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Dobro je tam, kde Ty

Mezinárodní projekt Noviny 

"Dobro je tam, kde Ty" 

je  jedinečnou, sociální 
iniciativou dobrovolníků 
MSH ALLATRA, zaměřenou 
na zaplnění informačního 
prostoru dobrými 
zprávami, tvůrčími nápady 
a inspirativními články, 
prostřednictvím tištěných 
produktů a internetových 
zdrojů.  
Vytvoření designu, výběr 
materiálů, vazba novin – to 
vše dělají účastníci projektu 
ve svém volném čase. 
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PODSTATA 
STÁRNUTÍ LIDSKÉHO 

ORGANISMU

JAK SE  
NAUČIT ŽÍT  

POCITY?

15.5.2021

ÚRYVKY  
Z VYSÍLÁNÍ  

6 PODÁNÍ RUKOU

Milí čitatelia, určite ste sa aj vy niekoľkokrát 
stretli so situáciou, ktorá vám potvrdila, že svet je 
naozaj malý. Pri rozhovore s ľuďmi väčšinou veľmi 
rýchlo zistíme, že máme spoločných známych. To, 
čo funguje lokálne, funguje aj globálne. Je to čistá 
fyzika. 

My, dobrovoľníci MSH ALLATRA, sme sa spolu s 
ostatnými zapojili do medzinárodnej iniciatívy 6 
podaní rúk, ktorá vznikla v rámci projektu Tvorivá 
spoločnosť. 

K dnešnému dňu máme za sebou desiatky vysie-

laní, ktoré sú veľmi obohacujúce a ukazujú, že 
ľudia naozaj chcú žiť v mieri, láske a vzájomnom 

priateľstve. Ďalšie vysielania máme pred sebou  
a veľmi sa na ne tešíme. 

Aj vy môžete byť súčasťou tejto iniciatívy. Chce-

te sa podeliť o svoje nápady a idei? Podporuje-

te myšlienku Tvorivej spoločnosti, ktorá nao-

zaj slúži ľuďom? Poďme ju spoločne vytvoriť. 
K tomuto unikátnemu projektu sa môžete pri-
dať na stránkach www.allatraunites.com/sk  
a www.allatraunites.com/sk. 

V dnešnom čísle si môžete prečítať úryvky z vy-

sielaní, ktoré sú veľmi inšpiratívne. Ukazujú, že 
nový formát spoločnosti je výhodný pre každého. 
Prajeme vám príjemné čítanie!

PROJEKT „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST“
Tvořivá společnost je globální projekt  

Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“,  
který se týká každého.

PŘIPOJTE SE

allatraunites.com/cs

allatraunites.com/sk
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„Byla by to společnost, která by byla 
provázaná vzájemnou spoluprací mezi 
lidmi, tolerancí a samozřejmně, neod-
suzováním druhých. Kdo by nechtěl žít v 
míru? Tady si myslím, že je taková velká 
výzva, kde ten mír můžeme vidět jako 
první, na čem pracovat, abychom žili v 
mírové společnosti. Především ten mír 
hledat v sobě. Pracovat na něm a mít ho 
v sobě. Určitý vnitřní mír, který bychom 
pak mohli dál předávat druhým. To si 
myslím, že je velmi důležité.“

Jarmila Viličková

Rozhovor s pedagódmi na tému 
vdelávania v tvorivej spoločnosti

„Jednou z garancí ze strany společnosti 
vůči jednotlivci by mělo být:  dát mu na 
jednu stranu co největší míru svobody 
a na druhou stranu jistotu, že může v 
té společnosti normálně, rozumně, dů-
stojně fungovat. Což vidím, že by mělo 
obsahovat primárně dva pilíře.  Jeden z 
nich je základní nepodmíněný příjem a 
druhý pilíř je dostupné sociální bydlení.“

Josef Šedlbauer

Tvořivá společnost  
podle Josefa Šedlbauera

„Ve spotřebitelské společnosti se člo-
věk pořád ptá: „Co já mohu dostat od 
společnosti?“ Ale v té tvořivé se ptá 
naopak: „Co já mohu přinést ostatním 
lidem ve společnosti?“ Když každý jedi-
nec bude přinášet něco společnosti, tak 
naopak i každý z nás bude dostávat od 
těch druhým, protože jsme jako jeden 
organismus.“

Eva Hronová

Tvořivá společnost  
podle Josefa Šedlbauera

„Moja predstava ideálnej spoločnosti je 
taká, že sa musí vychádzať od detstva. 
Začneme pozorovať svoje malé dieťa, 
kde sa prejavuje jeho dar, v čom je naj-
lepšie a umožníme mu, aby tieto dary 
začalo rozvíjať.“

O homeopatii, láske,  
živote a tvorivej spoločnosti

Pavlína Hollá

 „Tvořivá společnost je právě o nás, o li-
dech. O tom, abychom si uvědomili, jak 
naše lidská říše může dělat společnost 
lepší, barevnější, svobodnější, díky ná-
strojům, jaké má člověk ve svých rukou 
- díky svým dovednostem a talentu. Ta-
ková, jakou my jí zažíváme nyní, že kaž-
dý z nás tady zanechává vlastně odkaz 
pro ty budoucí generace.

Andrea Némethyová

Rozhovor s Andreou  
Némethyovou o módě a ženskosti

„Teď jsem řekl větu: „Aby to bylo ve 
prospěch všech.“ Já si myslím, že to je 
taky jeden z prvků té Tvořivé společ-
nosti – abychom dělali pokud možno 
věci co nejlépe jak umíme, aby to neby-
lo jen v prospěch nás, ale ve prospěch 
všem. Pokud takto budeme uvažovat, 
tak budeme žít v krásné společnosti. 
Budeme se mít rádi a jak už jsem řekl, 
budeme v lásce, ve štěstí a bude se nám 
dařit. Budeme mít jednoduše radost ze 
života a tak by to mělo být.“

Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Viac než učenie. Pedagóg dokáže 
ovplyvnit študenta na celý život

„To, čo by sme každý sám za seba mali 
vložiť do spoločnosti, je naša autenti-
cita, prijatie samej seba, samého seba. 
Vlastne bez výhrad prijímať ostatných  
v inakosti a odlišnosti. 

Miroslava Bartošová

Sloboda, pravdivosť,  
a rôznorodosť tvorivej spoločnosti  

s Miroslavou Bartošovou

JAK SI TVOŘIVOU SPOLEČNOST A ŽIVOT V NÍ  
PŘEDSTAVUJÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU 6 PODÁNÍ RUKOU?

Úryvky z živých vysílání v rámci projektu 6 podání rukou:

Sledujte na allatraunites.com

„Kdyby se od malička rozvíjel potenciál 
každého z nás, to dítě by v tom rost-
lo, tak by i ze školy vyšlo daleko více 
šťastných lidí, kteří by přesně věděli, 
co chtějí v životě dělat a dělali by to  
s radostí.“

Denisa Kudláčková – mistryně 
ČR, trenérka a majitelka studia 
ONE2ONE | O tvořivé společnosti

Denisa Kudláčková

„Změny ve společnosti nebudou hned 
teď. Nikdo nepřijde a neudělá to za 
nás. Svoboda je uvnitř každého z nás. 
Dokud o těch věcech nezačneme hro-
madně mluvit, sdílet je, a různě se učit 
navzájem, tak to nějakou dobu ještě 
potrvá.“

O tvořivé společnosti s 
Dobroběžníkem Markem Jelínkem 

Marek Jelínek

„Ja si to predstavujem tak, že v Tvorivej 
spoločnosti nebude na prvom mieste 
nejaký spotrebiteľský záujem, zarobe-
nie peňazí, ale skutočný záujem, ako 
o toho čitateľa, tak aj o človeka, s kto-
rým napríklad robíme rozhovor. Keďže 
v strede záujmu bude vždy človek, tak 
odpadne kopec umelo vytvorených 
problémov, lebo každý bude chcieť 
poskytnúť tomu druhému človeku to 
najlepšie.

Úloha žurnalistiky  
v tvorivej spoločnosti 

Michaela Galambošová

„Společnost, kde je svoboda tvořit 
dle svého niterného přesvědčení. Kde 
máme svobodu slova, kde máme mož-
nost být jiné, odlišné.  Mít možnost 
nabízet nové, nekonvenční cesty a při-
tom být vyslyšené s respektem, ať už 
se souhlasem, nebo nesouhlasem, ale v 
úctě, v bezpečí. Tvořit svobodně, milo-
vat a být milován.“

O Tvořivé společnosti  
s Lilií Khousnoutdinovou

Lilia Khousnoutdinová
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„Tvorivá spoločnosť je spoločnosť šťast-
ných ľudí, kde sa každému človeku žije 
komfortne a kde na prvom mieste je 
samotný človek. Spoločnosť vytvárame 
my sami, ľudia.“

Alena Fábryová

Rozhovor s pedagódmi na tému 
vdelávania v tvorivej spoločnosti

„To skutočné tvorenie je, keď je v rados-
ti. Keď som v radosti a dávám. A vôbec 
nečakám, že za to niečo dostanem. Dá-
vam z vnútra, lebo neviem inak. Odo-
vzdávam druhým, spoločnosti.“

O homeopatii, láske, živote a 
tvorivej spoločnosti

Renka Poláková

„Společnost, která je svobodná, je po-
dle mě i šťastná zároveň. A každý to 
může vnímat trochu jinak.  Já si třeba 
té osobní svobody vážím hodně. Je to 
pro mě dosti důležité a přijde mi, že po-
kud  společnost bude svobodná, bude 
si moci dělat, co bude chtít. Samo-
zřejmě, v nějakých rozumných mezích 
nebo v nějakých dejme tomu právních 
normách. Tak taková společnost bude 
šťastná a ty lidi budou šťastní – takže 
takovou bych si já představoval tu spo-
lečnost. Respektive, mně to spolu sou-
visí - svoboda a štěstí té společnosti.

Petr Pavlík, Ph.D.

Online rozhovor s energetikem a 
pedagogem Petrem Pavlíkem

Jak by vypadal den v tvořivé společ-
nosti? „Vstali bychom sami bez budí-
ku, protože naše tělo chce vstát a těší 
se na ten den. Dělali bychom celý den 
to, co chceme.  Co cítíme, že chceme 
dělat. Střetávali bychom se s lidmi, se 
kterými se chceme střetávat. Všichni 
by byli totiž upřímní, láskyplní. Celý ten 
den by byl naplněný. Šli bychom spát s 
pocitem, že jsme udělali všechno nejlíp, 
jak jsme mohli. Spalo by se nám dobře 
a potom bychom se zase vzbudili prá-
vě v tu dobu, kdy se vzbudit chceme, 
protože zase začíná další den a my ho 
můžeme zase prožít naplno.“

Karolína Flačková

Rozhovor s fyzioterapeutkou 
Karolínou Flačkovou

1. Ako si predstavujete spoločnosť, v ktorej by ste sa cítili šťastní, v ktorej by sa Vám žilo komfortne?
2. Ako si v ideálnej spoločnosti predstavujete medicínu a vzdelávanie? Ako majú tieto sféry fungovať?
3. Aké by malo byť sociálne zabezpečenie a pracovné podmienky, aby sa človek mohol rozvíjať a maximálne  
prejavovať svoje schopnosti, najlepšie kvality a potenciál?
4. Nakoľko je podľa Vášho názoru dôležité pýtať sa ľudí, ako oni vidia tvorivú spoločnosť, či chcú žiť v takej 
spoločnosti?
5. Ak je Vám blízka idea tvorivej spoločnosti, čo je podľa Vás potrebné urobiť, aby sa o tejto myšlienke dozvedelo čo  
najviac ľudí?

Tieto otázky účastníci MSH ALLATRA kladú ľuďom rôzneho vierovyznania, národnosti či sociálneho statusu vo viac ako 180 krajinách sve-
ta. Aj vy sa môžete zapojiť do tohto spoločného diela. Vyjadrite svoj názor a vytvorte s nami svet, v ktorom na prvom mieste bude šťastie 
každého človeka. Viac o projekte Tvorivá spoločnosť sa môžete dozvedieť na stránke www.allatraunites.com
Pri hľadaní odpovedí sa môžete zasnívať. Každý z nás má jedinečné skúsenosti zo svojej profesie či oblasti, v ktorej sa pohybuje. Aké podm-
ienky by vám pomohli na to, aby ste svoju prácu mohli vykonávať kvalitnejšie? Čo už funguje, je dobré a pomohlo by, keby to bolo rovnaké 
na celom svete?

Igor Michajlovič: Poviem tak, dnes  môže ľudstvo zachrániť iba zázrak. Hovorím to otvorene. Je to dosť vážne. A tento zázrak 
môžu urobiť len ľudia, ktorí sa naozaj skonsolidujú, dospejú, čestne si navzájom pozrú do očí a uskutočnia tento zázrak. Len vte-
dy - áno, bude mať ľudstvo šancu.  Kým plynie kasácia (zrušenie rozsudku). Potom bude všetko zbytočné. A “potom” - to nie je 
za horami, ale je to blízko. A opäť, priatelia, to nie je hrozba, to je konštatovanie faktu, to je skutočnosť a realita dnešného dňa. 
Dnes  je ešte možnosť. Ak by nebola, aký by vôbec malo zmysel o tom hovoriť? Je. Ale preto, aby sme niečo urobili, predstavte 
si, koľko je potrebné času a účasti každého. A tu je skutočne dôležitá účasť každého človeka. A skutočne je veľa práce. No opäť 
nezabúdajte: systém bude „hádzať polená“ nielen do vášho vedomia, ale aj do práce. Preto je dôležité čo?  Nevšímať si prekáž-
ky a hýbať sa. (Tatiana: Ísť vpred v presne udanom smere najvyššou rýchlosťou.) Vtedy čosi zmôžeme. Ale ak nie, tak nie. 

Z relácie „Šanca na Hrane“

Svoje odpovede môžete posielať na emailovú adresu: polahoda@centrum.cz. Radi sa s nimi podelíme v ďalšom čísle. 
Každý z nás je dôležitý v procese vytvárania Tvorivej spoločnosti.  

Vytvoriť ju však môžeme len spoločne.

A AKO SI PREDSTAVUJETE TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ VY?A AKO SI PREDSTAVUJETE TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ VY?
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NOVĚ na ALLATRA TV

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

MEZINÁRODNÍ 
DOBROVOLNICKÁ TELEVIZE

allatra.tv/cs, allatra.tv/sk
KLIMAKLIMA

BUDOUCNOSTBUDOUCNOST
JE TEĎJE TEĎ

MARAT

NIGMATULLIN

Vidět ve všech 
krásu 

a harmonii

MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE 
ŽURNASLISTŮ

Štěpánka Hojdová
JEDINÉ ZRNO 
FUNDAMENTÁLNÍ 
SOCIÁLNĚ-VÝZKUMNÝ 
PROJEKT

MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSKÉ 
HNUTÍ „ALLATRA“

VÍTĚZSTVÍ
NAD

ŠTÍT

PRECEDENT

SEBOU

Lidský život je velmi krátký. Jak se 
vyznat v tom množství cest vedou-
cích k Bohu? Jak se nezamotat v tal-
mudech plevele, zkresleních Pravdy, 
chybách při překladech do různých 
jazyků, interpretacích od rozumu 
prostředníků? Co je ztraceno ve sva-

tých písmech různých náboženství? 

Proč jsou lidé, dokonce v rámci jed-
noho náboženství, uměle rozděleni 
na „svoje – cizí“, přestože Bůh je Je-
den? Jak najít pro všechny tu jedinou 
Pravdu, která nás spojuje a sbližuje 
jako jedinou lidskou rodinu s jediným 
duchovním cílem – přijít k Bohu? 

Jak se všichni můžeme naučit vzájemně 
se respektovat a milovat jeden druhého, 
žít v Boží Lásce, a nejen o tom snít a přitom 
jednat opačně?

Na čem nachytává vědomí lidi a jak je za-

stavuje na duchovní cestě? Studie lidského 
vědomí jako falšovatele událostí. Případy 
z praxe soudních líčení.

Historická fakta. Jak byla vytvořena svatá 
písma a v jaké podobě jsou prezentována 
současnému člověku? 

Jak se vkrádají záměny do svatých písem 
v důsledku překladů do různých jazyků 
v různých dobách při dominanci spotře-
bitelského formátu myšlení?

Studie a příklady různých překladů Bible, 
Koránu, které mění původní význam ve 
prospěch spotřebitelských „tradic“. 

Bát se Boha nebo Ho Milovat? Být otro-

kem nebo Sloužit? „Očištění víry“ nebo 
„Upřímnost pocitů“? Je ráj pozemským 
místem s huriskami (rajské panny) a bohat-
stvím, nebo je to vnitřní stav nekonečné 
Lásky? Je člověk stvořen dvakrát? Kde se 
nachází duše?

Jak a proč vznikli prostředníci brahmani – žre-

ci, kteří si vzali na sebe funkci vykladačů hin-

duistických posvátných písem? Co je „vnitřní 
oheň“ v zoroastrismu, „stav Buddhy“ v buddhi-
smu a jak se to všechno dnes vykládá ve formá-

tu spotřebitelského světonázoru? Jak systém 

vnutil záměny a jaké jsou důsledky toho 
pro lidi v současném světě, hledajících 
duchovní cestu? Kdo a proč vytvořil 
prostředníky mezi Bohem a člověkem? 
Jak systém rozdělil lidi na „svůj - cizí“? 
Proč dodnes existuje boj mezi lidmi na 
základě náboženské identity, tedy pří-
slušnosti k určitému náboženství jako 
organizaci?

Projekt „Tvořivá společnost“. Důle-

žitost kolektivu při předávání Prapů-

vodních Znalostí dalším generacím. 
Důležitost pozornosti člověka, jeho 
touhy a přání: co chce, kam vkládá 
svou pozornost, to se realizuje.

Lidská pozornost, síla pozorování jako ob-

rovská síla, je důležitým faktorem pro bu-

doucí objevy v kvantové fyzice. Pozornost 
člověka a pozornost zvířat - v čem je zá-

kladní rozdíl? 

Co to znamená soustředit lidskou pozor-
nost na procesy tvoření? Prapůvodní fyzika 
ALLATRA, učení “Belayo Dzy” (Bílého lotosu).

Experimenty s časem, jak lze ovlivnit bu-

doucnost a z budoucnosti současnost: me-

chanismy specifičnosti fungování fantomo-

vých a stacionárních částic na mikroúrovni. 
Nové možnosti XP NRG.

Jak změnit budoucnost?  
Volba člověka.

PRAVDA  
A PLEVEL

Pořad s účastí Igora Michajloviče Danilova
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Taťána: Igore Michajloviči, dostáváme 
spoustu otázek od lidí, kteří se zajímají o to, 
jak žili lidé před šesti nebo více tisíci lety až 
do doby Sumerů. Je to i doba Hyperboree, 
to znamená bezprostředně po Atlantidě, to 
znamená, jak se lidstvo obnovovalo a jaká 
byla tato společnost. 

Protože dnes existuje velmi mnoho příkla-

dů toho, že tato společnost žila bez válek, 
bez ozbrojených konfliktů, bez vyko-
řisťování jedněch lidí jinými lidmi, bez 
chudoby. To znamená, že v podstatě lidé 
žili velmi pokojně a šťastně.

Igor Michajlovič: Ano, zpočátku to byla té-

měř dokonalá společnost, pak to bylo to, co 
nyní nazýváme tvořivou společností. 

To je samozřejmě zajímavé, pouze mám 
otázku pro naše přátele: tohle je zajímá, 
přátelé, a co vám to dá (jednoduchý příklad) 
když budete vědět, jak někdo žil? Jak vám to 
pomůže a jak to ovlivní životy vašich dětí, 
vašich vnoučat, pravnoučat a podobně? Ni-
jak. Proč máme žít minulostí? 

Pojďme budovat budoucnost. Co je dů-

ležitější, to je pravda, skutečně, co je dů-

ležitější: budeme ztrácet čas, budeme 
mluvit o tom, jak někdy někdo žil, nebo 

budeme dnes dělat to, co zítra dá život? 

K čemu nám bude, řekněme, posuzovat to, 
jak kdysi žili v tvořivé společnosti, jestli-
že ji můžeme vybudovat nyní? Co je lepší? 
No, podle mého názoru... Vlastně, jak chce-

te. Je tu přání - pohovoříme, není to žádný 
problém. 

Jaký však bude koeficient účinnosti od na-

šeho rozhovoru? Uspokojíme zvědavost 
lidí? A za den na to zapomenou. To nijak 
nezmění jejich život. To je pravda. Jak to 
změní váš život, přátelé moji? Nijak.

T: Dobře Igore Michajloviči.

fragment z pořadu

IM: Ale my můžeme změnit život a mů-
žeme udělat svět lepším. Není to tak? 
Vraťme se k pořadu „Pravda a plevel“, přece 
jsme tam vysvětlili základní zákony: utvá-

ření obrazu, naši pozornosti, síly naší po-

zornosti, její vložení – kam ji vkládáme, to 
realizujeme. 

Ano, nyní jsme rozděleni. Systém je tak 
uspořádán, že každý musíme žít, jak se říká, 
se svými ideami, se svými obrazy bez jed-

noty. Proto žijeme jako zvířata, již 6 000 

let, jak jsi upozornila, od doby Sumerů po 
současnost. Můžeme však všechno změ-
nit a můžeme dokonce vybudovat ide-
ální společnost, nemluvě již o tvořivé. 
Správně? Pojďme raději o tom hovořit. To je 
užitečnější.

T: Dobře, Igore Michajloviči. Upřímně řeče-

no jsem se na pořad připravovala v takovém 
historickém směru, o tom, jak to všech-

no bylo a jak tehdy žili lidé, proto...Ale ve 
skutečnosti přece jen správně říkáte. Nyní 

chápu, že vektor naší konverzace se již mění 
trochu jiným směrem, směrem k budouc-

nosti, protože s Vámi souhlasím v tom (IM: 
Co je cennější?), že užitek z této minulosti 
(IM: Žádný) skutečně není.

IM: Minulost je již pryč a teď budeme mlu-

vit o tom, co není. Anebo budeme mluvit o 
tom, co může být? A záleží na nás, zda to 
bude či nebude. Co je lepší?

pokračování v přistím čísle...

Exkluzivní rozhovor Igora Michajloviče Danilova meziná-

rodní internetové televizi ALLATRA TV o Tvořivé společnosti.

Co je Tvořivá společnost na jednoduchých příkladech, po-

chopitelných každému? Jak v co nejkratší době vytvořit pod-

mínky pro rozvoj Tvořivé společnosti, zaměřené na blaha a 
svobodu Člověka? Podrobně o 8 osnovách Tvořivé společnosti. 

Příklady ze života. Co znamená postavení Člověka v Tvoři-
vé společnosti? Samospráva společnosti. Jaké perspektivy ote-

vírá Tvořivá společnost lidstvu? Jak to pomůže vám a jak se to 
odrazí na životě vašich dětí, vašich vnoučat a pravnoučat?

TVOŘIVÁ  

SPOLEČNOST

HISTORIE NAŠÍ CIVILIZACE PŘED 12 000 LETY

MÍRUMILOVNÁ EXISTENCE
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PRVNÍ VOJÁCIPRVNÍ VOJÁCI OTROCTVÍOTROCTVÍ

BOJ O MOCBOJ O MOC

TO NENÍ BUDOUCNOST -  
TO JE JIŽ SOUČASNOST

ALE MÁME JEŠTĚ ŠANCI

10 tis. př. n. l. 9 tis. př. n. l. 8 tis. př. n. l. 7 tis. př. n. l. 6 tis. př. n. l. 5 tis. př. n. l. 4 tis. př. n. l.  3 tis. př. n. l.   2 tis. př. n. l.  1 tis. př. n. l.   1 tis.  n. l.   2 tis.  n. l.0

LÁSKA



 Dobro je tam, kde Ty www.allatra.tv/cs   6

Můj příběh 

JAK SE NAUČIT
 ŽÍT POCITY? 

Oľga (Belgie)

Rodina, domácnost, každodenní povin-
nosti a k tomu náročná a zodpovědná 
práce v jazyce, kterému až tak dobře ne-
rozumíte. Dá se to vůbec zvládnout? Ano, 
dá! Vlog Olgy z Belgie je důkazem toho, že 
všechno je možné, pokud neposlouchám 
hlas v hlavě - naše vědomí. Pokud se nám 
ho podaří udržet na uzdě, získáme skvělý 
nástroj, který si poradí se vším. Dokonce 
i s konstrukcí mostů.

Znalosti, které přinášejí Život
Ahoj všichni. Jmenuji se Ola. Žiji v Belgii. 
A chtěla bych se podělit se svým příběhem.

Před 8 lety jsem se přestěhovala do Belgie. 
Přestěhovala jsem se k manželovi, a jak by 
se mohlo mnohým zdát, že v Evropě máme 
takový, no, téměř dokonalý život, mnozí 
se o to snaží a tak by to i mělo být, ale ve 
skutečnosti mě to přivedlo k poměrně silné 
vnitřní krizi, protože když se nám narodilo 
dítě, také by se zdálo, jaké štěstí, ale toto je 
absolutní změna života. Celková. Můj man-

žel musel hodně pracovat, protože jsme 
neměli dostatek peněz. Ještě jsem nemoh-

la pracovat, takže jsme se viděli jen velmi 
málo. Dítě bývalo nemocné. 

Nebyli žádní příbuzní, kteří by nás podpo-

řili, neměli jsme přátelé, kteří by nás také 
mohli nějak rozveselit. Prostředí, ve kterém 
se nacházíš velmi často vnímáš, jako bys byl 
napůl hluchý a napůl němý, protože mno-

hému téměř nerozumíš, i když jsem od za-

čátku chodila na kurzy nizozemštiny, ale to 
je velmi zdlouhavý proces a vyžaduje hodně 
práce. A také se dá říci, že mnohé cítíš, ale 
říct umíš jen málo.

A to vše je spojeno s tím nejdůležitějším –  
a tyto moje vnitřní vize, že potřebuji vnější 
oporu, se kterou jsem si zvykla žít, mě při-
vedly k poměrně silné depresi, kdy vše, co 
jsem pociťovala, byla jen nesnesitelná bo-

lest. Pochopila jsem, že tak dál už nemohu 
a ani to tak nechci dělat, jednoduše proto, 
že je to opravdu prostě nesnesitelné.Tato 
bolest jednoduše dusila a nedovolovala nic, 
prostě nic udělat. Ale co s ní udělat, jsem 
také nevěděla. A toto byl vlastně ten oka-
mžik, kdy jsem poprvé vědomě začala 
číst knihu AllatRa. 

Ale začala jsem ji nejen číst, dostalo se mi 
intuitivního porozumění, jakoby volba, že 
v takové bolesti už více nechci žít a přišlo 
pochopení toho, že změnit to mohu také 
jen já, že když právě teď čtu knihu, přichá-

zí nějaký nárůst vnitřní síly, ale bez mého 
konání zmizí. A to se stalo začátkem mé 
cesty, začátkem takové mé volby. 

Kniha mi dala pochopení, že všechny tyto 
vnější opory, na které jsem si zvykla, 
jsou jako hrady z písku, které se sta-
ví proto, aby se zbořily a v podstatě, aby 
způsobovaly bolest, a co je nejdůležitější, že 
to nejcennější je uvnitř každého člověka 

a že ta bolest, kterou jsem pociťovala, je ne-

dostatek pozornosti ze strany lidí, kteří mě 
obklopují a na které jsem si zvykla. Tj. od 
přátel, od blízkých a zdálo by se, jako by ni-
kdo nebyl, jakoby chyběla láska, ale chyběla 
má volba milovat, protože Láska je uvnitř 
a ty...  ona nemůže být daleko, nikdo ti ji 
nemůže vzít, to jen ty si ji můžeš prostě 
zvolit, cítit ji, otevřít se jí, naplnit se jí 
a násobit ji nebo se uzavřít.

Chtěla bych se podělit ještě s dalším velmi 
důležitým okamžikem v mém životě, když 
jsem šla do práce. Byl to přesně ten oka-

mžik, kdy se můj harmonogram natolik zú-

žil, protože jsme už měli dvě děti a každý ví, 
nakolik je to normální, že, jakoby už na nic 
není čas a zde se ještě objevuje práce. 

Nikdo neodebere žádné domácí povin-

nosti, žádné aktivity, jako jsou všelijaké 
kroužky, do kterých chodíš s dětmi, nikdo 
nebere v  potaz tento čas, který jim jako 
matka věnuješ, ani starosti o domácnost, 
a ještě k tomu se objevuje práce (nástup do 
zaměstnání). 

Ale tento čas, tento okamžik byl pro mě 
velmi cenný, protože právě tehdy jsem si 
to uvědomila a přestala jsem překládat 
odpovědnost za práci na sobě na pozdě-
ji a  čekat, že by snad mohly nastat nějaké 
příznivější okolnosti nebo ještě něco jiného.   
Jednoduše jsem pochopila, že buď teď nebo 
nikdy, protože celý čas je prostě předepsán.

A co se stalo: Prostě jsem začala, i když 
jsem neměla ani dostatek času na spánek, 
tak i přesto jsem začala vstávat alespoň o 10 
minut dříve, abych mohla provést prakti-
ku, když jsem šla na toaletu během poled-

ní přestávky, udělala jsem opět tu samou 
praktiku. Když jsem přišla domů, a i když 
jsem už všechnu práci udělala a tělo už bylo 
jednoduše unavené a chtělo se mi jít spát, 
tak i přesto jsem udělala praktiku. 

Psala jsem si deník a začala jsem chápat, že 
to vnější, co se děje s mým tělem, ať už se 
jakkoliv naběhá, není tak cenné jako ten můj 
vnitřní stav, když já, když já skutečně žiji 
vnitřním. A začala jsem  vstávat ještě dří-
ve. Pokaždé, když jsem jela do práce, pustila 
jsem si pořad, a to samé z práce. A co bylo 
zajímavé, vědomí mi předhazovalo různé 
důvody, abych to nedělala a chtělo upoutat 
pozornost třeba na to, jak se mi nic nevedlo 
a také, že ani fyzicky nemůžu nestíhám být 
přítomná někde, kde bych chtěla. 

A pak byl také velmi zajímavý okamžik 
v práci, když, vlastně, v pracovním procesu, 
protože jsem začala pracovat ve stavební 
společnosti. Vzděláním jsem stavební inže-

nýrka a dostala jsem práci navrhovat ocelo-

vé konstrukce. Ale moje holandština stále 
ještě nebyla na takové vysoké úrovni, aby 
bylo snadné takto jednoduše komuniko-

vat, o to víc v této technické slovní zásobě 
a technických úkolech, které je nutné velmi 
zodpovědně plnit a jsou skutečně složité. 

A také to všechno sledovat bylo velmi za-

jímavé, když mi říkají, co musím udělat 
a  vědomí se bouřilo: „Ach bože, jak tomu 
mám porozumět a jak to mám udělat, vůbec 
nevím, protože to ještě musím pochopit!“ 
A díky této práci, kterou jsem začala dělat 
každý den opravdu velmi pečlivě a psát si 
deník, začala jsem skutečně pozorovat, jak 
funguje vědomí...

Ale nejzajímavější je, že i když dělám ta-

kovou technicky náročnou práci, nauči-
la jsem vědomí vymezovat hranice jeho 
chování a nedostávat mě do emocí. A také 
ještě další velmi důležitý faktor, když mě 

Každá cesta začíná  
malými kroky

Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI

AllatRa 
od A. Novych

Když opravdu toužíš po Bohu,  
na vše máš dostatek času 
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Píše se rok 1940 a v jedné malebné vesničce 
na Valašsku se rodí nová lidská bytost. Přes-

tože je země ve válce, tato chaloupka pře-

kypuje láskou, která dává zapomenout na 
útrapy všedních dní… až do doby, kdy žena a 
čerstvá maminka podléhá zákeřné chorobě… 
Jakoby najednou zašlo slunce… vzpomíná po 
letech, tehdy sotva dvouletý chlapeček. Jako-

by vyhasl oheň, životodárný oheň. 

Táta to neunesl, začal pít, aby zapomněl… 
na vše, i na mě. A tak se mě ujala babička 
se třemi tetami. Přestože toto období tr-

valo jen několik let, patřilo k nejkrásněj-
šímu období mého života a i v dobách těž-

kých mi vzpomínky na něj navracely sílu a 
víru, víru v lásku a lidskost!

Znovu jsem se ocitl v tom životodár-
ném ohni! Ty čtyři ženy mě zahrnovaly 
láskou, pocitem bezpečí. Učily mě vše o 

přírodě, o tom, jak je v ní vše důmyslně 
propojeno, jak s ní, s druhými lidmi a 
sám se sebou žít v souladu a harmonii. 
Většinu času jsem trávil právě v příro-
dě, okouzlen její jednoduchostí a doko-
nalostí zároveň! 

Ta láska k rostlinám a zvířatům mě 
provázela celý život a byla vždy tím, 
co mě nabíjelo energií. Celé dny jsem 
trávil na loukách, pásl krávy a v tichu 
podhůří Beskyd nacházel skutečný klid 
a pokoru uvnitř sebe, vděčnost a lásku 
k samotnému životu.

Vesnice byla malá, ale žili jsme zde jako 
jedna velká rodina. Pamatuji si, že když 
se dralo peří, tak se všichni scházeli v jed-

nom domě, zpívalo se, vyprávěly se příbě-

hy, naslouchalo se s úctou starším lidem, 
jejich životním moudrám. Když se nějaké 
ženě narodilo dítě, ostatní ženy jí pomá-

haly s domácností, s ostatními dětmi, do-

kud se po porodu nedala dohromady.

Když bylo třeba opravit na nějakém domě 
střechu, všichni chlapi se sešli a udělali 
to. My děti jsme si přitom spolu zasko-

tačily, ženy společně uvařily, popovídaly 
si. Nejraději jsem měl večery, kdy jsme 
se všichni sešli u nedalekého rybníka, 
zpívali, hráli na harmoniku, povídali si. 
Každý věděl o tom druhém, věděl, co jej 
trápí, co mu přináší radost. Každý se zde 

cítil jako v rodině, v bezpečí.

Jednou za měsíc se pekl chleba. Miloval jsem 
tu vůni a často jej ujídal ještě teplý, přestože 
se babička zlobila, že mě bude bolet břicho. 
Peklo se hned několik pecnů a oni vydrže-

ly celý měsíc! Nevím, z čeho se peče chleba 
nyní, ale nevypadá moc dobře už třetí den... 
Miloval jsem jej namazaný máslem, které 
tety připravily a s ještě teplým mlékem od 
mé oblíbené kravky, kterou jsem jednou za-

chránil před uštknutím zmijí.

Tento krásný čas, naplněný láskou, podpo-

rou, vzájemností, se mi vryl do paměti tak 
mocně, že ještě dnes, po 80 letech, cítím tu 
vůni čerstvého chleba, slyším v dálce hrát 
harmoniku a cítím ty upracované, staré, 
přesto něžné ruce mé babičky, které mi 
hladí mé kučeravé vlasy… 

Bylo by krásné, kdyby i dnes existovaly ta-

kové vesnice, taková společnost, kde by lidé 
žili jako jedna rodina, kde by se nic nedělilo 
na moje a tvoje, ale existovalo by jen naše, 
kde bychom žili v krásné symbióze všechny 
generace, s úctou naslouchali starým lidem 
a vzájemně si byli oporou!

S láskou a úctou ke svému milovanému 
tatínkovi, který vždy myslel první na ty 
ostatní, zahrnoval nás péčí, učil nás lásce 
ke všemu živému…svým vlastním příkla-

dem!     Eva Hronová
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Ale ve skutečnosti, to nejsem já, kdo 
modeluje mosty, dělá to vědomí a já 
ho pouze sponzoruji svou pozorností, 
tak, jak já potřebuji pracovat v tomto 
materiálním světě, potřebuji zabez-
pečit svůj život. Ale toto rozvržení 
úkolů, je velmi důležité pochopení, 
že tyto dovednosti nejsou moje, ale 
to, co je moje, je pozornost a to je 
to nejcennější a mým úkolem je ne-
sponzorovat ho více, než je nutné, ale 
všechno dávat do lásky.

přestalo dostávat do emocí, začalo mi ří-
kat, ty přece modeluješ mosty, to zname-

ná, nasazovat mi korunu. 

 

Když je mé vědomí zaneprázdněné a já mu 
absolutně nedovolím o něčem přemýšlet, ale 
vkládám veškerou svou pozornost, kterou 
mohu a umím do Duše. A vy si prostě ani 
neumíte představit, nakolik je to blahodárný 
proces, je to prostě nepřetržité blaho, protože 
skutečně, když to začneš aspoň trošku dělat, 

začíná se to množit a je nemožné to neslyšet, 
protože je to zajímavé, je to přirozené, je to 
opravdu, je to skutečný Život. 

Je neuvěřitelné, jak říká Igor Michajlovič 
v pořadech, že 90 % pozornosti by mělo jít 
do duše, mělo by jít na Lásku a jen 10 % 
je postačující k plnění stovek úkolů a to 
je pravda. 

Takže při modelování mostů je možné 
podle všeho zcela pravděpodobně vkládat 
90% své pozornosti právě do Duše. A  já 
vám dokonce řeknu víc. Když pracuji právě 
v tomto stavu, tak udělám hodně práce a 
nedělám chyby. A den není o tom, že se mů-

žeš někde nudit, že jsi v práci, tam to vůbec 
není možné, to znamená, že skutečně Žiješ.

Tvoje realita je uvnitř a ty žiješ ve štěstí, 
žiješ tímto štěstím, pak i praktika probí-
há úplně jiným způsobem. A také nemohu 
říct, že se to vždycky daří, učím se to, ráda 
bych takto žila stále, nejen pracovat v za-

městnání v tomto stavu, ale stále tak žít. 

Ale co jsem pochopila, je to, že když nedo-

kážu takto pracovat, tak i to je moje volba, 
ale nedaří se to proto, protože je pro mě 
něco zajímavějšího v tomto hmotném světě 

než tyto pocity, než toto putování,  a právě 
od toho vnitřního odcházím do vnějšího. 

A další velmi důležité a cenné porozumě-

ní pro mě je, že celý tento život, který 
pozorujeme, je jen důsledkem voleb, to 
znamená, že je to už minulost a to hodně 
pomáhá, protože chápeš, že to, co se nyní 
děje je díky tomu, že v určitém okamžiku jsi 
poslechla myšlenku, kterou ti našeptává 
satan, souhlasila jsi s ní a jako následek 
toho je událost, která již proběhla. A to 
je jak ve vztazích s lidmi, jak s příbuznými, 
tak absolutně všude je to možné.

Když si zvolím Lásku, tak kolem mě je 
jen Láska, a to i v případě, že je společně 
se mnou někdo blízký nebo příbuzný nebo 
jsem v práci. 

Pokud je někdo veden vědomím, no dobře, 
především je to jeho svatá volba, posvátné 
právo volby. A jaké je moje místo v této situ-

aci? Také přistoupit na řetězovou reakci ve 
vědomí? Ne. Být Láskou, aby to nevznika-
lo kolem. Tak. To nejdůležitější, čím bych 
se chtěla podělit, je to, co jsem v poslední 
době, za poslední roky opravdu pochopila, 
že když jsi v Lásce, když jsi v Bohu, je 
skutečně možné všechno.

Proč má být vědomí co  
nejvíce zaneprázdněno?

Celý vlog sledujte na stránce allatra.tv
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Znalosti, které mění osudy lidí i celého lidstva! 

Knihy Anastasie Novych

Knihy Anastasie Novych volně ke sažení na allatra.tv/cs nebo allatra.tv/sk

Kdo to byl Imhotep?

Imhotep se proslavil nejen jako vynikající 
lékař, ale také jako moudrý člověk, který 
se dobře vyznal v přírodních vědách (dnes 
pod tímto pojmem rozumíme astronomii, 
matematiku, chemii, fyziku, geometrii) a 
také, jak se později ukázalo, byl nadaným 
řečníkem a vynikajícím organizátorem.

Brzy jej faraon Džoser jmenoval svým nej-
vyšším hodnostářem, po faraonovi tím nej-
důležitějším člověkem říše, něčím jako je 
vezír nebo dnešní premiér v západních ze-

mích. V té době neměl tento případ obdoby, 
neboť toto postavení zastávali vždy pouze 
příslušníci vznešených rodů. Imhotep po-

cházel z prostého rodu a takového postave-

ní dosáhl, jak se říká, vlastním rozumem a 
pílí.  ...

Jak vypadala společnost za Impotepa?

Imhotep to zařídil tak, že mládež měla 
sama zájem na získání pevných a kva-
litních základů znalostí. Proč? Protože 
čím nadanější, profesionálnější a schopněj-
ší člověk byl, tím více možností kariérní-
ho růstu mu stát nabízel, což pak vedlo ke 
zlepšení jeho životních podmínek. 

Přičemž revoluční bylo, že nezáleželo na 
tom, z jaké rodiny studenti pocházeli (z 
chudé nebo bohaté), protože se cenily pře-
devším jejich znalosti a vysoké morální 
hodnoty. 

V konečném důsledku taková politika způ-

sobila, že lidé získali reálnou možnost pro-

jevit své nejlepší vlastnosti a schopnosti. 

Například dokonce obyčejný písař dispo-
nující vysokými mravními a profesními 
kvalitami a organizačními schopnostmi 
se mohl stát místodržícím kteréhokoli měs-

ta (něco jako carský gubernátor) dokonce i 
nómu a postoupit tudíž do privilegované 
třídy. Mohl se zkrátka seberealizovat 
jako Osobnost, a to díky svému talentu.

Rozumíte co se dělo?! Schopní lidé se ma-

sivně dostávali do popředí, počínaje nej-
vyššími úrovněmi vlády a konče nižšími, 
počínaje řídícími strukturami státu a konče 
vědou, vzděláním, medicínou a uměním. 
Ve společnosti se začalo cenit být mrav-
ně vychovaný, zdvořilý, chytrý, vzdělaný 
a vytyčovat si vysoké cíle. A proč? Přece 
proto, že stát začal aktivně podporovat mo-

rální a intelektuální vývoj svých občanů.

Ale Imhotep zašel ještě dál. Nejenže vzbudil 
v lidech zájem o prohlubování jejich odbor-

nosti, zvýšil také prestiž odborníků v očích 
ostatních lidí. Téměř každé povolání bylo 
díky němu vážené, a tím přiměl lidi, aby si 
cenili sebe a své práce bez ohledu na to, 
na jaké úrovni sociálního žebříčku stojí 
a k jaké třídě patří. Díky tomu se zlepšila 
především kultura komunikace mezi lidmi. 
Všechny společenské třídy začaly dodržo-

vat profesní disciplínu, vážit si zákona a 
pořádku. 

Imhotep vytvořil takové podmínky, že se 
teď lidé více zabývali zvyšováním mrav-
nosti a kvality své práce. V konečném dů-

sledku všichni pracovali ve prospěch státu, 
počínaje faraonem, který se celý den zabý-

val veřejnými záležitostmi... 

Dokonce každý princ získával v Imhotepo-

vě systému státní zaměstnanosti konkrétní 
veřejnou funkci, ve které se od něho vyža-

dovalo efektivní plnění povinností. 

Mimochodem právě 

díky Imhotepovi faraon 

přestal válčit, protože jak 

říkával Imhotep ‚slovo je 

silnější než meč‘… 

IMHOTEP A PŘÍKLAD TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI 
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ALLATRA RÁDIO
ALLATRA RÁDIO - volontérské rádio, zaměřené nejen na dobrou a příjemnou hudbu 
různých žánrů, ale také na inspirující podobenství a příběhy, které člověka pozitivně naladí 
v průběhu celého dne. Příběhy  podobenství jsou nahrávány dobrovolníky, kteří se chtějí s 
ostatními podělit o to dobré a skutečné, co je v každém člověku. Přispívat do rádia AllatRa 
může každý, kdo se chce podělit, například, o pěkné podobenství, příběh nebo hudbu.

             Zkuste to také, stačí nám napsat na email: cz@allatra.tv 

Knihy Anastasie Novych můžete také slyšet v audio verzi na ALLATRA RÁDIU:

Protože faraon vyhlásil (na Imhotepovu 
radu), že na jeho místo nastoupí pouze ta-

kový dědic, který si to zaslouží. A to zase 
podněcovalo faraonovy manželky, aby ak-

tivně pomáhaly svým synům ve veřejné 
činnosti tak, aby právě jejich syn byl hoden 
trůnu.

Taková společenská zátěž a každodenní 
zaměstnanost faraonových žen byla státu 
jen k dobru. Vždyť jak známo – zahálka je 
matkou neřesti. A tady byly intriky a pikle 
vystřídány podnikavým duchem a zdra-
vým soutěžením.

Všichni byli tedy zaměstnáni, počínaje fa-

raonem a konče prostým člověkem. Pro po-

valeče, lenochy, chamtivce a zloděje nebylo 
v této zemi místo, protože zanikly podmín-

ky, za kterých dříve prosperovali a dokonce 
i samotná společnost je odmítala. Jako ná-
sledek této Imhotepovy moudré politiky 
nastala pro lidi v této zemi éra prudkého 
rozvoje.

Nejnevídanější byla ale samotná ideolo-

gie, která byla díky Imhotepovi zavedena 
ve společnosti. Přičemž na rozdíl od jeho 
výše zmíněných zásluh se Imhotep ani ne-

zabýval tak hromadným prosazováním této 
ideologie mezi lidmi. 

On byl pouze tím, z koho si lidé chtěli 
brát příklad: žil prostě, mluvil moudře 
a jednal spravedlivě, lidsky. Právě proto 
si on a jeho náhled na svět získali takovou 
popularitu mezi lidmi.

Právě díky Imhotepově všeobecné slávě 
začali jeho obraz považovat za ideál staro-

věkého Egypťana, tedy člověka málomluv-

ného, moudrého, odolného vůči nepřízni a 
zkouškám osudu, člověka s humanitním po-

hledem na svět, hluboce lidského, s abso-
lutní vírou v posmrtnou existenci  duše.

Mnozí lidé v následujících generacích (ne-

mluvě o jeho současnících) byli vychová-

váni takovými populárními Imhotepovými 
rčeními a pořekadly jako:

K tomu se vztahují mnohé další Imhotepo-

vy výroky, které využívali ve svých ‚pona-

učeních‘ kněží a vezíři v následujících ge-

neracích, protože Imhotepova slova byla 
velmi populární mezi lidmi a předávala 
se od člověka k člověku, z generace na 
generaci.

Imhotep byl poměrně loajální vůči všem 
náboženským koncepcím ve státě. Za-

sloužil si upřímný obdiv a přízeň nejen ze 
strany faraona, ale také ze strany vlivných 
kněží různých náboženství, a to proto, že 
se dokonce k politice kněží choval velmi 
citlivě a moudře.

Imhotep samotný zastával velmi pevnou 
pozici ve své víře, která byla založená na 
Znalostech. Neměl v duši ani stín po-
chybnosti o tom, co hlásal, nebyl li-
coměrný, jak to bylo možné pozorovat u 
mnohých kněží a dvořanů. 

Bylo v něm možné vycítit Člověka Znalostí. 
Proto pro mnoho lidí, kteří v něm nalezli 
tento neviditelný, ale jasně citelný základ 
víry, se Imhotep stal objevitelem Pravdy. 

Ve značné míře, zejména díky jeho ži-
votnímu stylu a vidění světa, vstoupila 
do představ Egypťanů absolutní jistota 
v tom, že tento život je pouze dočasný 
a je určen k tomu, aby si člověk svým 
spravedlivým konáním, čistotou své 
mysli a svých činů před Bohem (nikoli 
před lidmi) zasloužil lepší život v po-
smrtném světě.

‚Je lepší být chudý a žít v poušti, 

avšak s lotosem v duši, než být 
bohatý a žít mezi lidmi, ale mít duši 

prázdnou.‘
‚Svoboda nemá pro člověka význam, 

pokud je slepý vůči své duši.‘
‚Zásluhy se měří činy, které jsi 

vykonal.‘
‚Ve chvíli zkoušek nehledej přátele a 

neproklínej nepřátele, ale spoléhej na 
Boha.‘

‚Po otroctví teskní pouze ten, kdo 
chce svrhnout krále, jenž mu dal 

svobodu.‘
‚Vzkvétá ten, kdo pomáhá lidem v 
nouzi, nikoli ten, kdo dohání lidi ke 

strachu.‘

Z knihy 

 Sensei ze Šambaly IV. 
od Anastasie Novych



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

Jak stárne buňka a organismus?
Jak stárne buňka a samotný organis-
mus?“ zajímal se Škorpion.

„No, jak… Libovolná buňka se podobá uni-
kátní molekulární továrně. Ve skutečnosti 
je schopna pracovat a reprodukovat se bez 
jakýchkoliv příznaků únavy nebo stárnutí 
nekonečně dlouho.“

„To není možné!“ zvolal tiše otec Jan.

„Proč by nebylo? Tady je názorný příklad. 
Jednobuněční tvorové rozmnožující se ne-

pohlavním způsobem (například améby) 
jsou za příznivých podmínek schopni ‚ra-

zítkovat‘ své klony kolikrát je to vhod. To 
je vědcům známo dávno. Mimochodem 
nikdo a nikdy z nich neviděl ‚starou‘ 
bakterii.“

„Ale člověk není bakterie,“ namítnul otec 
Jan.

Škorpion se zazubil a vyslovil nahlas myš-

lenku, která ho napadla:

„Tak je to jasné – člověk byl stvořen posled-

ního dne, a to už byl Bůh unaven.“

Přátelé se znovu rozesmáli. Když smích více 
méně utichl, Sensei pokračoval:

„Člověk jednoduše má, jako i všichni vyšší 
obratlovci, vlastní programový ‚chronome-

tr‘ životních lhůt, určující i množství ko-

nečného buněčného dělení. Jakmile se děle-

ní buňky blíží ke konci, nastává replikativní 
stárnutí. 

Na rozdíl od zvířat ale člověk může svůj 
‚chronometr‘ řídit, protože je mu navíc 
dána síla mysli. A to není nějaký nábožen-

ský výmysl. Je to normální vlnová fyzika 
a genetika. Mysl i buňka mají tutéž pů-
vodní podstatu – vlnovou.“

Vano a Škorpion mlčky hleděli na Senseie 
a očividně se pokoušeli „dohnat“ to, co jim 
přítel sdělil. Když Sensei pohlédl na jejich 
rozpačité tváře, pousmál se, naoko si po-

vzdechl a pronesl:

„Dobře, zapomeňte na to.“

„Co myslíš tím ‚zapomeňte‘?!“ pohoršil se 

položertem otec Jan a přátelsky upřesnil:

„Pakliže jsi začal, dítko, tlachat, dotáhni řeč 
do konce, pokud nechceš dostat po papuli.“

„Pravdu díš, svatý otče,“ přisadil si Škorpion.

„To je pádný argument,“ usmál se Sensei. 
„Nu, když je to tak, naslouchejte hlasu ro-

zumu. Takže jaká je podstata stárnutí 
lidského organizmu? 

Doufám, že víte, že se v jádru každé buňky, 
kromě spousty bílkovinných a dalších mo-

lekul, nachází i čtyřicet šest dlouhých mole-

kul nebo, jak je ještě nazývají, dvouvlákno-

vá DNA, po jednom na chromozom. 

Jak probíhá molekulární stárnutí?
Krátce před buněčným dělením probíhá 
zdvojení každé molekuly DNA. To je dost 
zajímavý proces. Každý chromozom je pev-

ně smotané dlouhé vlákno DNA. Kopíruje 
se před zavinutím za pomoci enzymu DNA 
– polymerázy.

Pro představu, pokud přirovnáme DNA ke 
kolejím, tak je tento enzym ‚kolejopokla-

dač‘. ‚Pojíždí‘ po kolejích a vedle sebe poklá-

dá další. Ale když ‚dojede‘ do slepé uličky, to 
jest na jeden ze dvou konců molekuly DNA, 
tak zde podle mínění vašich vědců nastává 
selhání, ale ve skutečnosti jde o naprogra-

mované přerušení. 

Tento enzym prostě koneček chromozomu 
neboli telomer nedostaví. Proto se při ka-

ždém dělení buňky vlákna její DNA stávají 
kratšími. V důsledku toho se počet buněč-

ných dělení stává omezený a pak se zcela 
zastaví. Tolik k mechanizmu podstaty 
molekulárního stárnutí.

I když, ještě jednou zdůrazňuji, díky svému 

unikátnímu mozku a také síle vůle a du-
cha, je člověk schopen lhůtu své tělesné 
existence programovat vědomě. Proto 
je stárnutí lidského organizmu jako tako-

vé pro vysoceorganizovanou bytost zcela 
nepřirozené, neboť je v ní založen celý sys-

tém a programy ochrany před biologickou 
smrtí.“

„Nu, to jsou úplně pohádky na dobrou 
noc,“ neudržel se Vano. „Kde jsou reálné 
důkazy?“

„Je jich plno! Říkáš to jen proto, že jsi sám 
nikdy nepronikl do podstaty této otázky. 

Co je to enzym telomeráza?
Vezmi si například molekulární úroveň. Slá-

va Bohu vědci konečně v roce 1985 objevili 
enzym, který aktivně dokončuje telomer. A 
tím fakticky dokázali, že se buňka může 
reprodukovat nekonečně.

Dobře že si alespoň ujasnili, že se tento 
enzym nazývaný telomeráza nachází v zá-

rodečných, pohlavních a kmenových buň-

kách čili v těch, které tvoří základ obnovy 
krve a některých tkání, například pokožky 
a vnitřního povrchu zažívacího ústrojí. Po-

prvé telomerázy našli v jednobuněčných 
organizmech, pak je odhalili v nádorových 
buňkách a až později ve vaječnících, tedy v 
pohlavních buňkách.“

„Ubozí eunuši,“ sympatizoval Škorpion.

Muži se zasmáli.

„A to se může nádorová buňka dělit do-
nekonečna?“ zajímal se Vano.

„Jak ti to říct? Až devadesát procent lidských 

BIOFYZIKABIOFYZIKA
PODSTATA STÁRNUTÍ LIDSKÉHO ORGANISMU

Buňka

Jádro

DNAChromozom

• regenerace buněk 
• regenerace organismu
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nádorů má aktivní telomerázy. Vědci dávno 
prokázali, že tyto buňky jednoduše ignoru-

jí fenomén stárnutí a mohou se dělit hodně 
dlouho. Zde je prosím průkazný příklad, kte-

rý můžeš načerpat z medicínské literatury. 

Henriettě Lambert, která skonala ve třicá-

tých letech XX. století, byly odebrány ra-

kovinné buňky, které až do dnešních dnů 
úspěšně pokračují v dělení v desítkách 
světových biologických a medicínských 
institucí. 

I když ve skutečnosti v člověku existují me-
chanizmy schopné činnost rakovinných 
buněk zablokovat. Jen je prostě do dnešní-
ho dne vědci neobjevili.“

„Každopádně,“ nedal si pokoj otec Jan, „to, 
že objevili ten telo… telome…, no, tamtu 
ptákovinu, to ještě nic neznamená. Objevit 
– objevili. Nádory, to je jasné. Ale kde jsou 
fakta o omlazení?“

Omlazení organismu
„Je jich plno. Jen je dříve nikdo nebral v 
potaz. Nezapadaly, chápeš, do dřívějších 
rámců ‚vědeckých koncepcí‘, a proto se na 
ně prášilo na policích archivů. A přitom 
to byly fenomény. Nyní jsou o nich infor-

mace dostupné většině lidí přes sdělovací 
prostředky. 

Mnohé případy se staly známými, když se 
chod ‚chronometru‘ biologického času orga-

nizmu buď prudce zrychlil, dokonce u dětí, 
které ve svém raném věku rychle zestárly, 
nebo začal jít pozpátku. S podobnými feno-

mény se zvláště často setkávají stomatolo-

gové, když se ve vysokém věku starcům 
nebo stařenkám začínají potřetí či po-
čtvrté prořezávat zuby jako u dětí. 

Jsou známy i případy, kdy lidem staršího 
věku ‚z neznámých příčin‘ začíná celé tělo 
mládnout. Impulzem k prudkým změnám 

jsou právě změny v genetických struktu-

rách organizmu.

Stárnutí je pro lidský organizmus  
nepřirozený proces 

Je to specifická množina nukleotidů v chro-

mozomech, poskládaná do holografických 
mřížek. Vědci už dospěli k poznání, že tyto 
struktury vyzařují světlo podobné lasero-

vému a rádiové vlny. Ještě však nevědí, že 
je základní část veškerých informací genu 
obsažena právě na vlnové úrovni DNA! No 
nic, vše má svůj čas.

Hluboká poklona alespoň za to, že věno-

vali pozornost (po tolika letech názorných 
ukázek!) generativním buňkám, tomuto 
nesmrtelnému ‚generativnímu vektoru‘ va-

jíčka, ze kterého se rodí lidé se svým dosta-

tečně dlouhým zemským cyklem. 

Konečně se svět dočkal a uslyšel ‚neotřesi-
telné slovo‘ svých ‚hvězd‘, a sice že stárnu-
tí je pro lidský organizmus nepřirozený 
proces. Ukázalo se, že existují ‚dřímající‘ 
rezervy! Do úplného vítězství nad smrtí 
je jen kousek – probudit tyto rezervy ze 
stavu klidu a donutit je aktivně fungo-
vat. No, i tak díky za to!

Když už nic, tak po takovém prohlášení část 
lidí pohlédne na život soudněji, na ten vír 
nekontrolovaných myšlenek, na které tak 
ledabyle vyčerpávají svou mocnou sílu. Tře-

ba tím, že se zamyslí nad elementárním – z 
čeho se skládá jejich vlastní organizmus, 
jejich mikrosvět. A to bude první krok na 
cestě k poznání Boha, svého vnitřního 
světa…“

„A mechanizmem řízení ‚chronometru‘ bio-

logického času?“ zeptal se Škorpion.

„Včetně,“ odpověděl Sensei. „I když ve sku-

tečnosti byly tyto mechanizmy lidem dávno 
známy už v hlubokém dávnověku ve formě 

PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA

allatra.orgallatra.tv
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Znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA a jejich uplatnění v praxi dovolují v dlouhodobém 
měřítku vyřešit množství pro lidstvo životně důležitých otázek: 

• Jak získat volnou energii zdarma.

• Jak zdarma získávat hotové potraviny vysoké kvality, čistou vodu, vzduch, 
oblečení a všechno potřebné v jakémkoliv množství. 
 

• Prodloužení lidského života za výhledovou hranici.
 

• Klimatické geoinženýrství – jaké adaptivní mechanismy je nutné spustit a 
jak to udělat, abychom minimalizovali důsledky globální změny klimatu na 
Zemi, spojené s cykličností kosmických a geofyzikálních procesů.
 

• Jak zabezpečit lidstvu autonomní život v extrémních klimatických pod-

mínkách na Zemi a ve vesmíru. 

speciálních duchovních praktik. A složi-
tého v nich není absolutně nic. Jak se říká, 
kdo chce, ten může. 

Vše je v člověku, v jeho vrozené lenosti, ne-

chuti každodenně se namáhat. Ať se zeptáš 
kohokoliv, svatými se chtějí stát všichni. 
Ale když přijde na věc, pracovat na sobě ne-

chce nikdo. Proč? 

Protože je potřeba kontrolovat se kaž-
dou vteřinu, provádět praktiky. Tak vzni-
ká i fakt, že mezi lidmi chtějí být svatými 
všichni, ale pro mnohé je to sen sebelásky. 
Ale takoví, co si přejí pracovat, nejsou. Pro-

tože lidé si dávají úplně jiné životní cíle, v 
první řadě – realizaci cílů své materiální 
podstaty, uspokojení vlastního ega. To je 
paradox v kostce. 

Čím silněji v člověku dominuje hmota, tím 
více degraduje v duchovní rovině, a tím 
sama příroda zkracuje délku jeho života. 
Proč se dnes lidé v padesáti letech již pova-

žují za staré a obecně vzato se u mnohých 
začínají projevovat příznaky progresivního 
stárnutí? 

A to se poslední dobou živočišná pod-

stata pokouší prodloužit délku života 
přes medikamentózní podporu. To že je 
život? Je to jen ubohá existence. V pod-

statě se jedná pouze o nasčítaná léta. 
Tak proč se jeho délka tak katastro-
ficky zkracuje? Protože člověk se silně 
materializuje.

 
Úryvek z knihy 
KŘIŽOVATKA 
od Anastasie Novych
ke stažení zdarma 
na allatra.tv/cs
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TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
CESTY K JEJÍMU DOSAŽENÍ

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

15. května 2021

#ALLATRAUNITES

Každý člověk chce být šťastný. Ale můžeme naší společnost nazvat šťastnou? Každý z nás by pravdě-
podobně chtěl žít ve světě, ve kterém by skutečně byl šťastný on, jeho rodina i všichni lidé. Ale jaký 

svět vidíme dnes? Jakou budoucnost chceme pro lidstvo? 

BUDOUCNOST LIDSTVA: OD KAŽDÉHO ZÁVISÍ, JAKÁ BUDE

Realita současnosti: vojenské hrozby a konflikty, geopolitické napětí, miliony 
běženců, hladem umírající děti, ekonomické krize – a tohle všechno na poza-
dí rychle narůstajících klimatických katastrof, které staví lidstvo před klíčovou 
volbu mezi přežitím nebo vymřením civilizace. 

A tohle všechno je výsledek spotřebitelského formátu společnosti. O takové 
společnosti sníme? Copak takovou budoucnost chceme pro naše děti a vnuky? 
Copak je tohle ten svět, ve kterém my sami chceme žít? 

ALE LIDSTVO MÁ ŠANCI 
Unikátní událost světového rozměru „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. CESTY K JEJÍMU DOSAŽENÍ“ 15. květ-

na 2021 na platformě Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ sjednotí v jednom online tele-
mostu lidi ze 180 zemí světa v otevřeném globálním dialogu: 

„Chceme žít v tvořivé společnosti? Jak vidíme budoucnost lidstva?“ 
Této celosvětové události 15. května 2021 se zúčastní stovky tisíc lidí, včetně 
diplomatů, lídrů různých mezinárodních a nekomerčních organizací, politiků, 
vědců, představitelů médií, kultury a sociálně aktivních lidí z různých zemí. 
Interaktivní video přenos v reálném čase se synchronním překladem na různé 
jazyky světa umožní vést živý dialog mezi lidmi z různých kontinentů. 

Na této historické mezinárodní videokonferenci budou mít tisíce lidí z 
celého světa možnost sjednotit se a podělit se o své mínění a pohled na 
to, jaká má být budoucnost naší lidstva. 

Tvořivé změny začínají s rozhodnutím lidí a toto rozhodnutí se stane začátkem budoucnosti! 
Velkolepý telemost 15. května 2021 organizují sami lidé svými silami ve svých zemích a regionech! 

PŘIPOJTE SE allatraunites.com


