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Pyramídy – jedny z najzáhadnejších
stavieb na planéte
Na celom svete, na všetkých kontinentoch – od Ameriky
po Európu, od Austrálie po Afriku a Áziu, sa našli stovky
kamenných štruktúr pyramidálneho tvaru: pravé pyramídy, useknuté pyramídy, stupňovité pyramídy, pyramídové
horské komplexy.
Mnohotonové stavby. Jedinečná megalitická väzba. Presná orientácia podľa svetových strán. Pyramídy, pri výstavbe ktorých bolo potrebné vynaložiť obrovskú silu,
čas a zdroje, a taktiež poznať exaktné vedy.
Pyramídy sú nachádzané dodnes. Niektoré sú skryté pod
pieskom, iné pod zemou, ďalšie zarástli lesmi, niektoré
sú ukryté pod vodou. Ale všetky ich spája jedno – tieto
unikátne grandiózne objekty boli postavené v dávnych
časoch a predstavujú jednotný svetový komplex orientovaný na Kailas.
A to vyvoláva množstvo otázok, z ktorých základná je:
kvôli čomu? Kvôli čomu ľudia vynaložili také kolosálne
zdroje? Je zrejmé, že kvôli niečomu globálnemu a mimoriadne dôležitému pre celé ľudstvo.
No vyvoláva to ešte jednu otázku: ako to funguje? Ale na
tieto otázky ešte bude musieť ľudstvo nájsť odpoveď.

Predstavujeme textovú verziu troch videi. Text
je uvedený ako informačný materiál. Pre podrobnejšie pochopenie videí odporúčame pozrieť si
ich na: ALLATRA TV



POZNÁMKY
Skratky v texte:
M - moderátor;
D - Denis;
J - Jevgenij;
T - moderátorka Tatiana;
IV - Igor Vladimirovič Naumec;
IM - Igor Michajlovič Danilov.
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Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu
12 000 rokov. Začiatok katastrof!
Popis videa:

Zem stojí na prahu globálnych zmien.
• Čo vie o týchto zmenách súčasný človek, čo o nich
hovorí vedecký svet, a akú úlohu v týchto procesoch
zohráva samotné ľudstvo?
• Odkiaľ sa vzala mapa Piriho Reisa?
• Prečo mamuty v okamihu zamrzli?
• Nachádzala sa Antarktída vzhľadom k rovníku vždy
tam, kde sa nachádza teraz?
• Zmena vzhľadu našej planéty.
• Aké cykly poznáme a dôsledkom akých cyklov sú
globálne kataklizmy? Spojitosť kozmických cyklov
a planéty Zem.
Vo vydaní sledujte:
• Vplyv precesného cyklu na klímu planéty. Čo spája súhvezdie Orión s pyramídami v Gíze a súhvezdie Draka
s architektonickou pamiatkou Angkor Vat.
• Pred čím chceli varovať predošlé civlizácie súčasné
ľudstvo?
• Prečo boli pyramídy postavené na presne určených
súradniciach s orientáciou na Kailas?
• Bosnianske pyramídy, koľko majú rokov?
• Dôkazy o kataklizme spred 12 000 rokov.
• Zem sa nachádza na prahu nového cyklu. Spôsoby,
ako sa dostať z tejto situácie.
Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, nie sme len očitými
svedkami, ale aj priamymi účastníkmi udalostí, preto
je každý z nás zodpovedný za prežitie celého ľudstva.
6

Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu 12 000 rokov. Začiatok katastrof
Ako sa hovorí v Správe „O problémoch a dôsledkoch
globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty
riešenia daných problémov“:
„Mohutné prírodné kataklizmy, ktoré
sa na planéte cyklicky opakujú, sa
v dejinách Zeme i ľudskej civilizácie
vyskytli už neraz. Ale aké ponaučenia prinášajú tieto vedecké poznatky, svedčiace o bývalých totálnych
planetárnych tragédiách? Prírodné
kataklizmy nemajú „štátne hranice“,
tieto umelo vytvorené dohody, ktoré
boli vymyslené vládcami pre rozdelenie a moc nad ľuďmi. Následky a nešťastia, ktoré
prinášajú celoplanetárne kataklizmy, ďaleko presahujú
jednotlivé „ohniskové“ štáty, a tak či onak sa dotýkajú všetkých obyvateľov Zeme. Ľudia sa musia zbaviť
všetkých obmedzení a podmienenosti, musia sa konsolidovať tu a teraz. Príroda sa nepozerá na hodnosti
a postavenie, keď rozpúta svoj tisícročný hnev, a len
prejav skutočnej solidarity medzi ľuďmi, založenej na
ľudskej dobrote, môže dať ľudstvu šancu na prežitie...“

https://allatra.tv/sk/video/varovanie-pyramid-striedanie-cyklu
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Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu
12 000 rokov. Začiatok katastrof!
Denis, Ukrajina (účastník MSH ALLATRA): Dnes je
globálna zmena klímy na Zemi očividnou skutočnosťou. Katastrofický nárast seizmickej aktivity. Počet
prebúdzajúcich sa sopiek dosahuje kritický bod. Úplne sa mení kontinentálna línia Antarktídy v dôsledku
neustáleho a prudkého topenia ľadovcov. Tornáda,
hurikány a záplavy. Áno, Stojíme na prahu globálnych
zmien klímy, to je fakt. Pokúsme sa tomu spoločne
porozumieť.
Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných
problémov“ - toto je absolútna realita dneška. Udalosti,
o ktorých sa hovorí v správe, sa dejú v udávanom časovom rámci. Faktom je, že ľudstvu nezostáva už ani
50 rokov!

& „Globálna zmena klímy na Zemi je v podstate odvodená

od astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej planéty svedčia
o tom, že Zem už neraz prežívala podobné fázy globálnej
zmeny klímy. Vzhľadom k posledným vedeckým údajom
(vrátane oblasti fyziky, astrofyziky, kozmológie, helioseizmológie, astroseizmológie, klimatológie planét) je spektrum
pôsobenia kozmických faktorov dosť široké.“
Zdroj: Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny
klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.“
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Moderátor: Približne pred 12 000 rokmi sa na Zemi
odohrávali globálne kataklizmy, ktorých následky boli
katastrofálne. Dnes o tom existuje množstvo dôkazov.
Vladimir Kulinskij, Ukrajina (učiteľ geografie a biológie): „V priebehu histórie života našej planéty došlo neraz
k zmene klímy, to znamená, že existujú určité cykly. Nie
je to spojené s rozvojom civilizácie a jej vplyvom na životné
prostredie, hoci ten tam tiež je. Ide teda o akúsi zákonitosť,
ktorá sa prejavuje po určitom čase. Ako deň a noc. Nemáme
na to žiadny vplyv. V náboženstve, v mytológii starej Indie,
existuje učenie o cykloch, ktorými prechádza ľudstvo aj planéta. Na základe vedeckých informácií som dospel k záveru,
že sú to len cykly, ktoré nesúvisia s činnosťou človeka, my
ich jednoducho zažívame. A to sa stalo už neraz.
VEDCI POTVRDZUJÚ, ŽE K VEĽKEJ POTOPE DOŠLO
PRED 12 000 ROKMI
POSLEDNÁ DOBA ĽADOVÁ SKONČILA PRIBLIŽNE PRED
11 000 ROKMI
Vedci predpokladajú, že keď sa roztopili posledné zvyšky ľadových
štítov, hladina oceánu stúpla o 130 m. Hladina všetkých riek
prudko stúpla, obrovská masa vody stekala do morí a oceánov.
Všetky nízko položené miesta boli zaliate vodou do veľkej výšky,
zahynulo veľa ľudí, zvierat i rastlín, sídla a mestá boli zničené.
Ohromné masy ľadu zmizli z povrchu pevnín a oceánov. To viedlo
nielen k prerozdeleniu hmotnosti, ale to aj „odľahčilo“ zemský plášť
a umožnilo mu prijať tvar, blízky sférickému. Tento proces ešte nie
je zavŕšený a v jeho dôsledku sa os, na ktorej „balansuje“ naša
planéta, prirodzeným spôsobom presúva približne o 10 cm za rok.
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Vedci odhadujú, že predchádzajúca doba ľadová nastala približne pred 12 000 rokmi. Chápem, že znalosti
sú niekde stratené, a informácií o civilizáciách tých
dávnych čias je málo, no procesy, ktoré prebiehali, boli
globálne. Boli to klimatické zmeny, ktoré spôsobili takéto ochladenie.
Existuje taký zaujímavý zdroj informácií – mapa Piriho
Reisa. Koho to zaujíma, bol to admirál tureckej Osmanskej ríše. A ten mal mapu, na ktorej bola zobrazená
Antarktída bez ľadu. Boli tam zaznačené rieky, prístavy, zvieratá, ktoré tam existovali. No veď to je šok: ako
to? Antarktída bola objavená až v 19. storočí, správne?
Bellingshausen a Lazarev na svojich lodiach Vostok
a Mirnyj, objavili Antarktídu – posledný kontinent. Tak
odkiaľ mal Piri Reis, ktorý žil, ak sa nemýlim, v 16. storočí, tieto mapy?

Obrázok 1. V súčasnosti je mapa Piriho Reisa uložena
v paláci Topkapi v Istanbule
Ako vysvetľoval, dostali sa k nemu z byzantských prameňov. A Byzantínci to vysvetľovali fenickými prameňmi,
teda ešte od dávnych Feničanov.
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A odkiaľ ich vzali Feničania? O tom história mlčí. Faktom
však je, že ako predpokladá súčasná veda, už nejakých
25 miliónov rokov je Antarktída pokrytá ľadom.
Otázka: kto vytvoril tieto mapy? Kto videl Antarktídu
bez ľadu? Vari, pred 25 miliónmi rokov existovala civilizácia, ktorá ju vytvorila? Alebo iná otázka: tak je
to chyba – podľa všetkého Antarktída určite nie je 25
miliónov rokov pokrytá ľadom? Tieto procesy prebiehali
veľmi rýchlo. Nie sú to milióny, ale tisícky rokov.
Keď urobili analýzu, a dnes už veda dokáže robiť snímky
cez ľad a sledovať podložie, povrch sa zhoduje s tým, čo
je zobrazené na mape Piriho Reisa. Teda tieto zmeny boli
a civilizácia to pozorovala, tá, ktorá existovala vtedy. Keď
študujete geológiu zeme, môžete vidieť tieto sedimenty:
kedy prichádzal ľadovec, kedy ustúpil. Veď prinášal so
sebou sedimenty, piesčitý materiál, on formoval reliéf.
Toto všetko vidno. Je to ako mapa, ako knižka – otvor
ju a čítaj. A vidieť, že to nebolo len pred 12 000 rokmi,
ale aj pred 260 tisíc rokmi a ešte aj skôr to bolo, no
a žiaľ, ono to bude opäť.“

ODBORNÍCI O KLÍME
Laird Scranton, USA (odborník na komparatívnu
kozmológiu, nezávislý výskumník starodávnej kozmológie rôznych kultúr, jazykov a symboliky): „Ak by
si zemské póly vymenili miesta súčasne s magnetickým
pólom, tak by v geológii neexistoval dôkaz o posune
vzhľadom k jadru planéty. Egypťania hovoria, že trikrát
v ich pamäti (ich kultúrnej pamäti) centrálne cesty neboli
oficiálne vyznačené.
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V Číne existujú zjavné dôkazy o tom, že sa menilo
miesto východu Slnka. Rovnako existujú zmienky,
že Slnko nebolo vidieť niekoľko dní. A sú aj svedectvá
o tom, že cisár zvolával všetkých svojich radcov kvôli
tomu, aby zistili, kde vyjde Slnko nabudúce, kedy sa
objaví. V jednom prípade, ako bolo napísané, nikto
nedokázal uhádnuť, že sa to stane práve na východe, takže je dnes pomerne ťažké pochopiť, o aký
druh javu išlo.
Známe sú nálezy veľkých srstnatých mamutov na Sibíri, kedy zvieratá zamŕzali tak rýchlo, že ich mäso
zostávalo pre psov jedlé po rozmrznutí o tisícky rokov
neskôr. Vieme, že v niektorých prípadoch sa posledné
jedlo mastodonta nachádzalo nestrávené v žalúdku jeho
nájdenej mŕtvoly. To poukazuje na to, že proces zmeny
klímy, o ktorom hovoríme, môže byť veľmi rýchly.
Mohol to byť veľmi rýchly prechod na inú klímu.
Existujú aj ďalšie príznaky podobných zmien. Na južnom póle sa nachádzajú pôvodné lesy, skamenené
pôvodné lesy, ktoré tam v skutočnosti nemohli
rásť s tým množstvom slnečného svetla, ktoré tam
je. Sú to lesy takého typu, ako tie, ktoré výskumníci
Lewis a Clark objavili na západnom pobreží Spojených
štátov, keď tam prišli po prvýkrát. Ide o pôvodné háje,
a poukazuje to na tú skutočnosť, že Antarktída sa
nie vždy nachádzala vzhľadom k rovníku tam, kde
sa nachádza teraz.“
M: Nehľadiac na tiché vedecké tabu, mnohí vedci dnes
hovoria o tom, že všetko na planéte prebieha s určitou cyklickosťou, vrátane globálnych klimatických
udalostí. Vzniká logická otázka – dôsledkom akých
cyklov sú globálne kataklizmy? Aké vôbec bývajú cykly?
12
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Cyklickosť je základom existencie ľudstva a vesmíru.
Cyklickosť od gréckeho slova „Κύκλοs“ – kruh, súbor
vzájomne súvisiacich javov, procesov, ktoré tvoria úplný kruh vývoja v určitom časovom období. S akými
cyklickými procesmi sa stretávame v každodennom
živote? Rotácia našej planéty okolo svojej osi s trvaním
jednej otočky za 24 hodín vytvára jeden z najznámejších a najbežnejších – denný cyklus.
Rotácia Zeme okolo Slnka s trvaním jednej otočky za 365
dní, spôsobuje zmenu ročných období a vytvára ročný
cyklus. Jedným zo známych cyklov je tiež lunárny mesiac – to je doba od novu po nov, ktorá činí o niečo viac
ako 29,5 dňa. Okrem denných, sezónnych a ročných
cyklov, existujú v prírode cykly s inou periodicitou.
CYKLUS ŽIVOTA ČLOVEKA – 7 rokov
ROČNÝ CYKLUS BIOSFÉRY – 1 rok
KOLÍSANIE ĽADU V ANTARKTÍDE – 3 mesiace
ĽADOVÉ DOBY – 100 000 rokov
PRECESIA ZEMSKEJ OSI – 26 000 rokov
SLNEČNÝ CYKLUS – 11 rokov
RYTMY BARYCENTRA SLNEČNEJ SÚSTAVY
– 179 rokov
„GALAKTICKÝ ROK“ – 225 až 230 mil. rokov
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Takto Zem periodicky, stále znovu a znovu, opakuje svoj
pohyb okolo Slnka, Slnko okolo centra našej galaxie.
Jeden za druhým nasledujú cykly slnečnej aktivity.
Periodické zmeny prebiehajú vo fyzikálnom stave mnohých hviezd. Mení sa intenzita vyžarovania niektorých
zdrojov. Prirodzene, aj aktivita mnohých prírodných
procesov na planéte Zem závisí od kozmických cyklov.
SPOMAĽOVANIE ROTÁCIE ZEME
SPOMAĽOVANIE ROTÁCIE ZEME o 1,8 ms, každých 100
rokov. Podrobný výskum zatmení Mesiaca a Slnka pomohol
odborníkom pochopiť, že každých 100 rokov sa rýchlosť rotácie stále zmenšuje. Úplná správa o výskume bola zverejnená
v žurnále Proceedings of the Royal Society A.
Poznámka redakcie: Originál videa bol uverejnený v marci roku 2020. V súčasnosti sa zmeny na planéte urýchlili.
V priebehu roku 2020 vedci zistili, že v dôsledku posunu
jadra Zeme, sa Zem začala otáčať o niečo rýchlejšie a jej objem sa zväčšil. Senzory preto zaznamenávajú jeho expanziu.
Odstredivá sila planéty sa zvýšila. Viac o tejto informácii sa
dozviete vo videu: „Vědecká fakta o cyklických změnách klimatu. Začněte mluvit pravdu!“ https://allatra.tv/cs/video/
vedecka-fakta-o-cyklickych-zmenach-klimatu

PRESUN MAGNETICKÝCH PÓLOV
Drift severného magnetického pólu 10 km za rok v roku 1970
a 90 km za rok v roku 2016
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STRIEDANIE KOZMICKÉHO CYKLU
Cyklus precesie 25 920 rokov. Precesný cyklus vzniká
kolísaním rotačnej osi našej planéty, v dôsledku čoho
rotačná os opisuje na hviezdnom nebi kruh. Rýchlosť otáčania činí 1 stupeň za 72 rokov, v súlade s tým trvá úplný
obrat 25 920 rokov.

ZASTAVENIE GOLFSKÉHO PRÚDU
V súvislosti s topením ľadovcov Grónska sa do severných vôd
Atlantického oceánu dostáva veľa sladkej vody. Roztopená
sladká voda pokryje vrchnú vrstvu oceánu, pretože je ľahšia
ako morská. To vplýva na spomalenie alebo úplné zastavenie
Golfského prúdu. Čo spôsobí prudké ochladenie v západnej Európe a na východnom pobreží Severnej Ameriky.

Vladimir Vasiljevič Bubnjonkov (fyzik): „Skúmal som
cykly vývoja Zeme – astrofyzikálne, geologické, biologické, historické. Ukázalo sa, že všetky sa podriaďujú
Veľkému Cyklu striedania období v trvaní 11 911 rokov.
Toto číslo je násobkom doby rotácie všetkých planét
okolo Slnka s presnosťou na stotiny pozemského roku.“
Alexandr Michajlovič Baturin: „Tvrdím, že planéty
rotujú ešte aj okolo svojho barycentra v smere kolmom
na rovinu svojej obežnej dráhy. V dôsledku takejto rotácie sa planéta Zem periodicky prevracia v priestore
o 360 uhlových stupňov, čo zapríčiňuje cyklickosť globálnych udalostí – globálne katastrofy s periodicitou
12 166 rokov. Periodicky sa mení celý vzhľad Zeme
15
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a prírodné podmienky, čo priamo vplýva na historický
vývoj ľudstva.“
Igor Petrovič Kopylov (profesor, doktor technických
vied). Vitalij Vasiljevič Bušujev (profesor, doktor
technických vied): „Malé trinásťtisícové galaktické
polocykly sú tiež spojené s globálnymi zmenami klímy
a inými katastrofickými udalosťami, ale prebiehajú
bez zmeny polarity magnetického poľa. Hranice týchto cyklov sú jasne určené zvýšením hladiny oceánu
a globálnymi zmenami klímy. Tieto udalosti dostali
názov celosvetová potopa.
O tom, že celosvetová potopa bola, niet v modernej vede
pochýb. Táto udalosť zostala v pamäti národov a je zaznamenaná v Biblii, a tiež v starých legendách a mýtoch. Posledná potopa bola v 11. tisícročí pred n. l. Ak
pridáme 2 000 rokov našej éry, tak teraz je najvyšší čas
pre nástup novej Celosvetovej potopy.“
Jedným zo zaujímavých a dôležitých cyklov je dnes precesný cyklus, ktorý vzniká kolísaním rotačnej osi našej
planéty, v dôsledku čoho rotačná os opisuje na hviezdnom
nebi kružnicu. Rýchlosť rotácie predstavuje 1 stupeň za 72
rokov, čo zodpovedá úplnému otočeniu za 25 920 rokov.
Alexander Pugač, Ukrajina (vedecký pracovník, astronóm): „Precesia, to je zmena polohy zemskej osi v priestore. Uvádza sa príklad: vezmite si hračku vĺčik a uveďte ju
do činnosti. Uvidíte, že vĺčik rotuje, ale rotuje tak, že jeho
os opisuje kužeľ. Ako vplýva precesia na vzhľad hviezdneho neba, ktoré pozorujeme my, pozemšťania, stojac na
povrchu planéty? Na to budeme musieť preskúmať štyri
procesy, štyri cykly, ktoré ovplyvňujú polohu hviezd na
nebi, a tým aj vzhľad hviezdneho neba.
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Prvý cyklus – to je denná rotácia Zeme, každý deň vidíme, ako Slnko vyšlo na východe a zapadlo na západe.
Druhý cyklus – Ročný pohyb Zeme okolo Slnka vedie
k tomu, že vidíme rôzne súhvezdia: v zime jedny a v lete
druhé.
Tretí cyklus – to je precesný cyklus, ktorý už nie je v priebehu roka, a už vôbec nie dní, ale v priebehu 27 000 rokov
sa vzájomná poloha hviezd mení vo vzťahu k horizontu
Zeme. Ale napriek tomu, tento kužeľ s rádiusom 23
stupňov, povedzme to tak, umožňuje hviezdam otáčať
sa, no pritom iné hviezdy ostali viditeľné tak, ako boli.
Vzdialenosť medzi nimi sa nemení. No mení sa, ale veľmi
pomaly. Čiže vzhľad hviezdneho neba zostáva akoby rovnaký, ale my aj tak vidíme, že celkový obraz sa zmenil.
Štvrtý cyklus – to je pohyb slnečnej sústavy vrátane
Zeme okolo stredu galaxie.“
M: „Poďme preskúmať, ako vyzerá precesia pre pozorovateľa zo Zeme. Oddávna bolo najnázornejším a pre
pochopenie najprístupnejším spôsobom sledovanie
precesného cyklu prostredníctvom hviezdneho neba,
presnejšie povedané – pozorovanie zmien období. Tento spôsob bol dobre známy dávnym ľuďom, ktorí mali
komplexný a celostný obraz usporiadania sveta.“
Premiestnime sa do Egypta, k najstaršej monumentálnej soche Veľkej sfinge. Ako je orientovaná? Sfinga pozerá presne na východ. Čím je pozoruhodná táto orientácia? Presne na východe vychádza Slnko iba dvakrát za
rok, v dňoch rovnodennosti. Možno povedať, že Sfinga
vždy hľadí na bod jarnej rovnodennosti na nebeskej
sfére a je symbolickým vyjadrením tohto javu.
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& „A ako by sme mohli nespomenúť, že pyramídy aj Sfinga
sú akoby špeciálne navrhnuté tak, aby priviedli k pochopeniu
obrovských zmien, ktorými prechádza obloha počas dlhého
precesného cyklu.“
Graham Hancock, spisovateľ a novinár

Teraz sa pozrime, ako vyzerá obloha na úsvite v deň
jarnej rovnodennosti v dnešnej dobe, na prelome 21.
storočia. Uvidíme, že Slnko vychádza medzi súhvezdiami Rýb a Vodnára. Pritom vieme, že práve na prahu
obdobia Vodnára sa dnes nachádzame.
Ak sa prenesieme v čase o 2 160 rokov späť, tak na východe uvidíme trochu iný obraz hviezdneho horizontu.
Naša nebeská hviezda sa presunie a bude vychádzať
medzi súhvezdiami Barana a Rýb. Ešte 2 160 rokov
späť nám ukážu medzeru medzi Býkom a Baranom atď.

DEŇ JARNEJ ROVNODENNOSTI

20. MAREC 2020

Obrázok 2. Hviezdna mapa pri  východe Slnka v deň jarnej
rovnodennosti 20. 3. 2020
18

Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu 12 000 rokov. Začiatok katastrof
Takto precesia zemskej osi núti východ Slnka v deň
jarnej rovnodennosti migrovať po zverokruhu, meniac obdobia. Odkiaľ sa vzalo týchto 2 160 rokov? Ide o to, že
úplná kružnica, alebo prechod hviezdy 12-timi oblasťami
neba - všetkými súhvezdiami znamení zverokruhu - to je
práve cyklus precesie, ktorý celkovo trvá 25 920 rokov,
pričom jedno obdobie trvá približne 2 160 rokov. Je ešte
jeden presvedčivý argument, výsledok vskutku titanského
úsilia epochálneho významu, kde dávni ľudia zobrazili
precesiu v kultových architektonických stavbách na
Zemi – egyptských pyramídach a komplexe Angkor Vat.
Sú to tzv. hodiny nebeského času, ukazujúce na obdobie Križovatky – globálnej voľby civilizácie, známe dnes
mnohým ako kyvadlo Orión-Drak. Aby sme ich mohli začať
skúmať, zostaneme na egyptskej náhornej plošine Gíza
a presunieme miesto pozorovania k veľkým pyramídam.

& „Hoci sa budovali v rôznom čase, rozmiestňované boli

v prísne určených súradniciach, prísne orientované na
určité hviezdy. V globálnom rozsahu je to svojim spôsobom mapa. Iniciátormi vybudovania takých pyramíd boli
ľudia, ktorí mali tieto znalosti. Medzi nimi bol aj Imhotep.“
Zdroj: Anastasia Novych, Sensei zo Šambaly 4. diel

Pyramídy. EGYPT, Gíza
Unikátna geometria a proporcie týchto vysoko inžinierskych stavieb tisícročia priťahovali pozornosť ako obyčajných zvedavých ľudí, tak aj historikov, archeológov,
fyzikov, astronómov, architektov a iných. Dnes sú pyramídy predmetom mnohých výskumov i vedeckých diskusií.
19

Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu 12 000 rokov. Začiatok katastrof

Obrázok 3. Pyramídy v Gíze
Úryvok z relácie „Klíma. Budúcnosť je teraz“
T: Zaujímavé je, že keď v relácii „Človek narúša
zákony fyziky“ položili otázku o pyramídach, Vy ste
dali nasledovnú odpoveď. Chcela by som ju prečítať...
Povedali ste, že „Toto zariadenie v skutočnosti dáva
pochopenie, prečo boli potrebné pyramídy“. Môžeme podrobnejšie porozprávať o týchto komplexoch?
IM: Môžem pre začiatok odpovedať otázkou? Čo myslíte, Imhotep staval pyramídu kvôli tomu, aby tam
jeho potomkovia organizovali turistiku a jeho krajina
mohla zarábať peniaze? Alebo kvôli niečomu inému?
A koľko je takých pyramíd postavených po celom
svete? Veď existujú aj omnoho väčšie pyramídy. A tie
všetky sú vybudované v určitej postupnosti a všetky sú orientované na Kailas. Prečo existuje tento
pyramidálny komplex? Kládol si niekto túto otázku?
Kvôli čomu? Rozhodne kvôli niečomu väčšiemu, ako
len turistike, však?
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T: Pyramídy – jedny z najzáhadnejších stavieb na
planéte. Po celom svete, na všetkých kontinentoch, od
Ameriky po Európu, od Austrálie po Afriku a Áziu boli
nájdené stovky kamenných štruktúr pyramidálneho
tvaru: pravé pyramídy, useknuté pyramídy, stupňovité pyramídy, pyramidálne horské komplexy.
Mnohotonové stavby, unikátna megalitická väzba,
presná orientácia podľa svetových strán. Pyramídy,
pri ktorých stavbe bolo potrebné obrovské vynaloženie
síl, času a zdrojov, a tiež poznanie exaktných vied.
Pyramídy sú nachádzané dodnes. Jedny sú skryté
pod pieskom, iné pod zemou, ďalšie zarástli lesmi,
iné sú ukryté pod vodou. Ale všetky ich spája jedno.
Tieto unikátne grandiózne objekty boli postavené
v dávnych časoch a predstavujú jednotný svetový
komplex, prepojený s Kailas. A to vyvoláva množstvo
otázok, z ktorých základná je: Kvôli čomu? Kvôli
čomu ľudia vynaložili také kolosálne prostriedky? Rozumie sa, že kvôli niečomu globálnemu a mimoriadne dôležitému, týkajúcemu sa celého ľudstva. Ale
to vyvoláva ešte jednu otázku: ako to funguje? No na
tieto otázky ľudstvo bude ešte musieť odpovedať.

Obrázok 4. Kailas – pohorie Transhimaláje, západný
Tibet 960 km západne od Lhasy
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M: Na konci minulého storočia Robert Bauval ako
stavebný inžinier náhodou objavil, že tri pyramídy
v Gíze sú projekciou pásu súhvezdia Orión na Zemi.

Obrázok 5. Pás súhvezdia Orión pozostáva z troch hviezd
– Alnitak, Alnilam a Mintaka. Práve im zodpovedajú tri
pyramídy v Gíze
Pri ďalšom pokračovaní v hľadaní vďaka astronomickému počítačovému programu vypočítal polohu hviezd
Oriónu pre rôzne obdobia precesie. Mimochodom, samotný pás súhvezdia Orión pozostáva z troch hviezd
– Alnitak, Alnilam a Mintaka. Práve im zodpovedajú tri
pyramídy v Gíze, kde najväčšia – Cheopsova zobrazuje
hviezdu Alnitak.
Napriek tomu, že samotné egyptské pyramídy, ako je
známe, boli postavené pred 4 500 rokmi, budovali sa
na tomto mieste a v takom umiestnení zďaleka nie
náhodne. A keďže boli stavby projekciou hviezdneho neba, Robert Bauval dokázal nájsť kľúč aj k tejto
hádanke.
22
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& „V roku 10 450 pred n. l. – iba vtedy! – umiestnenie pyramíd na Zemi presne odráža polohu hviezd na nebi. Myslím
tým ideálnu zhodu, bezchybnú, a tá nemôže byť náhodná,
pretože celý komplex správne zobrazuje dva pomerne nezvyčajné nebeské javy, ktoré sa  odohrávali len v tom čase.“
Robert Bauval, stavebný inžinier

Teda egyptské pyramídy zobrazujú oblohu v roku 10 450
pred n. l. Čo je to? Náhoda? Alebo možno zákonitosť,
presne vyrátaný spôsob, ako označiť obdobie, „zmraziť“
konkrétny dátum v architektúre? Aby sme pochopili túto
otázku, pozrime sa, ako sa chová súhvezdie Orión v deň
jarnej rovnodennosti v priebehu úplného precesného
cyklu 26 000 rokov.
Súhvezdie Orión, ako aj ďalšie viditeľné hviezdy, postupne mení výšku polohy vďaka kolísaniu zemskej osi
– precesii. Pozrime sa, ako to prebieha. Hviezda Alnitak
zo súhvezdia Orión stúpa a klesá každých 12 500 rokov.
Najnižší bod bol v roku 10450 pred n. l., alebo približne
pred 12 500 rokmi. A teraz sa posunieme nahor a pozrieme sa. V súčasnosti sa hviezda nachádza v najvyššom
bode. Tento cyklus sa opakuje – 12 500 rokov nahor,
12 500 rokov nadol. Nahor, nadol... Krajné body sa
zhodujú s obdobím „Križovatky“.
Teraz sa prenesieme o 72 stupňov na východ od Gízy,
k najväčšej kultovej stavbe, aká bola kedy postavená
– ku chrámovému komplexu Angkor Vat v Kambodži.
S jeho výstavbou začal zakladateľ angkorskej dynastie,
hinduistický princ Jayavarman II. v 9. storočí.
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Obrázok 6. Chrámový komplex Angkor Vat v Kambodži
Táto pokračovala približne 400 rokov. Posledné chrámové komplexy boli postavené v 12. storočí kráľom Jayavarmanom VII. V roku 1996 britský archeológ a historik
John Grigsby prišiel pri skúmaní Angkor Vatu k záveru,

Obrázok 7. Projekcia Chrámového komplexu Angkor Vat
v porovnaní s určitým úsekom hviezdneho neba
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že chrámový komplex je pozemskou projekciou určitého úseku hviezdneho neba, kde hlavné stavby Angkoru
modelujú líniu súhvezdia Drak, pričom presná zhoda
pripadá na dátum jarnej rovnodennosti v roku 10 500
pred n. l. Čiže prakticky na dátum, ktorý zvečnili vo
svojej unikátnej architektúre aj samotné egyptské
pyramídy. Načo a prečo?
Aby sme porozumeli tejto otázke, využijeme program
„Stellarium“ a namodelujeme premenu hviezdneho
neba v priebehu mnohých tisícročí. Ako miesto pozorovania si znovu vyberieme Egypt. Teraz sa nachádzame
v Gíze vedľa Veľkej Sfingy pred 12 500 rokmi a preskúmame, čo videli ľudia predošlej civilizácie, ktorí tu boli
ráno v deň jarnej rovnodennosti. Počas východu Slnka
na východe vidíme, ako na juhu vychádza súhvezdie
Orión a svoju kulmináciu dosahuje hviezda Alnitak.
V tom istom čase na protiľahlej strane od pozorovateľa,

Obrázok 8. Deň jarnej rovnodennosti pred 12 500 rokmi
v Gíze: súhvezdie Orión vychádzajúce vľavo v najnižšej pozícii, súhvezdie Drak nachádzajúce sa vpravo
v najvyššej pozícii
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teda na severe, vidíme, že súhvezdie Drak sa nachádza
v najvyššej pozícii. Aby sme porovnali výšku vystúpania Orión – Drak, spojíme v programe svetové strany
a vidíme, že Orión je zdola a Drak zhora.
Aby sme overili predpoklad vzájomnej súvislosti týchto
súhvezdí a precesie, urobíme experiment niekoľkokrát
v rôznych dátumoch s časovým intervalom 12 –13 tisíc
rokov. Pri pozorovaní oblohy v deň jarnej rovnodennosti
sme si všimli, že každých 12 500 rokov, keď súhvezdie
Orión zaujíma najvyššiu polohu, súhvezdie Drak v tom
istom čase zaujíma najnižšiu polohu. Ale po uplynutí
nasledujúcich 12 500 rokov sa situácia mení na opačnú – Orión je dolu a Drak hore, vytvárajúc tým zvláštne
kyvadlo, ktorého krajné polohy jasne ukazujú na polovicu precesného cyklu. Kyvadlo, v ktorého krajných
polohách dochádza na planéte ku globálnym kataklizmám, meniacim na dlhú dobu klímu na celom
teritóriu Zeme.

Obrázok 9. Relácia „Klíma. Budúcnosť je teraz“: https://
allatra.tv/sk/video/klima-buducnost-je-teraz
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Úryvok z relácie „Klíma. Budúcnosť je teraz“
IM: Ak sa pozrieme na to, o čom sme hovorili ešte
bohvie kedy, a z akéhosi dôvodu sa to nebralo do
úvahy, všetko sa bude rozvíjať v tejto cyklickosti obrovskou rýchlosťou a so šialenou progresiou. A toto
sa deje. Narazil som na článok, že ku koncu tohto
storočia možno stúpne hladina svetového oceánu
o meter. Priatelia, dajbože, aby na konci tohto storočia zostal aspoň nejaký, povedzme to tak...
T: Ostrovček života.
IM: … ostrovček života na tejto planéte. To by bolo
super.
D: Ako vidíme zo skúseností predchádzajúcich generácií
a civilizácií, cyklickosť existuje. Mnohí vedci to dnes
potvrdzujú. Preto, keď poznáme minulosť, môžeme
pochopiť, ako konať v prítomnosti.
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ODBORNÍCI O KLÍME
Carmen Boulter, Španielsko (profesorka, režisérka,
producentka a autorka seriálu „Tajný kód egyptských
pyramíd“): „Chcela by som obrátiť vašu pozornosť na
projekt Bosnianske pyramídy a prácu Dr. Samuela Osmanagiča. Táto pyramída nebola určitú dobu všeobecne
známa. Pretože je úplne pokrytá stromami, to naznačuje,
že mohla byť postavená ešte pred potopou. A posledná
potopa bola v období mladšieho triasu. Takže pyramída
bola pokrytá ílom. A potom, keď voda opadla, na pyramíde zostal dostatok pôdy, aby na nej vyrástli stromy.
Pozoruhodné je, že stromy majú rôznu výšku. Kamene,
ktoré boli vo vnútri, stvrdli ako cementový betón. Je
to niečo nezvyčajné. Je to pevnejšie ako čokoľvek, čo
dnes existuje. Ale medzi treťou a štvrtou vrstvou týchto kameňov bol objavený list, ktorý tam zavial vietor.
A v podstate podľa neho bola urobená rádiokarbónová
analýza. Videla som certifikát potvrdzujúci vek pyramídy.

Obrázok 10. Pyramída Slnka v Bosne
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Lístok mohol byť medzi kamene zanesený výlučne
počas výstavby. Takže má 38 000 rokov. Chápete?
Teda sú to vedecké fakty.
Ide o to, že stavbu vyradili z prevádzky pred poslednou
potopou. Napríklad, ako bolo zakopané Göbekli Tepe pri
sýrskej hranici s Tureckom? Pred potopou! Teda obidve
stavby. A to znamená, že tieto megality sú oveľa staršie.
Tvrdí sa, že Göbekli Tepe má oveľa viac ako 13 000 rokov.
Bola to obradná stavba, nie obytná, ktorá mala veľmi
dôležitý strategický význam a niekto musel vedieť, že sa
blíži potopa. Inak by to všetko neuzatvorili.

Obrázok 11. Göbekli Tepe sa nachádza na vrchole kopca
v tureckom regióne Juhovýchodnej Anatólii, 15 km od
mesta Şanlıurfa (starší názov Urfa)
Existuje obrovské množstvo zaplavených oblastí. Vezmime si napríklad Biminskú cestu, o ktorej chcú povedať,
že má prirodzený pôvod. Ale ak ju naozaj preskúmate,
tak možno uvidieť, že je... je zjavne vytvorená umelo,
pretože je okolo nej rozhádzaných množstvo kameňov.
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A ja som sa ponorila a prezrela som si všetko sama.
Riečne údolia na dne Jávskeho mora – tam boli rieky.
Rozsiahla náhorná plošina, lemovaná horami, pozostatky slonov, kokosy a exotické stromy, drahé kovy
a kamene – to všetko je na dne Jávskeho mora. V južnej časti Okinawy, ktorá je južnou časťou Japonska,
v skutočnosti je však severnou časťou Taiwanu, sa
nachádza obrovský podvodný komplex Yonaguni.

komplex Yonaguni

Obrázok 12. Podvodný komplex Yonaguni sa nachádza
v hĺbke 25 m pod vodou
Zo severu Taiwanu môžete uvidieť Okinawu. To je práve
to, o čom som hovorila predtým, že tieto všetky mohli byť
spojené. A tam sa nachádza skutočne obrovský komplex
stavieb. Vidíme tam široké schodištia a oblúky, stavby
pripomínajúce pyramídy a tak ďalej, a tak ďalej. Chcem
tým povedať, že je jednoducho nemožné, prezrieť si to
všetko počas jedného ponoru. Je vylúčená akákoľvek
možnosť, že to môže byť prírodného pôvodu. Takže najpravdepodobnejšie je to zatopené podvodné mesto.“
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Potvrdenie globálnych klimatických zmien z hľadiska
archeologických nálezov
Elena Mozoljak, Ukrajina (právnička): Chcela by som
z hľadiska speleológie porozprávať o jednom zaujímavom
záhadnom archeologickom náleze, ktorého vek bol určený
pomocou speleothemu, čiže stalaktitu.
SPELEOTHÉM
Sekundárne minerálne sedimenty, vznikajúce v jaskyni
v dôsledku pôsobenia vody – tuhnutím kvapiek alebo usadzovaním chemických roztokov. Proces vzniku speleothémov
je možný iba na pevnine (súši).
Speleothémy zvyčajne pozostávajú z uhličitanu vápenatého
(CaCO3) či vápenca, ale môžu sa vyskytovať aj sadrové či
kremičité sedimenty. Stalaktity, stalagmity, „slamky na
pitie“ – slamkovité stalaktity, formy ľadvinovitého kalcitu,
vajcovitá či zubovitá textúra hornín i jaskynná perla sú
príkladmi speleothému.

Práve tento stalaktit zafixoval dátum..., no, takej klimatickej katastrofy, ako je potopa. Megalitické podvodné
stavby pri ostrove Yonaguni v Japonsku získali prívlastok
monument Yonaguni či pyramídy Yonaguni. Nachádzajú
sa v hĺbke 25 m pod vodou a potápači ich objavili v polovici osemdesiatych rokov. O ich pôvode sa viedli spory,
či sú to stavby vytvorené ľudskými rukami, alebo či je to
prírodný útvar, aké sú staré, a existuje názor, ktorého
sa pridržiava profesor geológie Tokijskej univerzity Teruaki Ishii, že ich terasy sa ponorili pod vodu na konci
poslednej doby ľadovej, čiže pred viac ako 10 000 rokmi.
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Blízko tohto monumentu bola nájdená jaskyňa so stalaktitmi – v súčasnosti je potopená. Je známe, že stalaktity
rastú iba na súši a vedci odhalili, že rast stalaktitov sa
zastavil, keď jaskyňu zatopila voda. A došlo k tomu minimálne pred 10 000 rokmi, t.j. stalaktity sa prestali tvoriť
minimálne pred 10 000 rokmi. Vychádza to, že to je doba
zodpovedajúca potopeniu tejto súše, tohto monumentu
a dokonca to súhlasí s odhadmi vedcov ohľadom zmeny
hladiny svetového oceánu. Ukazuje sa, že stalaktit ako
prírodný kronikár, ako taký prírodný archív, zaznamenal
dátum klimatickej katastrofy, akou je potopa.
Carmen Boulter: Vodná erózia, napríklad, ak sa na vápenec alebo inú mäkkú horninu leje voda, tak tá, rozdelením
sa na jarčeky, časom vytvára v hornine brázdičky.

Obrázok 13. Príklad vodnej erózie v prírode
Veterná erózia rozrušuje horniny iným spôsobom. Je to podobné ako pri smerovej práci dúchadla, keď prúdy vzduchu
vyfukujú v hornine priehlbiny, a tá sa stáva pórovitejšou.
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Obrázok 14. Príklad veternej erózie v prírode
Preto je úplne zrejmé, ak by ste tam boli, a ja som tam
strávila pomerne dlhú dobu, že povrch prešiel eróziou práve
v dôsledku záplav. Bolo to jednoznačne potvrdené, bolo to
vedecky dokázané. Je faktom, že Sfingu poškodila potopa.

Obrázok 15. Pôsobenie vodnej erózie na Veľkú Sfingu,
ktorá sa nachádza v Gíze v blízkosti troch známych
pyramíd
33

Varovanie Pyramíd! Striedanie cyklu 12 000 rokov. Začiatok katastrof

STOPY ROZSIAHLYCH ZÁPLAV
Jaskyňa Šánidar, Irak
Počas vykopávok v jaskyni Šánidar archeológovia objavili stopy
jasne hovoriace o mohutných záplavách. Jaskyňa sa nachádza
v nadmorskej výške 750 m. Ak vezmeme do úvahy skutočnosť,
že jaskynný komplex nikdy nebol na dne mora, obsahovali niektoré kultúrne vrstvy jemný piesok, lastúrovitý vápenec i štrk.
Objavené boli 4 kultúrne vrstvy. Vedci predpokladajú, že chýbajúcu trojmetrovú kultúrnu vrstvu jaskyne zmyla gigantická
vlna. Súčasne s tým sa počas veľmi silného zemetrasenia čiastočne zrútila aj klenba jaskyne. Nie je zložité pochopiť, že pre
spláchnutie trojmetrovej vrstvy zeme v jaskyni Šánidar výška
prílivovej vlny, ktorá podľa predpokladov vznikla v dôsledku
zmeny uhla náklonu zemskej osi, musela presahovať minimálne
jeden kilometer. Podľa údajov rádiokarbónovej metódy došlo
k tejto katastrofe približne pred 12 000 rokmi.
Severná Amerika
Pod celými štátmi je v hĺbke kultúrnej vrstvy, zodpovedajúcej
veku 10 až 12 tisíc rokov, pozorovaný sloj čiernej farby. Po
analýze bolo stanovené, že vznikol v podmienkach močaristého
teritória, ináč povedané, pri veľkom množstve vody.
Peru, Andy
V andských horách výskumníci mnohokrát nachádzali stopy
morských usadenín. Nálezy morskej flóry a fauny vysoko v horách sa vysvetľujú nielen stúpnutím vôd svetového oceánu, ale
aj stúpaním jedných úsekov zemskej kôry a klesnutím iných.
A preto sa to, čo bolo predtým dnom mora, stalo vrcholom
hory a naopak. Pri potope sa od  základu zmenil celý vzhľad
našej planéty.
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ZA POSLEDNÝCH 50 ROKOV VEDCI OBJAVILI
RUINY 500 POTOPENÝCH MIEST. VEK NIEKTORÝCH
Z NICH JE VIAC AKO 10 000 ROKOV
Dvārakā, India
Obrovské mesto s dĺžkou 8 km a šírkou 3 km. Predpokladá sa,
že prekvitalo pred asi 12 000 rokmi. Výskumník Dvāraky,
archeológ, Dr. S. R. Rao súdi: „Dvāraku očividne zaliala vlna
cunami obrovskej sily, ktorá strhla zo stien ohromné kamene,
z ktorých boli vystavané. To podľa všetkého viedlo k tomu, že
rieka Gomti zmenila koryto, ako to dokazuje vo svojej správe
archeológ K. H. Vora.“
Nan Madol, Mikronézske federatívne štáty
Mesto vybudované z dlhých bazaltových trámov. Z nich boli ako
z brvien poskladané konštrukcie stien. Očití svedkovia poznamenávajú: „... mnohotonové bazaltové 'brvná' sú ako zápalky
chaoticky naváľané jedno na druhé... Ťažko si predstaviť,
aké ničivé sily sú schopné rozmetať po ostrove mnohotonové
balvany.“ Hlavná časť mesta bola objavená v hĺbke do 60 m.
K stúpnutiu hladiny svetového oceánu, ktorý mohol pokryť
mestské stavby niekoľko desiatok metrov vysokou vrstvou
vody, došlo pred 12 000 rokmi na konci doby ľadovej, kedy
sa začali intenzívne topiť obrovské polárne čiapky.
Potopené mesto, Čierne more, Anapa
Predpotopné Čierne more bolo veľkým sladkovodným jazerom.
Na konci ľadovej doby pred 12 000 rokmi silné prúdy vody
zmietli z čiernomorského pobrežia všetko živé, vrátane desiatok
tisíc ľudí, ktorí tam žili. V oblasti Anapy bolo v hĺbke vyše 40 m
objavené staré potopené mesto. Skupina potápačov pri skúmaní
morského dna narazila na kamenné múry starého mesta.
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Ak sa teda pozrieme na tieto rôzne megalitické stavby, sú ako dedičstvo starovekých znalostí, ktoré
boli zničené.
GEOLOGICKÉ SVEDECTVO O CELOSVETOVEJ
POTOPE
Výskumníci nachádzajú pozostatky morských živočíchov
a rastlín na vrcholoch najvyšších hôr.
Peruánski indiáni rozprávajú, že podľa ich starých legiend
„...bola taká silná potopa, že sa more vylialo zo svojich brehov, zem bola zatopená a všetci ľudia zahynuli... Voda stúpla
nad najvyššie hory“.
Náhle záplavy na brehoch oboch oceánov boli sprevádzané
veľmi silnou sopečnou činnosťou a tiež horotvorným procesom.
Mayské legendy hovoria, že počas katastrofy sa vzdúvali
rozžeravené hory. Iné mýty, ktoré tiež hovoria o tom, že sa
hory v tejto oblasti objavili počas katastrofy, potvrdzujú nálezy vedcov. Mexický výskumník José García Payón našiel
v Kordillerách pod hrubou vrstvou ľadu dve chatrče. Lastúrový
vápenec, ktorý ich obklopuje, a stopy pôsobenia mora svedčili o tom, že kedysi sa tieto chatrče nachádzali na morskom
pobreží. Teraz sa ocitli v nadmorskej výške 5 700 m, kde
človek vôbec nemôže zotrvávať dlhšiu dobu.

Vyzerá to tak, že sa stalo niečo, čo ich vrátilo do doby
jaskynného človeka. Vo všeobecnosti to boli veľmi
rozumní ľudia, ktorí všetko obnovovali po skutočne
veľkej katastrofe.
Tak napríklad, ak sa všetko zrúti práve teraz a my sa
vrátime k primitívnemu spôsobu života, kde si budeme
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musieť zaobstarávať oheň a udržiavať tým teplo v našom obydlí, to predsa neznamená, že sme dva dni predtým nekomunikovali cez mobilné telefóny. Znamená
to len, že sme prišli o všetky tieto technológie počas
katastrofy. Preto áno, existujú dôkazy katakliziem,
a samozrejme, je potrebný čas, aby sme túto veľkolepú
skladačku poskladali do jediného celku.
KATASTROFA ZLIKVIDOVALA PRAKTICKY
VŠETKY MESTSKÉ CIVILIZÁCIE ĽADOVEJ DOBY
A ZANECHALA PO POTOPE MEGALITICKÉ STAVBY

Ollantaytambo, Peru
Masuda-no-iwafune, Japonsko
Sacsayhuamán, Peru
Tiahuanaco, Bolívia

M: Ak to zhrnieme, tak:
1. Všetko v prírode sa cyklicky opakuje, ako vo Vesmíre,
tak aj na Zemi.
2. Kyvadlo sa periodicky nachádza v krajných polohách.
Interval jeho oscilácie je približne 12 500 rokov.
3. Predchádzajúce obdobie krajnej polohy kyvadla sa
zhoduje s obdobím celosvetovej potopy – obdobím Križovatky pre predchádzajúcu civilizáciu, Atlantídu.
Dnes sa opäť nachádzame v krajnej polohe kyvadla,
a to znamená, že obdobie Križovatky už nastalo.
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Obrázok 16. Poloha ostrova Atlantída pred potopou
Úryvok z relácie „Zmena klímy. Začiatok veľkého
nešťastia“
IM: Ekosystém je narušený. A tento rok sme boli
svedkami, ako katastrofálne poklesla hladina vody
v riekach a jazerách. A to sa deje, prepáčte, prakticky
na celom svete. Napriek tomu, že niekde sú záplavy,
niekde v Dubaji ešte nedávno „plávali“ a podobne.
Čiže, niekde je príliš veľa vody a niekde nie je vôbec. Ale všetci pozorujú prakticky na celom svete, že
hladina vody klesá. To je fyzika. Veľmi veľa vody sa
nachádza pod zemou, rovnako veľa ako na povrchu.
Ale z nejakého dôvodu sa počíta tá voda, ktorá je na
povrchu. A na to, aby došlo k takej záplave, ktorú
nazývajú biblickou, sa musia roztopiť ľady a hladina
stúpne. Priatelia, ale nikoho neznepokojilo, že voda
kamsi mizne a prečo?
IV: Hoci sa ľady topia.
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IM: Nuž, ľady sa topia, malo by to byť opačne, ale voda
sa stráca. O tom, že Zem dýcha, sa hovorilo odjakživa, že má vlastnosť zľahka sa zväčšovať a potom sa
zmenšovať. Je to opäť jedna z etáp týchto klimatických
zmien. Hovorí to o tom, že k problémom dochádza vnútri samotnej planéty – to je dosť vážny problém. A keď
raz klesá, voda vsakuje do zeme, tak sa čoskoro odtiaľ
vyleje v oveľa väčšom množstve. Viete, je to ako keď sa
blíži cunami – pred cunami voda v oceáne ustupuje od
brehu, trochu ustúpi, ale potom sa dostáva oveľa ďalej,
ako ustúpila. Takže, približne s týmto sa stretávame.
Najzaujímavejšie je, že sa objavili pokusy, koľko rokov
už hovoríme o tom, že ľudstvo sa musí zjednocovať.
Mnohí nechápu: načo a ako, čo môžeme, keď sa zjednotíme? Mnohé môžeme, priatelia moji. Môžeme zmeniť
svet, môžeme zachrániť ľudstvo, ale môžeme upadnúť
do chaosu. No keď sa zjednotíme, môžeme skutočne zachrániť ľudský rod. Podľa mňa je to mimoriadne dôležité.

Obrázok 17. Relácia „Zmena klímy. Začiatok veľkého
nešťastia“: https://allatra.tv/sk/video/zmena-klimy
-zaciatok-velkeho-nestastia
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D: Dnes sme, ako nikdy predtým, nielen očitými svedkami, ale aj priamymi účastníkmi udalostí. Preto je
každý z nás zodpovedný za prežitie celého ľudstva!
M: Už teraz v rôznych kútoch planéty na platforme
ALLATRA prebiehajú medzinárodné konferencie, Hry
profesionálov o ekonomike, medicíne, psychológii, klíme, fyzike..., počas ktorých sa ľudia z celého sveta
zjednocujú pri riešení aktuálnych otázok, týkajúcich
sa každého z nás i celého ľudstva ako celku.
Sú to ľudia z rôznych krajín, rôznych profesií, rôznych
sociálnych vrstiev, rôznych národností i rás, rôznych
vierovyznaní i ateistických názorov. Všetkých ich zjednocuje spoločná ideológia života v duchovno-mravnom
vektore ich rozvoja, chápanie, aké dôležité je konať „tu
a teraz“ pri budovaní tvorivej spoločnosti, kde vládne láska, mier, priateľstvo, láskavosť, ľudskosť – na
celom svete.

Obrázok 18. Relácia „Šanca na hrane“: https://allatra.
tv/sk/video/sanca-na-hrane
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Úryvok z relácie „Šanca na hrane“
IM: Je to naša šanca, je to spoločná šanca. Či ju
využijeme, alebo nie, závisí od každého z nás,
pričom v danom prípade – od každého. Dnes jeden
človek môže urobiť veľmi mnoho. Jednoduchý
príklad: ak si ty, priateľ môj, usúdil, že teba
sa to netýka, a toto všetko je hlúposť, tak my,
celá zostávajúca spoločnosť bez teba, dokážeme
urobiť oveľa menej ako s tebou.
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Posolstvo z hlbín vekov
Popis videa:

Pyramídy – záhada týchto jedinečných stavieb na celej
planéte k sebe prilákala pozornosť veľkého počtu vedcov.
Výskum sa zameriava na to, dozvedieť sa ich význam.
Aké posolstvo z hlbín vekov sa k nám dostáva skrze tieto
pozoruhodné stavby?
Hľadanie odpovedí
Z hľadiska tvaru a artefaktov, ktoré sa našli v pyramídach a tiež aj okolo nich, je pozoruhodné, že sú si
veľmi podobné, nezáležiac na čase ich výstavby ani
na ich vzdialenosti od seba. Dodnes zostávajú otázky
o ich význame nezodpovedané:
• Prečo majú tieto stavby práve tvar pyramídy?
• Kto staval pyramídy?
• A najzáhadnejšia otázka – za akým účelom?
V tomto videu sa dozvieme, aké posolstvo sa nám naši
predkovia snažili odovzdať.

https://allatra.tv/cs/video/pyramidy-poselstvi-z-hlubin-staleti
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J: Po uvedení filmu „Záhada pyramíd odhalená“ na televízii Allatra TV prišiel náš tím s myšlienkou rozšíriť svoje poznatky a zistiť, s akým cieľom boli pyramídy postavené. V čom spočívajú zvláštnosti konštrukcie pyramíd?
Pri našom hľadaní sme sa opierali o názory a výskumy
vedcov z celého sveta. Pri výskume sme sa riadili knihami
A. Novych a reláciami s I. M. Danilovom.

1. Jedinečnosť pyramídových stavieb
Pyramídy sa nachádzajú po celom svete. Sú to jedny
z najzáhadnejších stavieb na planéte. Ich skúmaním
sa zaoberá veľké množstvo vedcov z rôznych vedných
oblastí. Stále však neexistujú jednoznačné odpovede na
otázky: prečo sa používala práve pyramídová forma
pri stavbe sakrálnych stavieb na celom svete? Kto
postavil pyramídy? A čo je najdôležitejšie – načo?
Bez ohľadu na to, že sa pyramídy nachádzajú na rôznych
kontinentoch a čas ich výstavby od seba delia tisíce,
v niektorých prípadoch až desaťtisíce rokov, môžeme
v nich vidieť mnoho podobností.

Obrázok 19. Rôzne pyramidálne stavby vo svete
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Pokúsme sa spoločne porozumieť týmto otázkam.

Obrázok 20. Rôzne pyramidálne stavby vo svete

Prvé, čo zaujme pozornosť, je ich monumentálnosť
a impozantnosť. Napríklad, výška Bielej pyramídy,
ktorá sa nachádza v Číne, dosahuje 300 m. Výška
Cheopsovej pyramídy v Gíze je takmer dvakrát menšia
a dosahuje 146 m.

Cheopsova
pyramída, Egypt.
Výška 146 m

Obrázok 21. Cheopsova pyramída
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Dnes sa považujú za najväčšie oficiálne uznané pyramídy. Avšak existuje názor, že Kailas je tiež človekom
vytvorená pyramída, ktorá dosahuje výšku 6 714 m,
čo je štyridsaťkrát viac ako Cheopsova pyramída.

Kailas je viac ako
40 krát vyšší, ako
Cheopsova
pyramída

Obrázok 22. Porovnanie Kailas s Cheopsovou pyramídou
Ďalší fakt, to je ich dlhovekosť. Akým spôsobom to docielili? Pri stavbe väčšiny pyramíd sa používali mnohotonové bloky rôznych veľkostí a foriem. Spájanie takýchto
kameňov je mimoriadne náročné, ale bez ohľadu na to
k sebe tesne priliehajú a nevojde medzi ne ani žiletka.
Podľa názoru vedcov stavanie z kameňov rôznych veľkostí a tvarov, tzv. polygonálne, zvyšuje seizmickú
odolnosť pyramíd. Pozoruhodným príkladom takejto
odolnosti je to, že keď v 13. storočí zemetrasenie úplne
zničilo Káhiru, z pyramíd opadala len obkladová vrstva
z vápenca. Seizmická odolnosť sa zvyšuje aj vďaka obsahu kremeňa v materiáli pyramídy, ktorý má schopnosť
transformovať mechanické vibrácie na elektrické. Stavitelia megalitických stavieb v rôznych obdobiach prikladali taký veľký význam seizmickej stabilite pyramíd,
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Obrázok 23. Cheopsova pyramída v Gíze
a zabezpečili ich neporušený stav po mnoho ďalších
tisícročí. Je pozoruhodné, že pyramídy sa stavali v bezprostrednej blízkosti vodných zdrojov. A voda, ako
vieme, má schopnosť prenášať elektrický a energetický
signál na veľké vzdialenosti. Ďalšia vec, na ktorú treba
poukázať, je zákonitosť medzi umiestnením pyramíd
a špeciálnymi bodmi planéty. Teda, väčšina pyramíd

Obrázok 24. Schématická mapa umestnenia pyramíd  
na Zemi
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& „Všetky tieto megalitické stavby sú navzájom prepo-

jené energetickými líniami, tunelmi, v ktorých cirkulujú
energetické toky... A najväčšie megalitické stavby vyznačujú uzly tejto globálnej siete, osobité nervové zväzky,
silné ohniská žiarenia... Takto sú megality prepojené
do geoaktívnej siete a nachádzajú sa na energetických
miestach.“
Zdroj: Alexander Matancev, Staroveké pyramídy – kľúč
k potlačeniu katastrof

bola postavená pozdĺž 30. rovnobežky alebo v jej blízkosti, v zónach geotektonických zlomov. Okrem toho,
že sa pyramídy nachádzajú na špeciálnych miestach
planéty, sú aj presne orientované podľa svetových
strán. Odborníci, ktorí pyramídy seriózne skúmali,

& „Odchýlka tri uhlové minúty zodpovedá relatívnej chybe

iba 0,015 %... potreba takej presnosti je nepochopiteľná...
ak by sa aj základňa monumentu odchýlila o 2-3 stupne
(chyba rádovo v percentách), tento rozdiel by bol jednoducho
voľným okom nepostrehnuteľný. Na druhej strane, dodatočné
ťažkosti, ktoré treba prekonať, aby sa chyba znížila z troch
stupňov na tri minúty, sú obrovské. Z toho vyplýva, že starovekí stavitelia, ktorí na úsvite ľudskej civilizácie postavili
pyramídu, museli mať veľmi závažné dôvody, aby zabezpečili
takú vysokú presnosť.“
Zdroj: Graham Hancock, Odtlačky božích prstov
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Obrázok 25. Pyramída postavená s presnosťou, ktorá je
charakteristická pre optické prístroje
tvrdia, že presnosť orientácie prevyšuje všetky súčasné
stavebné štandardy. Cheopsova pyramída v Gíze je
orientovaná na sever s odchýlkou len 3 uhlové minúty.
Natískajú sa otázky:
- kvôli čomu je potrebná takáto presnosť?
- čo to boli za nástroje, vďaka ktorým sa dosiahol takýto
výsledok?
- prečo nie sú po týchto nástrojoch žiadne stopy?
A to nie je jediná otázka, ktorá vznikla počas výskumu.
Je tu ešte jedna zaujímavá zákonitosť – mnohé pyramídové a chrámové komplexy sú projekciou hviezdnej
oblohy na Zemi.
• Komplex v Gíze a Teotihuacane je projekciou súhvezdia Orión.
• Pyramída čarodejníka v mayskom meste Ušmal je
projekciou súhvezdia Škorpión.
• Chrámový komplex Angkor Vat je projekciou súhvezdia Drak.
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Obrázok 26. Pyramídový komplex v Gíze je projekciou
súhvezdia Orión
Ukazuje sa, že miesta na výstavbu sakrálnych stavieb
neboli vybrané náhodne. Tieto miesta boli nutnou podmienkou pre splnenie nejakej technickej úlohy. Zaujímavú
informáciu, že celý pyramídový komplex je jednotný systém, sme našli v knihe Anastasie Novych Sensei zo Šambaly 4. diel. A v ďalšej knihe fakt o zákonitosti vzájomného
rozloženia megalitických stavieb súvisiacich s Kailasom.

& „Mnohé umelo vytvorené pyramídy, ktoré dnes objavili

súčasní ľudia, aj tie, ktoré ešte nie sú 'rozpečatené' a ktoré
dodnes nie sú nájdené –  to ani zďaleka nie sú chaotické
stavby. Hoci boli postavené v rôznych obdobiach, rozmiestnené boli na presne určených súradniciach, s presnou orientáciou na určité hviezdy v čase stavby. V globálnom meradle
je to v určitom zmysle mapa. Iniciátormi vzniku týchto
pyramíd boli ľudia, ktorí mali znalosti.“
Zdroj: Anastasia Novych, Sensei zo Šambaly 4. diel
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& „Os vedená od hory Kailas naprieč zemeguľou absolútne

presne ukazuje na Veľkonočný ostrov. Ak sa priamkou spojí
Kailas s egyptskými pyramídami, potom jej predĺženie povedie
tiež na Veľkonočný ostrov. Ak sa spojí hora Kailas s mexickými
pyramídami, tak línia, ktorá ich spája, vedie na Veľkonočný ostrov. Pri ďalšom výskume bolo zistené, že ak spojíme mexické
a egyptské pyramídy, vzniknú dva rovnaké trojuholníky. Ak
zistíme ich plochy, tak ich súčet sa rovná jednej štvrtine plochy
zemegule. Ak sa pozrieme na vzdialenosť 'Kailas – egyptské
pyramídy' a 'Veľkonočný ostrov – mexické pyramídy', tak
dostaneme presne jednu štvrtinu dĺžky vzdialenosti 'Kailas –
Veľkonočný ostrov'. Výsledkom je uzavretý kompletný systém
vytvorený s obdivuhodnou matematickou presnosťou.“
Zdroj: Alexander Matancev, Staroveké pyramídy – kľúč
k potlačeniu katastrof

Obrázok 27. Pyramídy sú postavené na presne určených
súradniciach, s presnou orientáciou na určité hviezdy
v čase ich stavby
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Hora Kailas

stred planéty

Veľkonočný ostrov

Obrázok 28. Os vedená od hory Kailas naprieč zemeguľou
absolútne presne ukazuje na Veľkonočný ostrov
Tento uzavretý systém zahrňuje Veľkonočný ostrov, kde
sa doteraz nenašli žiadne pyramídy. Predpokladá sa však,
že sú ukryté pod vodou alebo pod nánosom zeminy.
A túto hádanku ešte musíme vyriešiť.

Obrázok 29. Veľkonočný ostrov je jedným z najviac izolovaných obývaných ostrovov na svete. Nachádza sa v južnej
časti Tichého oceánu patriaci Čile. Najbližší obývaný susedný ostrov je ostrov Pitcairn vzdialený 2 075 km
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2. Posolstvo v kameni
Preskúmali sme všeobecné zákonitosti stavby a umiestnenia pyramíd. A teraz budeme pokračovať v našom
výskume. Matematika nám v tom pomôže.
Matematika, to je nadčasový jazyk, ktorý bude zrozumiteľný aj o sto, aj o tisíc a dokonca aj o desaťtisíc
rokov (samozrejme, za predpokladu, že tento predmet
dobre ovládate). Práve v tomto jazyku nám stavitelia
zanechali posolstvo zakódované v kameni. Prečo v kameni? Pretože každý materiál podlieha deštrukcii, ale
kameň zostáva nezmenený po stáročia a dokonca aj
po tisícročia.
Vezmime si napríklad Cheopsovu pyramídu. Na jej
stavbu sa použilo niekoľko druhov kameňa: vápenec
na obklad, dolomit a žula na vnútornú konštrukciu.
Najpevnejším z týchto materiálov je žula. Pevnejší je
už len diamant a korund. Žula je odolná voči rôznym
mechanickým vplyvom a poveternostným podmienkam.

Obrázok 30. Cheopsova pyramída
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Preto jej pôvodné rozmery zostávajú nezmenené počas mnohých tisícročí. Keď máme aspoň dva rozmery,
napríklad výšku pyramídy a obvod, môžeme vykonať
akékoľvek matematické výpočty a získať čísla, ktoré
sa takisto nezmenia ani po mnohých tisícročiach. Práve v týchto číslach sa zachovalo posolstvo, ktoré nám
stavitelia zanechali.

Obrázok 31. V pyramídach je zanechané posolstvo našich
predkov
V tomto posolstve sú informácie o mnohých procesoch
a zákonitostiach vesmíru, ako napríklad číslo π, Fibonacciho číslo (Zlatý rez), hmotnosť Zeme, rozmery Zeme,
trvanie kalendárneho roka s presnosťou na stotiny,
rýchlosť svetla.
Výsledky meraní a výpočtov sú uvedené v knihe Christophera Dunna (výskumník staroegyptskej kultúry).
Ak obvod základne Cheopsovej pyramídy vydelíme
dvojnásobkom výšky, dostaneme číslo π , ak výšku
hrany pyramídy vydelíme polovicou dĺžky základne,
dostaneme pomer „zlatého rezu“.
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Obrázok 32. Príklady výpočtov, ktoré svedčia o tom, že
stavitelia pyramíd poznali rýchlosť svetla, dĺžku kalendárneho roka, ako aj hmotnosť Zeme a jej rozmery
Zvláštne je, že stavitelia pyramíd poznali rýchlosť svetla. Dĺžku kalendárneho roka poznali s presnosťou na
stotiny. Poznali aj hmotnosť Zeme a jej rozmery, ktoré
sa odrážali v parametroch pyramídy v mierke 1/43 200.
Zapamätajte si toto číslo 43 200, ešte sa k nemu vrátime.
Čím ďalej sme postupovali vo výskume, tým viac otázok
sa vynáralo. Odkiaľ mali dávni predkovia také znalosti a technológie, že postavili takéto stavby? A načo
sú potrebné takéto stavby, prepojené medzi sebou,
s planétou aj hviezdami, s rozmermi, v ktorých je obsiahnutých toľko informácií? Rozhodli sme sa zistiť
názor vedcov a výskumníkov.
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3. Aký bol účel stavby pyramíd. Názor vedcov

&

„Keď som skúmal schému Veľkej pyramídy v priereze
a čítal o tom, s akou presnosťou bola postavená, bol som
ohromený a nenašiel som žiadnu podobnosť  v stavbe určenej pre využitie človekom... rozmiestnenie jej početných
komôr a chodieb bolo také presné, že mi pripomínalo schému nejakého veľmi veľkého mechanizmu... z ktorého boli
z akéhosi neznámeho dôvodu odstránené všetky detaily.“
Zdroj: Christopher Dunn, Elektráreň v Gize

Skupina ruských vedcov Dmitrij Pavlov, Oleg Chavroškin a Vladislav Cyplakov: „Egyptské pyramídy možno na základe všeobecných fyzikálnych a seizmických

& „Geometria pyramídy úzko súvisí s fyzikou. Keď máme

podobnú konštrukciu a potrebné Znalosti, môžeme vyvolávať
určité efekty v dôsledku vzájomného prepojenia... medzi
dimenziami, vďaka prírodným fyzikálnym zákonom… Stačí
obrátiť pozornosť na archeologické fakty – starodávne pyramidálne stavby. A človek sa stretne s informáciou o tom,
že prakticky všetky mali veľmi dôležitý kultový, rituálny,
nábožensko-svetonázorový význam, symbolizovali nadprirodzené sily a stelesňovali prejavenie určitých vlastností
sveta. V skutočnosti o tom vedeli aj žreci, v rukách ktorých
boli informácie o pôvodných duchovných praktikách.“
Zdroj: Anastasia Novych, AllatRa
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koncepcií považovať za koncentrátory, alebo systémy
sústreďujúce seizmické vlnové pole, to znamená unikátne
geofyzikálne zariadenia.“
Andrej Skljarov (fyzik, inžinier z vedecko-výskumného
centra) tvrdí: „Pyramída 'pracuje' podobne ako šošovka,
koncentrujúca energiu seizmických vibrácií. A mechanické vibrácie (napríklad seizmické šumy) možno transformovať na iný, vhodnejší druh energie.“
Ak zovšeobecníme všetky vyššie uvedené informácie,
uvidíme, že pyramídové stavby sú technologicky vyspelé
inžinierske stavby. Tvoria jednotný komplex orientovaný
na hviezdy, rozmiestnený na geotektonických zlomoch
planéty. Rozmery pyramíd obsahujú informácie o mnohých zákonoch Vesmíru. A aby ich mohli postaviť, museli mať stavitelia znalosti nielen z matematiky, geometrie
a architektúry, ale aj z astronómie, optiky, geológie,
fyziky jemných energií a mnohých ďalších oblastí.

Obrázok 33. Pyramídy tvoria jednotný komplex orientovaný na hviezdy, rozmiestnený na geotektonických
zlomoch planéty
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Vzhľadom na všetky uvedené fakty možno predpokladať, že všetky pyramídy sú spojené do jednotného
zložitého systému, sú to zložité, mimoriadne presné
mechanizmy.

Obrázok 34. Jednotný komplex pyramíd na Zemi

58

Кľúče k tajomstvám Pyramíd

Kľúče k tajomstvám PYRAMÍD
Popis videa: Prvý film „Pyramídy. Posolstvo z hlbín ve-

kov“ pootvoril mnoho tajomstiev. Pokračujeme v hľadaní
kľúčov k záhadám pyramíd.
V tomto videu sa dozvieme:

• Akú informáciu o zákonitostiach procesov vo vesmíre
obsahuje číslo 43 200?
• Čo je to precesia zemskej osi?
• Ktoré ďalšie čísla sú určujúce, a prečo sa číslo 72 považuje za najdôležitejšie z nich?
Ako môžu pyramídy ovplyvniť zmenu klímy?
Dozvieme sa o jednom z hlavných účelov pyramíd – odčerpávaní časti energie Zeme s cieľom zmenšiť jej silu.
Preskúmame, ako možno túto vlastnosť uplatniť v prípade globálnych prírodných katakliziem.
Zamyslíme sa nad tým, prečo sú znalosti o princípoch
pyramíd mimoriadne dôležité práve dnes, v čase, keď klimatické kataklizmy rýchlo naberajú na obrátkach? Nie sú
práve tu ukryté kľúče k tajomstvám pyramíd?
Spojenie medzi pyramídou a energetickou konštrukciou človeka.
Od pradávna bolo známe, že konštrukcia človeka má
okrem viditeľnej časti (tela), aj neviditeľnú časť – energetickú. A to je ďalšie tajomstvo, ku ktorému nájdeme
kľúče v tomto programe. Je to spojenie pyramíd s energetickou konštrukciou samotného človeka, ktorá má tiež
pyramidálnu formu.
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Aké je hlavné tajomstvo pyramíd?
Možnosť interakcie (rezonancie) medzi človekom, pyramídami a našou planétou nás nabáda k dôležitému
pochopeniu a odpovedi na otázku, čo je tým nevyhnutným detailom, „ktorý bol z mechanizmu pyramídy
odstránený“? A čo je potrebné na to, aby pyramídy
začali „fungovať“?
Kľúče k tajomstvám týchto stavieb nám poskytla Anastasia Novych vo svojich knihách a unikátnych reláciách
s účasťou Igora Michajloviča Danilova. Mnohé nás čaká
ešte spoznať a mnohé urobiť. Zmeny k lepšiemu závisia
od každého z nás. Je čas konať!

https://allatratv/cs/video/klice-k-tajemstvim-pyramid
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4. Pyramídy a spojenie so Zemou
J: V prvom filme „Pyramídy. Posolstvo z hlbín vekov“ sme
na príklade Cheopsovej pyramídy videli, že jej rozmery
obsahujú informácie o rozmeroch Zeme a zákonitostiach
vesmíru. Ďalej preskúmame číslo, ktoré je v parametroch Cheopsovej pyramídy. Pokúsime sa pochopiť, čo
znamená, a prečo je také dôležité. Je to číslo 43 200,
ktoré súvisí s precesiou. Pripomeňme si, že precesia,
to je pomalá rotácia zemskej osi okolo severného pólu
ekliptiky, v dôsledku ktorého zemská os opisuje kužeľ.

&

„… číslo 43 200... patrí do radu čísel, ktoré sú matematicky definované javom precesie zemskej osi... tep tohto
pulzu je definovaný číslom 72 – taký počet rokov je potrebný
na jeden stupeň precesie. 600 takýchto úderov dáva číslo
43 200, také isté číslo, aké určuje vzájomný vzťah medzi
pyramídou a Zemou.“
Zdroj: Graham Hancock, Zrkadlo nebies

Takže číslo 43 200. Toto číslo nie je náhodné.
1. Ak ho vydelíte desiatimi, dostanete čas, za ktorý zemská os prejde v dôsledku precesie dvoma znameniami
zverokruhu,
2. Práve v mierke 1 : 43 200 je postavená Cheopsova
pyramída vo vzťahu k severnej pologuli Zeme (obvod
pyramídy sa rovná dĺžke rovníka deleno 43 200, výška
pyramídy spolu s plošinou sa rovná polárnemu polomeru Zeme delenému 43 200).
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Obrázok 35. Súvislosť čísla 43 200 s parametrami Cheopsovej pyramídy
Čísla 72 a 43 200 súvisia s precesiou. Patria k nim aj
čísla 2 160, 25 920 a ďalšie. Čo označujú?
• 72 – je počet rokov, za ktorý sa os precesie otočí o 1 stupeň, podobne 2 160 je počet rokov, za ktoré os precesie
prejde jedným znamením zverokruhu, teda 30 stupňov;
4 320 je počet dvoch znamení, teda 60 stupňov;
• 25 920 je počet rokov, za ktoré zemská os urobí úplný
obrat.

Obrázok 36. Precesia zemskej osi a s ňou súvisiace čísla
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Tieto čísla sa neustále objavujú v starodávnych mýtoch
a kultovej architektúre, a sú osobitým kódom, v ktorom
je dovolené ľubovoľne posúvať desatinnú čiarku doľava
aj doprava. Najdôležitejšie číslo v tejto sérii je 72. Práve
toto číslo sa vyskytuje v mnohých starovekých kultúrach
Mexika, Číny a Egypta. Je to dôležitá jednotka v mayskom
kalendári. Prečo mu v staroveku pripisovali taký význam?
A čo sa skrýva za číslom 72?

&

Anastasia: Zvláštne, veď číslo 72 je kombináciou čísel:
12-krát (cyklov) po 6.
Rigden: Presne tak. Toto číslo je neobyčajné v mnohých ohľadoch. Napríklad v starovekom Egypte mali dôkladné znalosti
geometrie priestoru, presných numerických hodnôt merania
uhlov geometrických tvarov. Tieto tvorili základ znalostí pri
realizácii rôznych projektov v staviteľstve a architektúre vrátane takých unikátnych, vďaka ktorým sa formovali určité
podmienky pre zmeny vo fyzike priestoru.
Zdroj: Anastasia Novych, AllatRa

& „Týchto 72 dimenzií predstavuje vo všeobecnosti jemné
a hrubé energie, ktoré vytvárajú určité energetické polia,
formujúce tú ktorú dimenziu. Nie je medzi nimi zreteľné
rozhranie. Jedny a tie isté energie môžu byť prítomné aj
v jednej dimenzii, aj v druhej, a aj v tretej.“
Zdroj: Anastasia Novych, AllatRa
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Z knihy Allatra sme sa tiež dozvedeli, že práve toľko
dimenzií existuje v našom vesmíre.
Ukazuje sa, že už v dávnej minulosti mali ľudia znalosti
o tom, že náš vesmír je tak zložito usporiadaný, že:
• je v ňom 72 dimenzií,
• existuje cyklus precesie s dĺžkou trvania 25 920 rokov,
počas ktorého každých 12 500 až 13 000 tisíc rokov
nastáva náhla zmena klímy na planéte,
• pyramídy vytvárali podmienky na zmenu fyziky priestoru, teda mohli vplývať na materiálny svet.

Obrázok 37. Pyramídy vytvárajú podmienky na zmenu
fyziky priestoru
Všetky tieto znalosti stavitelia zanechali v kameni, z ktorého stavali pyramídy. To vyvoláva otázku, akým spôsobom to všetko fungovalo, a ako mohli pyramídy vplývať
na klimatické zmeny?
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&

„Zem je kmitajúce aktívne teleso a v útrobách Zeme sa
hromadia obrovské sily. A pod vplyvom kozmických faktorov
tieto sily môžu s určitou cyklickosťou prenikať na povrch...
A či existuje spôsob, ako odvádzať časť energie, čím by sa
znížila jej sila a pravdepodobne by sa zabránilo ničivým
zemetraseniam? Vedci nám názorne predviedli, že jeden
objekt, v menšom rozsahu, je schopný odviesť energiu z iného
kmitajúceho objektu za predpokladu, že frekvencie ich
vibrácií sú harmonické.“
Zdroj: Christopher Dunn

Obrázok 38. Menší objekt je schopný odviesť energiu
z iného kmitajúceho objektu za predpokladu, že frekvencie
ich vibrácií sú harmonické
Keďže v proporciách Zeme a proporciách pyramídy je
zlatý rez, a do parametrov pyramídy sú zahrnuté rozmery
Zeme, môžu sa navzájom zladiť, a stať sa jedným harmonickým celkom. A toto spojenie poukazuje na jedno
z predurčení pyramíd – odvádzať energiu.
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Prečo sa toto všetko robilo? Preto, aby vďaka svojim konštrukčným osobitostiam pyramída vstupovala do rezonancie s vibráciami Zeme. V takomto prípade bol možný
prechod z jedného druhu energie na druhý. Napríklad
mechanické vibrácie sa môžu premeniť na elektrické.
Prečo to bolo také dôležité? Prečo ľudia v tých dávnych
dobách vynaložili také obrovské úsilie, čas a prostriedky,
aby vybudovali takýto konvertor (menič) energie?

Obrázok 39. Schématické zobrazenie vstupu pyramídy do
rezonancie s vibráciami Zeme
Dnes všetci vidíme, že klíma na planéte Zem sa prudko mení.
Tieto zmeny súvisia s cyklickými procesmi prebiehajúcimi vo vesmíre a nestabilitou jadra. V mnohých mýtoch
a legendách rôznych národov sveta sa zachovali zmienky
o globálnych kataklizmách. Robert Bauval, Graham Hancock, Georgij Borejev a ďalší uvádzajú, že periodicita týchto
udalostí je 12 – 13 tisíc rokov, teda polovica precesného
cyklu. Mnohé megalitické stavby boli postavené s odkazom
na toto obdobie, ktoré v súčasnosti prežíva celé ľudstvo.
A celý pyramídový komplex mohol ovplyvniť procesy, ktoré
sa v tomto období odohrávali na planéte.
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&

„Dôležitou úlohou pyramídových komplexov je počas
obdobia prepólovania nasmerovať zemské magnetické
póly do špeciálnych bodov. Na našej planéte existuje cyklus výmeny pólov. Zemské póly sa zvyčajne premiestňujú
dvakrát za 25 920 rokov. Pritom nie vždy nastáva prepólovanie o 180 stupňov. To sa stáva len zriedka. Póly sa
zvyčajne posúvajú každých 12 500 rokov o 60 stupňov.
To znamená, že aj tentoraz sa možno severný pól posunie
približne o 6 000 kilometrov smerom k Tibetu do oblasti
hory-pyramídy Kailas, a južný pól sa presunie do oblasti
Veľkonočného ostrova...
Najväčšie pyramídy svojou energiou pôsobia ako majáky, ktoré priťahujú póly na správne miesto, počas ich
'blúdenia'. A menšie pyramídy so svojím smerovaným
vyžarovaním pôsobia ako zábrany, ako plot, ako energetická bariéra, ktorá bráni pólom putovať tam, kam
netreba, počas 'putovania' k svojim budúcim bodom
dislokácie. Pyramídy tlmili seizmické vlny vzdialených zemetrasení na prístupových cestách k Egyptu,
zmierňovali hurikány a záplavy, nedovolili prírodným
živlom a geologickým kataklizmám vyčíňať.“
Zdroj: Georgij Borejev

V roku 2014 bola vydaná správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Účinné
spôsoby riešenia problémov“, ktorá potvrdzuje, že
v blízkej budúcnosti dôjde ku globálnej zmene klímy.
Čo je však dôležitejšie, v správe sú ukázané efektívné
spôsoby riešenia týchto problémov a opatrenia, ktoré
treba prijať.
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& „Globálne klimatické zmeny na Zemi nastávajú v dôsledku okolností nezávislých od ľudstva, a vyžadujú si skutočnú
konsolidáciu úsilia všetkých ľudí na planéte v záujme prežitia
civilizácie v blízkej budúcnosti, a nad tým by sa mal zamyslieť
každý obyvateľ našej planéty. Mohutné prírodné kataklizmy,
ktoré sa na planéte cyklicky opakujú, sa v dejinách Zeme
i ľudskej civilizácie vyskytli už neraz.“
Zdroj: Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny
klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov.“

O tom, že ku globálnym kataklizmám už dochádzalo, svedčia mnohé staroveké artefakty a archeologické vykopávky,
ktoré tiež dokazujú, že vo vývoji civilizácie boli aj obdobia,
keď ľudia žili v tvorivej spoločnosti, v spoločnosti duchovne
slobodných ľudí. Práve v týchto dobách sa stavali všetky
megalitické stavby vrátane pyramíd.
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5. Energetická konštrukcia človeka
Z toho, čo bolo vyššie uvedené, vidíme, že ak sa pyramídy
spustia, tak dokážu predísť klimatickým kataklizmám
alebo ich výrazne zmierniť. Vzniká oprávnená otázka – kto
a ako to môže urobiť.
Pokúsime sa predložiť našu verziu. Pyramída má viditeľný
vonkajší tvar, ktorý skúmajú vedci. Existuje aj neviditeľná
časť: sú to tie procesy, ktoré prebiehajú na úrovni energií,
a nie vždy ich dokážeme pochopiť. Človek má tiež viditeľnú
časť – naše telo, ale má aj neviditeľnú časť.

Obrázok 40. Energetická štruktúra človeka: 1) Duša;
2) Vedomie; 3) Osobnosť; 4) Strieborná niť; 5) Telo človeka; 6) Pravá bytosť; 7) Predná bytosť; 8) Zadná bytosť;
9) Ľavá bytosť
Táto neviditeľná energetická konštrukcia má tvar pyramídy.
Už od dávnych čias boli ľuďom známe duchovné praktiky
– „Četverik“ a „Pyramída“, ktoré pomáhali človeku precítiť svoju konštrukciu. Symbolicky meditáciu „Pyramída“
označovali v podobe štvorca so šikmým krížom a prázdnym
kruhom vo vnútri.
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Obrázok 41. Symbolické označenie meditácie Pyramída
Aký je sakrálny význam štvorca?

&

„… Štvorec v symbolike pradávnych Znalostí predstavuje pomyselnú základňu pyramidálnej konštrukcie človeka, ktorá spája všetky jeho štyri základné Bytosti. Na
základe toho rôzne národy štvorec ako symbol asociovali
so Zemou, všetkým pozemským, so spojením štyroch živlov, svetových strán, s mužskou podstatou (na rozdiel od
kruhu, ktorý bol symbolom ženskej podstaty a Neba). Tieto
znalosti sa odrazili v stavbe mnohých kultových budov rôznych národov sveta. Na štvorcovom základe sa napríklad
budovali zikkuraty, pyramídy, chrámy, pagody, kostoly a iné
posvätné budovy. Pričom architektúra samotnej stavby spravidla určitým spôsobom odrážala znalosti o premene štvorca
na kruh alebo kosoštvorec, ktorý predstavoval schématické
zobrazenie kocky postavenej na jeden zo svojich vrcholov.
To znamená, že v týchto symboloch sa zaznamenávali Znalosti o energetickej premene konštrukcie človeka pri jeho
duchovnom oslobodení, pri prechode Duchovnej Osobnosti
z materiálneho sveta do duchovného.“
Zdroj: Anastasia Novych, AllatRa
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Prečo je však človek takto usporiadaný, prečo potrebuje takú zložitú konštrukciu s množstvom adaptačných
mechanizmov a jedinečným mozgom, schopným pracovať v rôznych režimoch a zmenených stavoch vedomia?
Odpoveď je rovnako jednoduchá ako každá pravda:
pretože človek má perspektívu duchovného rozvoja,
inak by sa ničím neodlišoval od akéhokoľvek iného
zvieraťa. Keď človek pracuje na sebe, kontroluje svoje
myšlienky a emócie, nezištne slúži spoločnosti a pomáha
iným ľuďom, stáva sa skutočným Človekom, Človekom
s veľkým Č.
Možno je duchovne zrelý človek tou nevyhnutnou súčiastkou, „ktorá bola z pyramídového mechanizmu
odstránená“. A aby pyramídy „začali pracovať“, sú
potrební Duchovne slobodní ľudia.

Obrázok 42. Duchovne slobodný Človek, Človek s veľkým Č,
ktorý kontroluje svoje myšlienky a emócie, nezištne slúži
spoločnosti a pomáha iným ľuďom
Nie je náhoda, že megalitické stavby a energetická konštrukcia človeka majú rovnaký tvar – tvar pyramídy.
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Na platforme MSH ALLATRA existuje vedecko-experimentálny projekt „Pyramída“, ktorého cieľom
je skúmať pôsobenie vplyvu konštrukcie pyramidálnej
formy na človeka. A už sa dosiahli prvé výsledky. V súčasnosti existujú dôkazy o tom, že konštrukcia vo forme pyramídy má blahodarný vplyv na celý organizmus
človeka, na jeho konštrukciu, a tým poskytuje pomoc
ľuďom, idúcim po Duchovnej ceste.

Obrázok 43. Projekt Pyramída: https://allatra-science.
org/cs/site/piramida
Úryvok z relácie „Človek vychyľuje laserový lúč!
Budúcnosť je MOŽNÉ ZMENIŤ“
IM: Pre mnohých je táto téma zaujímavá. Samozrejme, že duchovný rozvoj v zásade nemožno nahradiť
žiadnym kusom železa. Je to práca každého, práca
človeka na sebe a podobne. Ale môže to pomôcť? Môže.
Všetko môže dopomôcť duchovnému rozvoju, vrátane
technológií. Práve na to je veda potrebná, aby prinášala úžitok. Avšak omnoho dôležitejšie je využiť dané
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možnosti na to, aby človek mohol nájsť seba. To je oveľa
dôležitejšie. Oveľa dôležitejšie a oveľa lepšie je precítiť
aspoň malinký kúsok slobody od vedomia, a samotný
fakt, že naň môžeš pôsobiť, a nielen ono na teba.
A čo je hádam najdôležitejšie, najdôležitejšie je to, že
je pomocou pre tých, ktorým sa nedarí žiadnym iným
spôsobom práce na sebe dosiahnuť, pochopiť to, že
ty – nie si vedomie, že ty si – Osobnosť. Tak aspoň
pomocou súčasných prístrojov (no tento nie je úplne
súčasný, ale to je už iný príbeh) pocítiť to aspoň na
okamih, a potom tento pocit nestrácať a pokračovať
ďalej v jeho ďalšom rozvíjaní. Vtedy to skutočne
môže priniesť človeku úžitok.

Obrázok 44. Relácia „Človek vychyľuje laserový lúč!
Budúcnosť je MOŽNÉ ZMENIŤ“: https://allatra.tv/sk/
video/clovek vychyluje-laserovy-luc
Teda, čo vidíme:
1. pyramídy a energetická konštrukcia človeka majú
zhodný tvar,
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2. vďaka duchovným praktikám môže človek prelaďovať
prácu mozgu na rôzne frekvencie,
3. pre zmenený stav vedomia počas vykonávania duchovnej
praktiky je charakteristický alfa rytmus mozgu.
Výskumy vedcov ukázali, že pyramída výrazne posilňuje
práve alfa rytmus práce mozgu človeka, nachádzajúceho
sa v jej vnútri.

7 - 13 Hz
Alfa rytmus

Obrázok 45. Pyramída výrazne posilňuje alfa rytmus
práce mozgu človeka, ktorý je vnútri pyramídy
Táto frekvencia zodpovedá režimu práce mozgu v rozsahu
7 až 13 Hz, čo zodpovedá práci mozgu v stave meditácie.
Meditácia, alebo inými slovami zmenený stav vedomia,
dáva človeku možnosť poznávať nové hranice, skúmať
nielen viditeľnú, ale aj neviditeľnú zložku seba samého
a okolitého sveta.
Frekvencia alfa rytmu súvisí s frekvenciou vyžarovania
Zeme, teda Schumannovou frekvenciou, ktorá sa tiež
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nachádza v tomto rozsahu a podľa výpočtov sa rovná
7,83 Hz. A ukazuje sa, že ide o veľmi zaujímavú schému, no treba poznamenať, že je to len naša verzia a tá si
vyžaduje ďalšie štúdium tejto témy. Schéma teda vyzerá
nasledovne.
Pyramídy a naša planéta sa môžu na seba navzájom naladiť tak, že predstavujú jednotný celok. Schumannove
vlny a alfa rytmus ľudského mozgu môžu vstupovať do
rezonancie. Pyramída zosilňuje práve frekvenciu alfa
rytmu. Ak v človeku prevláda tento rytmus, teda ak
človek venuje pozornosť pozitívnym myšlienkam
a pokojne vníma všetko, čo sa deje, potom pyramída mnohonásobne posilňuje tento rytmus a možnosti
samotného človeka. A takýto človek môže za pomoci
pyramídy vyvážiť deštruktívne procesy prebiehajúce na
planéte a zmierniť blížiace sa kataklizmy.

Obrázok 46. Schematické zobrazenie synchronizácie
spojenia Zeme, Pyramídy a Človeka
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6. Informácie o pyramídach z knihy AllatRa
Pri štúdiu témy pyramíd robíme čoraz viac objavov.
Chcel by som upozorniť na dôležitú skutočnosť. Mnohí
vedci si všimli, že v blízkosti pyramíd aj v ich vnútri sa
mení tok času aj vnímanie reality, teda dochádza tam
k procesom, ktoré ležia za hranicou toho, ako obvykle
človek vníma hmotný svet.

& „... skutočné predurčenie takých zložitých architektonických objektov s uhlami vymeranými s presnosťou na jeden
stupeň, s použitím určitých materiálov a konkrétnej zložitej
architektúry pochopí vari len ten, kto má Znalosti o vzájomnom pôsobení polí, o jemných energiách a princípoch práce
iných dimenzií, a taktiež o pôsobení znakov na svet. Ale to
nie je podstatné. Nateraz je podstatné to, že tieto znalosti
v starovekom Egypte mali.“
Zdroj: Anastasia Novych, AllatRa

V starovekom Egypte mali dôkladné znalosti o geometrii priestoru, o presných číselných hodnotách pre
meranie uhlov geometrických tvarov. Tieto tvorili základ znalostí pri realizácii rôznych projektov v staviteľstve a architektúre vrátane takých unikátnych,
vďaka ktorým sa formovali určité podmienky pre zmeny
fyziky priestoru.
Neobvyklé javy, ktoré potvrdzujú zmenu fyziky priestoru,
sú pozorované v blízkosti Kailas, ktorá je najstaršou
pyramídou na Zemi a vzťažným bodom v systéme
megalitických stavieb.
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Obrázok 47. Kailas – najstaršia pyramída na Zemi
Chcel by som zhrnúť náš výskum a na záver tohto vydania uviesť úryvok z programu „Klíma. Budúcnosť je
teraz“. Veľa treba ešte spoznať a čaká nás veľa práce.
Všetko je v našich rukách a zmeny k lepšiemu závisia
od každého z nás.
Úryvok z relácie „Klíma. Budúcnosť je teraz“.
T: A tu som si tiež, Igor Michajlovič, spomenula, že
pred 30 rokmi ste ľuďom rozprávali o pyramídových
komplexoch, o pyramídach, ktoré sú po celom svete.
Zaujímavé je, že keď sa v relácii „Narušenie fyzikálnych zákonov“ pýtali na pyramídy, dali ste nasledovnú
odpoveď. Chcela by som ju prečítať... Povedali ste,
že „... tento prístroj v skutočnosti dáva pochopenie,
prečo boli potrebné pyramídy“. Môžeme porozprávať
podrobnejšie o týchto komplexoch?
IM: Môžem na začiatku odpovedať otázkou? Čo myslíte, Imhotep staval pyramídu kvôli tomu, aby tam jeho
potomkovia organizovali turistiku a jeho krajina mohla
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zarábať peniaze? Alebo kvôli niečomu inému? A koľko je takých pyramíd postavených po celom svete?
(T: Veru, a stále nachádzajú ďalšie a ďalšie.) Veď
existujú aj omnoho väčšie pyramídy a všetky sú vybudované v určitej nadväznosti a sú orientované na
Kailas. Prečo existuje tento pyramidálny komplex?
Kládol si niekto túto otázku? Kvôli čomu? Rozhodne
kvôli niečomu väčšiemu, ako len kvôli turistike.
T: Nuž, niekto si myslí, že pravdepodobne kvôli
uzdraveniu, a niekto iný si myslí, že kvôli uchovaniu zásob potravín.
IM: Vedomie všetko odvádza k čomu? K zárobku
a zlepšeniu zdravia. Vedomie nič viac nemá. Je to
v skutočnosti malicherný bezcharakterný výtvor. Vždy
uvažuje v merkantilných záujmoch. Ale ľudia sa líšia
práve tým, že majú okrem vedomia aj Osobnosť, ktorá
musí na toto všetko pozerať širšie a komplexnejšie.
Toto všetko, o čom sme dnes hovorili – veď ľudstvo
sa s tým stretávalo. Aj pyramídy, ktoré dnes nachádzajú, vďaka bohu, tie pyramídy, ktoré boli postavené, povedzme, nie v tomto cykle, čiže pred viac ako
12 000 rokmi... No, ak si vezmeme taký Kailas...
T: Áno. Tu vzniká mnoho otázok...
IM: Otázka, či to bolo zhotovené technicky už odpadá, teda, že to nie je prírodný výtvor. A ono to nebolo
vytvorené dokonca ani v minulom cykle. Teraz nachádzajú aj pyramídy, ktoré sú staré mnoho tisíc rokov.
Na čo boli potrebné?
Т: Kailas – to je zaujímavá téma, jeho steny obyčajne
nazývajú zrkadlami. Preto, ak spravíme určitú paralelu
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hoci aj s pyramídou, ktorá sa nachádza v Koordinačnom Centre Medzinárodného spoločenského hnutia
ALLATRA, predsa len táto otázka zostáva otvorená.
IM: Na túto tému sa dá veľa hovoriť. Je naozaj veľmi
široká, zaujímavá. Dá sa k nej pristupovať z rôznych
hľadísk: z archeologického, z historického. Ale ak
k nej pristúpime z technického, funkčného uhla pohľadu, na čo sú potrebné pyramídy... tak na to, aby
čosi odvrátili. Ale problém je v inom... Povedzme si,
aký úžitok je z automobilu, keď niet šoféra? Veď na
to, aby fungovala technika, sú potrební tí, ktorí ju
dokážu používať.
T: Áno. Už dávnejšie sa v knihách Anastasie Novych,
v knihe Sensei zo Šambaly 4. diel, hovorilo o tom, že
keď Imhotep budoval pyramídu, tak sa dôraz kládol
na duchovnú výchovu ľudí.
IM: Samozrejme. A Imhotepovu dobu si pamätáme dokonca podľa historických opisov, tých, ktoré sa zachovali. Veď to bola skutočne dôležitá epocha, v tej dobe
došlo k veľmi vážnym zmenám, vtedy dal jednoduchým
ľuďom možnosť rozvíjať sa, študovať a rásť. On v skutočnosti rozbil systém.
T: Čiže ľudstvo má šancu nejakým spôsobom spustiť...
(IM: Nuž, šanca je vždy.) tento pyramidálny komplex,
áno? Aby sa zastavilo...
IM: Nuž, „nejakým spôsobom“ sa to nepodarí. Rozumieš, to nie je tablet, do ktorého ťukáš, stláčaš všelijaké
tlačidlá a pozeráš, či sa spustí. Tam je to iné... Nato, aby
sa aktivovali pyramídy, sú potrební duchovne slobodní
ľudia, a v dostatočnom množstve.
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T: Tu je tiež jednoducho zaujímavé, že pozornosť
väčšiny ľudí sa koncentruje na egyptské pyramídy,
ale centrom je...
IM: Veď oni ich veľmi dobre spropagovali.
T: Áno. Ale centrom je Kailas v Tibete.
IM: No v skutočnosti máme dve hlavné pyramídy –
jedna je Kailas, a je ešte jedna pyramída, no a ostatné
– to je už, dajme tomu, retranslácia.
T: Aké dôležité je, aby ľudia chápali aj stavbu svojej
konštrukcie, zvlášť teraz, v týchto neľahkých časoch.
IM: Máš na mysli energetickú konštrukciu? O tom
bolo veľa povedané, kto chce, ten si to môže prečítať aj v knihe AllatRa. Všetko je, veď všetko bolo
ľuďom dané.
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Kniha AllatRa
Je to živá encyklopédia prapôvodných duchovných znalostí o svete, spoločnosti
a človeku. Nielenže s každým
hovorí o jeho osobných problémoch, ale zároveň dáva odpovede na najvnútornejšie skryté otázky, ktoré si človek nesie v sebe, o ktorých sa neodváži povedať ani
najbližším ľudom. Kniha AllatRa prenáša človeka do
uchvacujúceho stavu celostného poznávania Pravdy
a uspokojuje jeho túžbu po hľadaní zmyslu života
naplnením zo životodarného Prameňa.

Je zdrojom prapôvodných Znalostí potrebných pre
duchovné prebudenie a kardinálnu transformáciu ako
človeka, tak aj celého ľudstva.
Duša – to najcennejšie
v človeku  

Čo spája všetky                
náboženstvá?

Význam duchovného   
rozvoja človeka

Posvätné symboly ikon

Sekcia veda

Pracovné znaky

Zmysel ľudského života

Usporiadanie vesmíru

Viacrozmerná konštrukcia
človeka

Čo je to systém                    
živočíšneho rozumu?

Atypické správanie dieťaťa

Dialóg s Bohom

Spoločnosť a človek

Posvätný Grál

Čo sa deje po fyzickej smrti?

Starodávne podobenstvá

Starodávne duchovné
praktiky a meditácie

Čo sa skrýva za super
schopnosťami?

Kniha je bezplatne dostupná na stránkach: allatra.tv/sk

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA – to je zjednotenie iniciatívnych, čestných a priateľských ľudí z viac ako
140 krajín sveta, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti
v prospech spoločnosti.
MSH ALLATRA – to je formát vzájomných vzťahov mimo politiky a mimo náboženstva medzi ľuďmi rôzneho sociálneho
postavenia, profesií, národností.
Vďaka iniciatíve a nezištnému konaniu aktívnych účastníkov
Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA sa po
celom svete realizujú rôzne tvorivé projekty, ktorých cieľom je
vytvoriť podmienky pre odkrytie tvorivého potenciálu ľudí, pre
zrod univerzálnych duchovných a morálnych hodnôt v celom
svetovom spoločenstve.

JEDINÉ ZRNO

GLOBÁLNA PARTNERSKÁ
DOHODA ALLATRA

NIE NÁSILIU V RODINE
A SPOLOČNOSTI

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA, ktorí sa vo svojom voľnom čase aktívne zapájajú do projektov. Tešíme sa z nových priateľstiev, nových
nápadov a nových iniciatív! Pridajte sa k nám!
Kontakty koordinačného centra: ● E-mail: info@allatra.org   
● Skype: allatra-center ● Oficiálne stránky: allatra.org

Kaleidoskop faktov
Základom cyklu konferencií sa stali relácie s účasťou Igora
Michajloviča Danilova, v ktorých sú poskytnuté unikátne
informácie o histórii a súčasnosti ľudstva.
– Aké informácie a prečo pred nami skrývajú?
– Nastal čas ukázať pravdu, odhaliť skutočnú históriu ľudstva.

Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

allatra.tv/sk
Dňa 13. augusta 2021 sa na ALLATRA TV uskutočnila online
konferencia projektu na tému „Pyramídy a mimozemské
civilizácie. Úloha pyramíd v čase katakliziem“.
Prečo staroveké civilizácie zaznamenali mapu hviezdnej oblohy v pyramídových a chrámových komplexoch?
Prečo budúcnosť civilizácie závisí od každého z nás?
Čo je „Schumanova rezonancia“ a aký má vplyv na ľudí a na
celú našu planétu?
Akú úlohu zohrávajú pyramídy v ére Kali Yugy, v čase Križovatky?
Ako nám vybudovanie Tvorivej spoločnosti pomôže v časoch
prudkých klimatických zmien?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali odborníci, vedci
a výskumníci z rôznych vedeckých oblastí.

Milí priatelia, ktorých táto téma zaujíma a ktorým nie je
ľahostajná ani ich budúcnosť, ani budúcnosť celej planéty,
pozývame vás, aby ste sa pripojili k poznávaniu pravdy
minulosti.

OSEM OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje
príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase mierovou
cestou na nový stupeň evolučného rozvoja.
1) Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je
potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť
a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič
cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to,
že sú dôležití všetci Ľudia!
2) Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, získava právo stať sa Človekom. Všetci
Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto
a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami.
Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody
iných ľudí.
3) Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných
životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej
starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká,
priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať
výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz,
stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka,
pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka
a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením je zabezpečená jednotnou
celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4) Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe
a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku sú
dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo,
otvorene a čestne.
Zmysel Tvorivej spoločnosti je, aby sme každý deň pracovali na tom, aby bol
nasledujúci deň lepší pre všetkých a pre každého. V tom je práve ten najhlbší
zmysel Tvorivej spoločnosti. A len touto cestou sa môžeme cez most Tvorivej
spoločnosti dostať k vybudovaniu Raja, k skutočne ideálnej ľudskej spoločnosti.
Tvorivá spoločnosť je otvorený systém, teda ide z vnútra von. Všetko je
orientované na blaho, teda človek musí žiť podľa možnosti čo najlepšie.

Vybudovať Tvorivú spoločnosť je v skutočnosti veľmi ľahké. Ak skutočne po
tom zatúžia všetci, ktorí pochopili celý zmysel a podstatu samotnej Tvorivej
spoločnosti, tak vybudovať ju je reálne za desať rokov. Tvorivá spoločnosť
– to je absolútne mierová spoločnosť. Všetko sa robí preto, aby sa zlepšil
ľudský život. Je orientovaná na človeka.
5) Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských
vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti
Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovnomravné zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt
a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č,
kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek
formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6) Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj
a sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné
pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na
realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7) Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované
medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využitie
je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov
celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu
v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na
celom svete. Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak
v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8) Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť
za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický
poriadok leží na každom Človeku. Každý Človek má právo podieľať sa
na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na
zlepšenie života Človeka.
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ je tým spoločným cieľom, okolo
ktorého sa zjednocujú ľudia z celého sveta. Je to nový
vektor rozvoja, ktorý je teraz reálnym východiskom pre
našu civilizáciu.
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O PROJEKTE
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje
príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase
mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja.
CIEĽ PROJEKTU:

VYBUDOVAŤ CELOSVETOVÚ
TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ, V KTOREJ JE
ŽIVOT ČLOVEKA NAJVYŠŠOU HODNOTOU

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
Ako vidíme my, predstavitelia ľudstva, tvorivú spoločnosť?
Ako sa môžeme spojiť pre tento cieľ a spoločne ho dosiahnuť?

Preto, aby sme mohli celosvetovo odpovedať na tieto otázky,
bol vytvorený globálny projekt Tvorivá spoločnosť.
Projekt Tvorivá spoločnost je záležitosť všetkých ľudí, a preto
sa táto iniciatíva realizuje samotnými účastníkmi a nie je financovaná žiadnymi tretími stranami. Daný projekt, je mimo
náboženstva a mimo politiku. Účastníci sú predstavitelia širokej verejnosti, ktorá sa usiluje o zavedenie 8 osnov Tvorivej
spoločnosti vo všetkých krajinách sveta v záujme ľudí. Podrobnejšie o etapách vybudovania Tvorivej spoločnosti čítajte
v článku Osnovy a etapy vybudovania Tvorivej spoločnosti.
K tejto medzinárodnej tvorivej iniciatíve sa môže pridať každý!
BUDÚCNOSŤ ZÁVISÍ NA OSOBNEJ VOĽBE KAŽDÉHO!

Viac informácii na:

creativesociety.com

Kontaktujte nás: info@creativesociety.com

Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

allatraunites.com/sk

Dňa 20. marca 2021 sa uskutočnila celosvetová online konferencia
„Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci“, organizovaná z iniciatívy ľudí celého sveta. Táto konferencia, vysielaná v priamom prenose,
prekladaná simultánne do 47 jazykov, spojila v tento deň milióny ľudí
rôznych vierovyznaní, národností a sociálneho postavenia, a tým sa stala
jedinečnou, v súčasnosti najdôležitejšou udalosťou pre celú civilizáciu.
Na konferencii zaznelo, že všetci proroci prichádzali od jedného spoločného Boha a prinášali ľudstvu jednu Pravdu. Pravdu, ktorá nás všetkých spája. Veď Boh je jeden, a aj Pravda je jedna pre všetkých! Proroci vo všetkých
dobách hovorili o jedinom: o živote v láske a rovnosti, v mieri a spravodlivosti – o Ideálnej spoločnosti.
Svet dnes stojí na hrane. Ľudstvo narazilo na globálnu krízu – klimatickú, ekonomickú aj sociálnu. Stále viac ľudí si uvedomuje, že zmena je
nevyhnutná. A prvým krokom k tejto zmene bola práve konferencia, ktorá
20. marca 2021 ukázala, že ľudia z celého sveta sa dokážu spojiť.
Dnes milióny ľudí na celom svete REALIZUJÚ všeľudský projekt
s názvom Tvorivá spoločnosť, ktorého cieľom je vybudovať formát spoločnosti, v ktorom je život Človeka skutočne najvyššou hodnotou, spoločnosť, ktorá je mostom k vytvoreniu Ideálnej spoločnosti.
Každý z nás je zodpovedný za to, aká budúcnosť nastane pre ľudstvo.
Všetci spolu vytvárame našu realitu. Svet sa sám od seba dobrým nestane.
Treba ho vytvoriť, a to je možné len spoločnými silami.
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