálnou (sta-
cionární) částečkou Po, a k čemu v daný 
moment dochází. Jak reálná (stacionární) 
částečka Po začíná, no jednoduše řečeno 
„provokuje fantomovou částečku Po“, a jak 

to tedy vypadá v našem životě? 

Jsou to myšlenky, obrázky, no a potom, 
když je přijmeme, tak přicházejí životní si-
tuace. „Když jsem se na toto všechno díva-
la, tak jsem pochopila, že v našem životě 
se právě toto děje“. Tedy, přichází vnější 
impulz od systému živočišného rozumu a 
člověk ho přijme a začíná reagovat tak ně-
jak jinak, úplně jinak, než byl původní cíl, 

tedy ten, co byl na počátku, co chtěl od 
samého počátku. Co to tedy znamená na 
úrovni ezoosmické mřížky? 

Dochází k tomu, že fantomová čás-
tečka prolétá nad reálnou (stacionární) 
částečkou, v daném okamžiku dochází k 
„provokaci“, tedy od systému, nazvěme 

to tak, od systému živočišného rozumu. A 
ona místo toho, aby proletěla přímo, tak 
jak zamýšlela, tedy tak, jak byl její původ-
ní cíl, tak místo toho mění svůj směr. Dále 
vchází v ezoosmickou membránu, kde si 

doplňuje svůj vnitřní potenciál, kterým 
je energie a informace. A ve vnějším svě-
tě vidíme realizaci přijatého rozhodnutí. 
Proč přijatého rozhodnutí? Protože Osob-
nost v membráně dělá volbu. 

Z pozice prapůvodní fyziky AllatRa … 
No, když se zamyslíme, tak všechno má 
počátek v neviditelném světě, a to co my 
vidíme v trojrozměrnosti, v 3D, to už je 
následek naší volby, všeho toho, co má po-
čátek a probíhá na neviditelné úrovni. 

Ještě jsem chtěla uvést následující pří-
klad, jednoduchý, obyčejný – přijdeme do 
supermarketu s cílem koupit pouze chléb, 
ale v konečném důsledku přicházíme domů 
se dvěma taškami plnými potravin a věcí, 
které pravděpodobně ani nepotřebujeme.

 Abychom se na to podrobněji podívali 
a pochopili to, je možné otevřít knihu Pra-
původní Fyzika AllatRa, kde jsou obrázky 
pohybu vagónků, které vezou různý ná-
klad skrz ezoosmickou membránu. 

Každá částečka Po (reálná a  fanto-
mová) je v  podstatě koncentrova-
ný shluk septonů, kolem kterého 
je malé zředěné vlastní septonové 
pole. Takže částice Po, je jinými 
slovy vysoká koncentrace septonů 
v  malé části prostoru   ezoosmické 
buňce. Pro pochopení tohoto pro-
cesu si obrazně můžeme předsta-
vit částici Po jako atmosférický vír 
(tornádo), kde jsou septony moleku-
ly vzduchu. Částečku Po, můžeme 
také asociativně přirovnat k  sně-
hové kouli, která se skládá z  mno-
ha sněhových vloček (septonů). 
Tento koncentrovaný shluk (částice 
Po) obsahuje max. 80%  septonů, 
a v jeho vlastním septonovém poli, 
které obklopuje tento shluk – max. 
20% septonů. Ve skutečnosti může-
me fantomovou částečku Po (z nichž 
se skládají všechny elementární 
částice) asociativně přirovnat ke 
komfortnímu mechanismu, který je 
určen zejména pro skladování a pře-
pravu vnitřního potenciálu (energie 
a informace) a reálnou částečku Po 
(která představuje jeden z klíčových 
elementů ezoosmické buňky) mající 
vyšší koncentraci septonů, můžeme 
přirovnat ke komfortnímu mecha-
nismu, který je určený pro částečné 
přerozdělování vnitřního potenciá-
lu fantomové částečky Po. 

Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“

Co je to reálná  
a fantomová částečka Po

Co je to  
ezoosmická mřížka

Základem hmotného Vesmíru je 
zvláštní „prostorový skelet“, ne-
hmotná struktura   EZOOSMICKÁ 
MŘÍŽKA. Z pohledu obyvatele troj-
rozměrné dimenze by tato energe-
tická „konstrukce“ jako celek podle 
vnějších obrysů připomínala silně 
zploštělý objekt, přibližně jako plo-
chá cihla, jejíž výška boční hrany 
odpovídá 1/72 její základny. Jinými 
slovy, ezoosmická mřížka má plo-
chou geometrii. Možnost rozšíření 
hmotného vesmíru je omezená veli-
kostí ezoosmické mřížky.

1

2

Obr.1 Fragment ezoosmické mřížky 
v třetí dimenzi.
 1. Ezoosmická membrána  
     (hrana krychle)
 2. Reálná (stacionární) částečka Po

Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“

Co je to ezoosmická 
membrána

Ezoosmická membrána unikátní 
nehmotná struktura. Představuje 
„strany“ prostorové krychle ezoos-
mické buňky. Právě přes ezoosmic-
kou membránu (její střed) prochází 
hlavní proces, který dává život celé-
mu materiálnímu systému – proces 
EZOOSMÓZY. Je charakteristická 
takzvaným „paradoxem dimenzí“ 
což znamená, že v  trojrozměrné 
dimenzi nemá ezoosmická mem-
brána prakticky žádnou tloušťku, 
ale zároveň skutečně existuje a její 
vnitřní prostor je bezmezný. Mezi 
sousedními ezoosmickými mem-
bránami, které se nachází na stejné 
přímce, se vždy dodržuje absolutní 
vzdálenost.

Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“

1

2

VOLBA OSOBNOSTI 
TVOŘÍ NAŠI REALITU 

Vše má počátek v neviditelném světě 

LIFE VLOG

Světlana, Praha 
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Pro mě bylo velice zajímavé pochopení, 
proč vláček s vagónky, vjíždějící v ezoos-
mickou membránu s jedním nákladem, 
poté vyjíždí s úplně jiným. Co se to tam 
vlastně děje? Ve skutečnosti je to velice za-
jímavé, protože tam dochází právě k tomu 
- co vybírá Osobnost. Ona dělá volbu a ná-
sledkem této volby se mění vnitřní obsah 
nákladu vagónků. Je možné to říci i jinak, 
vnitřní potenciál – energie a informace. 
Bylo tedy přijato jedno řešení, ale když člo-
věku přichází různé nabídky od vědomí, to, 
co ho láká a přitahuje, je pro něj zajímavé, a 
Osobnost s tímto souhlasí a dělá volbu, tak 
v trojrozměrnosti, jako následek, již probí-
há úplně něco jiného, než to, co jsme před-
pokládali, či zamýšleli na samém začátku. 

Tato rozmanitost vnějších situací… ve 
fyzice ALLATRA je ještě zmíněná – „ome-
zená multivariabilita“, ona je různá, ale 
ten mechanismus, na jehož základě to vše 
probíhá, je stejný: urazil se, nebo třeba...
srovnával…  byl smutný… Co je zajímavé, 
všechny tyto situace v životě člověka vy-
padají úplně jinak, protože se mohou dít na 
různých místech, s různými lidmi, při růz-
ných vnějších okolnostech. 

Ale k čemu dochází na úrovni ezoos-
mické mřížky? Tam dochází stále k tomu 
samému! Vyletěla fantomová částečka Po a 
dostala se do pole reálné (stacionární) Po 
částečky, a opět probíhá snímání informa-
ce, provokace, no a rozhodování Osobnos-
ti, zda přijmout či nepřijmout informaci, 
která k ní přichází. Anebo zůstat v té Lásce, 
která je její podstatou. Ale proč toto všech-
no vyprávím. Proto, abych ukázala, jak je 
to jednoduché, že Duchovní svět je prvot-
ní, a že všechno přichází z Duchovního 
světa.

Živočišný rozum vidí jen zdroj Allatu, 
on nezná naše (životní) situace, co se zrovna 
stalo, co se přihodilo, kdo komu co řekl, ane-
bo neřekl. Program vidí pouze zdroj Allatu a 
podle toho jdou podněty, a vše ostatní co se s 
námi děje a co rozebíráme. Například šablony, 
anebo nějaké situace, které podrobně popisu-
jeme, tak to program nevidí a nezná. Ví pouze, 
kolik toho může „sníst“ v té dané situaci. Když 
jsem si toto přečetla, pochopila jsem, nakolik 
je všechno šablonovitě jednoduché a v pod-
statě všechny tyto situace… a když přijímáme 
všechny tyto provokace, tak my tímto sami 
tyto situace vytváříme, sami svýma – možno 
říci - svýma rukama. 

Obr. 11.  Asociativní příklad změny 
vnitřního potenciálu během průchodu 
ezoosmickou membránou.

Podle starověkých prapůvod-
ních znalostí, síla pozornosti je ob-
rovská životně důležitá síla, ve kte-
ré je soustředěna tvůrčí síla Allatu. 
Díky síle pozornosti má Osobnost 
svobodu volby, a tím formuje v kaž-
dém okamžiku svého života svůj po-
smrtný osud. Čemu věnuje člověk 
pozornost (vnitřní potenciál), 
to se stává jeho realitou. Jakékoli 
pokusy dávat pozornost hmotnému 
světu, jeho touhám a  pokušením, 
následně formují realitu utrpení 
mající prodlouženou dobu trvání. 
Proto se v  duchovních traktátech 
zdůrazňovalo, jak je pro člověka 
důležité, aby neustále soustřeďoval 
pozornost na duchovní vnitřní svět. 
Pouze v  tomto případě dá člověk 
svůj cenný vnitřní potenciál na for-
mování života po smrti, a  neutrácí 
ho na formování smrti ještě během 
svého života (sub-osobnosti). Říka-
jíc jazykem PRAPŮVODNÍ FYZIKY 
ALLATRA, pokud člověk utrácí 
ne více, než 10 % síly své pozor-
nosti na materiální život a 90 % 
na dominanci duchovního života 
ve svém vnitřním světě, pak se 
uskutečňuje duchovní proměna 
člověka. V  opačném případě, kdy 
90 % pozornosti je věnováno hmot-
nému životu, touhám a myšlenkám 
Živočišné podstaty a  10 % se za-
měřuje na duchovní život, člověk 
během svého života formuje svojí 
sub-osobnost. To není filozofie či 
náboženství, ale neměnné zákony 
fyziky.

Ze zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA 
ALLATRA“

Síla pozornosti 
člověka

A jak? Tím, že prostě je jakýsi zájem v 
trojrozměrnosti, je jakási důležitost, že 
člověk sám sebe ztotožňuje s maskami své-
ho vědomí. Ovšem, můžeme vyjmenovat 
mnoho příčin, ale když se podíváme na 
podstatu, tak podstatou je následující: při 
realizaci v trojrozměrnosti působí jeden a 
ten samý program. Je zaměřen pouze na to, 
aby se "nakrmil" (dostal energii Allat).  

V PRAPŮVODNÍ FYZICE ALLATRA 
je napsáno, že systém vždy odebírá 10% 
energie z fantomové částečky Po, a tyto 
provokace, které přicházejí, například jako 
obrázky, myšlenky, emoce, tak to už je to, 
co systém bere z člověka jakožto Duchovní 
bytosti, aby se nabil – silami Allatu. A to 
už záleží na člověku, zda bude svou volbou 
ochoten tyto síly dobrovolně odevzdat. 

Znalosti dané v PRAPŮVODNÍ FYZI-
CE ALLATRA, studium a zkoumání těchto 
znalostí, přináší velmi zajímavá pochopení 
a vnitřní odhalení. Když se nad tím zamy-
slíme, tak vše má počátek v neviditelném 
světě, a to co vidíme vtrojrozměrnosti, ve 
3D, tak to už je následek naší volby, všeho 
toho, co má počátek a probíhá na nevidi-
telné úrovni. 

Drazí přátelé, děkuji Vám za Vaši po-
zornost a chtěla bych navrhnout, poprosit, 
abyste natáčeli „life vlogy“ na téma „Fyzika 
v našem životě“ a „Vše je čistá fyzika“. Je to 
velmi zajímavé, poučné a pomáhá nám to 
všem pochopit podstatu, pochopit Prav-
du, pochopit, jak funguje tento svět, po-
chopit, že se nacházíme v uměle vytvo-
řené 3D-iluzi, a tyto podmínky jsou nám 
dány pro to, abychom udělali svoji hlavní 
volbu v životě – stát se novou Duchovní 
bytostí a vrátit se Domů. Připojte se, posí-
lejte svá pochopení. Je velice podnětné, když 
se dělíme, protože zkušenosti a pochopení 
jednoho člověka se stávají bohatstvím nás 
všech, a jít Domů společně je mnohem lehčí 
a veselejší. Děkuji mnohokrát.

NÁŠ SVĚT - 

ILUZE
Světlana, Praha

LIFE VLOG

Zpráva „PRAPŮVODNÍ  
FYZIKA ALLATRA“  
zdarma ke stažení  

na allatra.tv
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