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Táto kniha, ktorú upravila Anastasia Novych, je tla-
čenou verziou videorelácie „Klíma. Budúcnosť je teraz“ 
s Igorom Michajlovičom Danilovom. Plnú verziu videa náj-
dete na webovej stránke allatra.tv (https://allatra.tv/sk/
video/klima-buducnost-je-teraz). 

Súčasťou knihy je aj správa „O problémoch a dôsled-
koch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty rieše- 
nia daných problémov“ (https://allatra.org/sk/report/o-
problemoch-dosledkoch-globalnej-zmeny-klimy-na-
zemi).

Popis relácie „Klíma. Budúcnosť je teraz“: 
„Je to relácia, kde sa naliehavo nastoľujú životne 

dôležité otázky o klimatických zmenách na planéte, 
o varovaniach pred nadchádzajúcimi udalosťami. Ka-
taklizmy. Príčiny a následky. Prečo pribúdajú prírodné 
katastrofy a ich sila rastie? 
Bod, z ktorého niet návratu, koľko ešte zostáva? Čo 
musí urobiť každý už dnes, aby sa zajtra nestal obeťou 
spotrebiteľskej spoločnosti a egoistického myslenia? Čo 
má teraz každý urobiť, aby sa vyhol smutnému osudu? 
Spoločnosť. Voľba a sloboda. Ako nemlčať? Spoločne ľu-
dia dokážu veľa! Aká je súvislosť medzi eschatológiou, 
klimatológiou, kozmickými procesmi a vektorom rozvoja 
celého ľudstva? Čo môžu ľudia skutočne urobiť a o čom 
mlčia náboženstvá? Skutočné príklady jednoty ľudí na 
vnútornom spoločnom duchovnom základe, ľudskosti 
a vzájomnej pomoci v súčasnej spoločnosti.“
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POZNÁMKY

Skratky v texte: T - moderátorka Tatiana; 
IM - Igor Michajlovič Danilov.

Kniha obsahuje text videoklipov z relácie, a čiastočne 
aj ilustrácie z nich.  

00:00:40  ‒  00:12:00 — čas zodpovedajúci videu 
v relácii „Klíma. Budúcnosť je teraz“ na ALLATRA 
TV (allatra.tv/sk).

Text je uvedený ako informačný materiál. Pre 
podrobnejšie pochopenie relácie odporúčame 

pozrieť si celú video verziu relácie na tomto odkaze:  

www.allatra.tv/sk/video/klima-buducnost-je-teraz
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KLÍMA. 
BUDÚCNOSŤ JE TERAZ

Т: Dobrý deň, drahí priatelia! V štúdiu ALLATRA TV 
je dnes vážený Igor Michajlovič Danilov. Dobrý deň, 
Igor Michajlovič.

IМ: Dobrý deň.

Т: Samozrejme, dnes je prítomnosť Igora Michajlovi-
ča veľmi inšpirujúca, pretože téma našej dnešnej re-
lácie je veľmi vážna, veľmi naliehavá – sú to globálne 
klimatické zmeny na planéte.
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00:00:40 ‒ 00:12:00
VIDEO Č.1 

„Globálne klimatické zmeny“

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny 
klímy na Zemi“, je absolútnou realitou dnešnej doby. 
Zostáva nám iba konštatovať tú skutočnosť, že uda-
losti, o ktorých sa hovorí v správe, sa dejú v stanove-
nom časovom rámci.

Ľudstvo nemá dokonca ani 50 rokov! 

Jedným z dôležitých medziná-
rodných problémov 21. storočia 
je zmena celoplanetárnej klímy. 
Zvláštne znepokojenie vyvoláva 
celkový prudký nárast dynamiky 
katakliziem, ktorý je pozorovaný 
v posledných desaťročiach. Dnes 
existuje veľké riziko neúplného 
pochopenia a podceňovania všet-
kých faktorov a rozsahu vplyvu 
rôznorodých kozmických a geolo-
gických procesov na globálnu zmenu klímy na Zemi.

Globálna zmena klímy na Zemi je v podstate odvo-
dená od astronomických procesov a ich cyklickosti.

Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej 
planéty svedčia o tom, že Zem už neraz prežívala po-
dobné fázy globálnej zmeny klímy. 

Vzhľadom k posledným vedeckým údajom (vrátane 
oblasti fyziky, astrofyziky, kozmológie, helioseizmoló-
gie, astroseizmológie, klimatológie planét) je spektrum 
pôsobenia kozmických faktorov dosť široké.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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Maximum, čo máme, je niekoľko 
desaťročí, s prihliadnutím na blížia- 
ce sa udalosti. Alarmujúce zmeny 
geofyzikálnych parametrov planéty, 
objavenie rozmanitosti pozorova-
ných anomálií, zvýšenie frekven-
cie a rozsahu extrémnych javov, 
skokovité zosilnenie prírodných 
katakliziem v atmosfére, litosfére 
a hydrosfére Zeme za posledné dve 
desaťročia, svedčia o uvoľnení ne-
zvyčajne vysokej úrovne doplnkovej exogénnej (vonkaj- 
šej) i endogénnej (vnútornej) energie. Ako je známe, 
v roku 2011 začal tento proces vstupovať do novej aktív-
nej fázy, o čom svedčia významné nárasty uvoľňovanej 
seizmickej energie, zaznamenané pri čoraz častejších 
silných zemetraseniach, a tiež zvýšenie počtu silných 
ničivých tajfúnov, hurikánov, rozsiahla zmena búrkovej 
aktivity a ďalšie anomálne prírodné javy...

K dnešnému dňu sa nahromadilo dostatočné množstvo pre 
svetovú verejnosť všeobecne známych aj menej známych 
faktov, ktoré svedčia o rozličných zmenách na planéte, ktoré 
sa udiali v relatívne krátkom časovom intervale. Je to aj 
zrýchlenie pohybu tektonických platní, aj nárast tempa 
aktivity procesov, aj vyostrenie problémov celoplanetárneho 
charakteru, vrátane seizmickej, sopečnej, slnečnej aktivity, 
zmena magnetického poľa Zeme a rýchlosti posuvu magne-
tických pólov Zeme, posun zemskej osi, zmena albeda pla-
néty a jej orbitálnych parametrov. Okrem toho sa pozoruje 
zvýšenie povrchovej teploty, topenie permafrostu, zmenšenie 
plochy a hrúbky ľadovej pokrývky súše a polárnych morí, 
zvýšenie hladiny morí a oceánov, zmena toku riek, vznik 
nebezpečných hydrometeorologických javov (sucha, záplav, 
tajfúnov) a mnohé iné. To znamená, že je zaregistrovaných 
množstvo faktov o zmenách, ku ktorým dochádza v lito-
sfére, hydrosfére aj atmosfére Zeme.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi.  
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)



Klíma. Budúcnosť je teraz

9

SEIZMICKÁ AKTIVITA

Seizmická aktivita narastá na celom svete. Rozši-
ruje sa geografia zemetrasení. Značne sa zvyšuje 
ich frekvencia a magnitúda. Nepredvídateľnosť ze-
metrasení spôsobuje obrovské škody obyvateľstvu 
postihnutých oblastí. 

... Následky a nešťastia, ktoré pri-
nášajú celoplanetárne kataklizmy, ďa-
leko presahujú jednotlivé „ohniskové“ 
štáty, a tak či onak sa dotýkajú všet-
kých obyvateľov Zeme. Prudké zvýše-
nie seizmickej a sopečnej aktivity vedie 
k okamžitým katastrofickým následkom 
v konkrétnych oblastiach. Z povrchu 
Zeme miznú celé štáty, hynú ľudia, mnohí zostávajú bez 
strechy nad hlavou a prostriedkov na živobytie, začína 
sa hlad a rozsiahle epidémie...

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi.  
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)

SICÍLIA rok 2018
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V extrémnych podmienkach nie je ani tak hrozná 
samotná udalosť, ako živočíšne správanie sa ľudí so 
spotrebiteľským svetonázorom.

Čo môžeme my, ľudia, urobiť dnes, aby sme sa zajtra 
nestali obeťou egoistického myslenia? 

Reportéri a novinári, ktorí prišli 
na miesto nešťastia, nazývali situá- 
ciu „apokalyptickou“ nie tak kvôli 
veľkému počtu obetí a katastrofic-
kej deštrukcii infraštruktúry, ako 
kvôli veľmi ťažkej psychologickej 
atmosfére medzi ľuďmi, žijúcimi 
na živlom postihnutých územiach. 
V meste vládlo neľútostné dranco-
vanie. Mŕtvoly spočiatku vŕšili na 
chodníkoch a krajniciach ale keď 
sa ich nakopilo príliš mnoho – mŕtve telá začali od-
pratávať buldozérmi. Miestnych obyvateľov sa zmocnil 
pocit zúfalstva a zlosti. Vzhľadom na vysokú teplotu 
a prítomnosť tisícok rozkladajúcich sa mŕtvol narasta-
lo nebezpečenstvo masových epidémií... Pre potravi-
ny sa ľudia zoraďovali do mnohokilometrových radov, 
v ktorých prevažne panovala atmosféra agresie. Časť 
obyvateľov prepadávala potravinové sklady, plienila, 
navzájom si brala jedlo, mnohí umierali priamo na ulici 
od hladu a dehydratácie...

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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Mapa seizmického ohrozenia Severnej Ameriky na 
roky 2012-2014.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)

TRHLINY A ZLOMY V ZEMI

Na planéte sa formujú nové tektonické kontinen-
tálne zlomy.

Na celom svete je pozorovaný náhly vznik gigantic-
kých trhlín a prepadlín. Dochádza k vážnej defor-
mácii Zeme.

    NOVÝ ZÉLAND rok 2018 
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TORNÁDO

Neľútostný živel útočí na osídlenia, ničiac všetko, 
čo mu stojí v ceste. Tornáda sa zosilňujú a dnes 
ich už možno pozorovať v oblastiach, ktoré sú pre 
ne netypické.

TALIANSKO rok 2018

... Skupinou vedcov Medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA bol zis-
tený ešte jeden nezvyčajný jav, spojený so 
zmenou napätia septónového poľa Zeme.

Vedci zistili dovtedy neznámu sku-
točnosť, ktorá predchádza živelným 
prejavom v prírode: doslova 7 – 8 ho-
dín pred objavením sa tornáda v mieste jeho vzni-
ku a pozdĺž dráhy jeho ďalšieho postupu dochádza 
k prudkému zvýšeniu napätia septónového poľa.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi.  
Efektívne cesty riešenia daných problémov” (MSH ALLATRA)
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SOPEČNÁ AKTIVITA

Pyroklastické oblaky, bahenné prúdy. Ohrozujú naj-
bližšie osídlenia, nútia ľudí opúšťať svoje domovy 
a pripravujú ich o živobytie.

Nešťastie neprichádza samé. Sopečné erupcie sú 
sprevádzané vysokou seizmickou aktivitou. Vyvo-
lávajú zosuvy pôdy, vytváranie trhlín, vznik cuna-
mi. Prinášajú neúrodu, hlad a choroby, urýchľujú 
globálnu zmenu klímy na planéte.

POŽIARE. ANOMÁLNA HORÚČAVA

Ničivé gigantické prírodné požiare. Anomálna ho-
rúčava. Hurikán. Oheň spaľujúci celé mestá. Ohni- 
vý živel, v boji s ktorým sú ľudia so všetkými svo-
jimi technickými možnosťami modernej civilizácie 
bezmocní. 
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Podľa najskromnejších prognóz roz-
ličných vedcov môže mať supererupcia 
Yellowstonskej kaldery globálny vplyv na 
prudkú zmenu klímy na celej planéte. Ale 
najhoršie je to, že je schopná okamžite 
zničiť život takmer na celom kontinente. 
Vedci namodelovali danú situáciu a prišli 
k výsledkom, že už v prvých minútach 
po erupcii bude zničené všetko živé v okruhu 1 200 km, 
pretože pásmo priliehajúce k sopke, bude poškodené 
pyroklastickými prúdmi, zloženými z rozpáleného ply-
nu a popola. Budú sa šíriť rýchlosťou blízkou rýchlosti 
zvuku, ničiac všetko, čo im príde do cesty. Druhé pásmo 
pokryje popolom celé teritórium USA a časť Kanady, čo 
spôsobí ľuďom, nachádzajúcim sa v tej chvíli v tomto 
pásme, smrť udusením a zrútením budov. A toto zďaleka 
nie sú všetky smrteľné a ničivé následky... 

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)

KALIFORNIA, USA rok 2018

Katastrofy pribúdajú, ale nie je v našich silách im 
odolávať. Vyhnúť sa tomu nedá. Tvárou v tvár glo-
bálnej pohrome je celá civilizácia s jej vychvaľovaným 
technickým pokrokom ako veľká mydlová bublina, 
bezmocná proti prírode.
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SNEŽENIE. SILNÝ ĽADOVEC. 
NEOBVYKLÉ MRAZY

Sneh padá dokonca na púšťach. Afrika, Európa, 
Amerika... Na planéte dochádza k prudkému pre-
padu teplôt. Rekordné mrazy a sneženia paralyzu-
jú život celých oblastí.

ĽADOVEC

Zničená úroda, poškodené elektrické siete, budovy, 
automobily.

ARGENTÍNA. rok 2018 SRBSKO. rok 2018 АUSTRÁLIA. rok  2018

ТЕХАS, USA. rok 2018 TALIANSKO. rok 2018 COLORADO, USA. rok 2018
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MAGNETICKÉ POLE ZEME

Neobyčajne rýchly posun severného magnetického 
pólu vzhľadom na južný pól Zeme. Tieto významné 
zmeny vyvolávajú vážne problémy nielen vo výpad-
ku práce navigačných prostriedkov a inej elektro-
niky.

K akým mimoriadnym následkom to môže viesť 
v najbližšom čase? 

K dnešnému dňu sa nahromadilo 
dostatočné množstvo pre svetovú verej-
nosť všeobecne známych aj menej zná-
mych faktov, ktoré svedčia o rozličných 
zmenách na planéte, ktoré sa udiali 
v relatívne krátkom časovom intervale. 
Je to aj zrýchlenie pohybu tektonic-
kých platní, aj nárast tempa aktivity 
procesov, aj vyostrenie problémov celoplanetárneho 
charakteru, vrátane seizmickej, sopečnej, slnečnej 
aktivity, zmena magnetického poľa Zeme a rýchlosti 
posuvu magnetických pólov Zeme, posun zemskej osi, 
zmena albeda planéty a jej orbitálnych parametrov.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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RÝCHLY POSUN MAGNETICKÉHO POĽA ZEME

„Odchýlka sa celú dobu zväčšuje“, tvrdí Arnaud 
Chulliat z NOAA. „Na začiatku roku 2018 sme počas 
pravidelného vyhodnocovania Svetového magnetického 
modelu zistili, že špecifikácia náklonu sa zmenila 
za tri roky tak, ako sa mala zmeniť za päť rokov. 
Došlo k tomu pod vplyvom globálneho geomagnetické-
ho impulzu zrýchlenia a rýchleho posunu severného 
magnetického pólu Zeme.“

TOPENIE ĽADOVCOV

Rýchle topenie ľadovcov na póloch. Prudké zvýše-
nie teploty viedlo k viditeľnému zmenšeniu plochy 
morského ľadu. V dôsledku toho sa zvýšila hladina 
svetového oceánu, zmenil sa ekosystém. 

… možno pozorovať zvýšenie povrcho-
vej teploty, topenie permafrostu, zmen-
šenie plochy a hrúbky ľadovej pokrývky 
súše a polárnych morí, zvýšenie hladiny 
morí a oceánov, zmenu toku riek, vznik 
nebezpečných hydrometeorologických ja-
vov (sucha, záplav, tajfúnov) a mnohé iné.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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ARKTÍDA

Prudké zvýšenie teploty viedlo k viditeľnému zmenšeniu 
plochy morských ľadov v Arktíde. 

23.09.2018
1981-2010

ZRÝCHLENIE TOPENIA ĽADOVEJ POKRÝVKY 
V GRÓNSKU

„Hlavný záver, ktorý sme urobili, spočíva v tom, že 
za posledné desaťročia sa ľadový štít roztápa rýchlejšie, 
ako za posledné štyri storočia, a pravdepodobne rých-
lejšie, ako kedykoľvek za posledných sedem-osem tisíc 
rokov“ – povedal doktor Trussell. 
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ANTARKTÍDA

Za posledných päť rokov sa rýchlosť topenia ľadovcov 
v Antarktíde strojnásobila.

Za posledné desaťročie začala skupina ľadovcov, 
pokrývajúca osminu pobrežia východnej Antarktídy, 
strácať ľad, čo predznamenáva ďalekosiahle zmeny.

RÝCHLE TOPENIE THWAITESOVHO ĽADOVCA

Vedci-výskumníci z Laboratória prúdového poho-
nu (JPL) NASA objavili v jednom z najväčších ľadovcov 
Západnej Antarktídy, topiacom sa ľadovci Thwaitesa, 
gigantickú dutinu s výškou viac ako 300 m a s celkovou 
rozlohou do 40 km2. Jaskyňa mohla pojať 14 miliárd ton 
ľadu, no jeho väčšiu časť stratila za posledné tri roky. 

Klíma sa mení a zajtra sa tvoj bežný život zmení na 
nepoznanie. Si na to pripravený?

ANTARKTÍDA
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HURIKÁNY

Silné hurikány ničivej sily stále častejšie ataku-
jú našu planétu. Živel chrlí na súš obrovské masy 
morskej vody a spôsobuje náhle silné záplavy, búr-
kové prílivy, prívaly bahna a zosuvy pôdy. Živelné 
pohromy sa kopia jedna na druhú a spôsobujú ľu-
ďom rekordné škody. Vplýva to na všetky aspekty 
života človeka a jeho bezpečnosť. Hrozba pre zdra-
vie i život, deficit potravín a pitnej vody, strata ma-
jetku a existenčných prostriedkov. 

Aké je pre tých, čo prežili, začať život od nuly? 
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TAJFÚNY

V spotrebiteľskej spoločnosti, aj pri existencii hu-
mánnych zákonov na papieri, zostáva potom v pra-
xi každý postihnutý so svojím nešťastím a problé-
mami osamote. 

... Dokonca aj verejné informácie 
o globálnej zmene klímy, ktoré sú teraz 
dostupné svetovej verejnosti, svedčia 
o rozvoji mimoriadne nepriaznivej situá-
cie pre ľudstvo. Najmä, ako viete, v sprá-
ve Medzivládnej skupiny odborníkov pre 
zmenu klímy (IPCC) z 31. marca 2014 
sa hovorí, že na všetkých kontinentoch 
a oceánskych oblastiach sú už pozorované účinky zme-
ny klímy v súvislosti s vysokými hladinami globálneho 
oteplenia, a svet je nedostatočne pripravený na riziká, 
spojené so zmenou klímy. Zdôrazňuje sa, že už teraz 
pozorované následky zmeny klímy zasiahli ekosystémy 
súše i oceánov, niektoré zdroje na zabezpečenie exis-
tencie ľudí, systémy zásobovania vodou, poľnohospo-
dárstvo aj zdravie človeka. Teda ľudia, spoločenstvá, 
ekosystémy sú zraniteľné na celom svete, ale s rôznym 
stupňom zraniteľnosti na rôznych miestach. Následky 
zmien významnejšieho rozsahu sa môžu stať nečakané, 
mimoriadne vážne, všadeprítomné a nezvratné...

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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ZOSUVY

Silné dažde, lejaky vyvolávajú obrovské, náhle zo-
suvy pôdy a sutinové prúdy. Postihujú ľudí neča-
kane. Tieto živly pochovávajú pod hrubými vrstva-
mi hornín cesty, budovy, celé obývané sídla.

TALIANSKO rok 2018

CUNAMI

Tisíce ton oceánskej vody ničia na svojej ceste všet-
ko. V dôsledku katastrofy hynú ľudia a pobrežné 
oblasti sa stávajú neobývateľnými. Cunami so se-
bou prináša hrozbu ekologickej katastrofy.

INDONÉZIA rok 2018
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Súčasná úroveň vedecko-technické-
ho pokroku umožňuje niektorým rozvi-
nutým krajinám pomocou kozmických 
družíc podrobne sledovať situáciu na 
Zemi. Vytvorené sú komplexné programy 
a komunikačné systémy, vďaka ktorým 
sa uskutočňuje monitoring a prognó-
zovanie stavu procesov, prebiehajúcich 
na planéte či v konkrétnej lokálnej oblasti Zeme, za-
znamenávajú sa parametre fyzikálnych zmien. Avšak 
súčasná veda o klíme, zakladajúca sa na zastaraných 
informáciách o fyzikálnych procesoch v mikro aj mak-
ro svete, nie je ku dnešnému dňu spôsobilá vopred, 
s veľkým časovým predstihom pred udalosťou, pred-
povedať extrémne prírodné javy.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)

ZÁPLAVY

Klíma sa mení. A ďalej to bude len horšie. Bež-
ný život všetkých sa zmení na nepoznanie. Si na 
to pripravený? Stratiť svoju rodinu, príbuzných 
a blízkych, svoj domov a majetok? Čo si urobil 
dnes, aby sa zajtrajší deň pre teba a tvoju rodinu 
zmenil?

UTEČENCI

Pozeráš len video a tvoje vedomie hovorí, že „teba 
sa to netýka“. Ale ktosi to prežíva práve teraz. Si 
si istý, že zajtra sa to neprihodí tebe a ty sa ne-
staneš účastníkom podobných katastrof? A ktosi 
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bude pozerať video o tebe a rovnako, ako ty teraz, 
bude pochybovať o tom, čo sa deje.

Utečenci. Ľudia bez chleba, bez centa vo vrecku, 
nútení nelegálne sa presídľovať do iných krajín, 
aby prežili. Zatiaľ, čo ty si teraz v teple a pohodlí. 
Vedomie ti hovorí: „Kto potrebuje žobrákov, a na-
viac ešte v mojom dome?!“ Ale pravda je, že je to 
spoločná bieda a dotkne sa každého, vrátane teba. 
A zajtra ty budeš spolu s nimi hľadať bezpečné 
miesto na prežitie.

... Treba chápať, že korene tohto 
problému vyrastajú z egoistických šab- 
lónovitých postojov spotrebiteľského 
systému, ktorý sa fraktálne opakuje 
od jednotlivca po spoločnosť všeobecne. 
Je to o samotných ľuďoch a meniť sa 
musí v prvom rade myslenie človeka, 
myslenie svetového spoločenstva zo 
spotrebiteľského vektora na duchovno-mravný, tvorivý 
vektor. Spoločnosť, v ktorej dominuje spotrebiteľské 
myslenie, je odsúdená na zánik.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)

Teraz na to pozeráš, ako na cudzie. Ale zajtra bu-
deš nútený ísť v tom dave. A pozajtra, spolu s tými, 
ku ktorým ste prišli, a ktorí sa vám nepotešili, bu-
dete nútení ísť všetci spolu ďalej.
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Pýtaš sa: prečo sa to deje teraz? Kde je civilizovaný 
vzťah k ľuďom? Kde je pomoc medzinárodných orga-
nizácií, ktoré sú povinné postarať sa o ľudí? Kde sú? 
Kde je toto všetko tu a teraz?  

V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité 
globálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnos-
ti zo spotrebiteľského formátu na duchov-
no-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, 
ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, druž-
ba, dominovanie duchovno-mravných zá-
kladov boli na prvom mieste vo vzájomných 
vzťahoch medzi ľuďmi, bez ohľadu na ich 
národnosti, vierovyznania, sociálne postavenie a ďalšie pod-
mienené, umelé rozdelenia svetovej spoločnosti. S prihliad- 
nutím k blížiacim sa globálnym kataklizmám je pre ľudí 
nevyhnutné, aby sami začali meniť svoj vzťah k sebe aj 
voči spoločnosti tu a teraz. Veď nie je známe, kým budeš 
zajtra – utečencom či prijímajúcou stranou, a aké budú 
tvoje šance na prežitie v takejto situácii.

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 
Efektívne cesty riešenia daných problémov“ (MSH ALLATRA)
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Pravdou je, že byrokrati, ktorých spoločnosť pove-
rila riešením týchto problémov, sú takí istí ľudia 
spotrebiteľského myslenia, ktorí sedia a pozera-
jú videá v komfortných kanceláriách, a namiesto 
reálnej pomoci ľuďom píšu ďalšie falošné správy 
pre svetové médiá. Ale realita je taká, že už zajtra 
pôjdu vedľa teba v dave utečencov a budú ľuto-
vať, že nič nespravili ani vtedy, keď mali možnosť 
mnohé zmeniť. A je to rovnako nevyhnutné, ako 
východ slnka. 

Všetko, čo ste uvideli, je iba časť tých udalostí, 
ktoré sa udiali za rok. A ak si to nechceš všímať, 
neberieš do úvahy cudzie nešťastie, tak to vôbec 
neznamená, že sa to zajtra nestane s tebou, s tvo-
jím domom a tvojou rodinou.
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ČO SKUTOČNE ČAKÁ ĽUDSTVO 
V BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI? 

Т: V tejto chvíli už pravdepodobne každý človek, 
keď pozerá na to, čo sa deje vo svete, čo sa deje 
za oknom, chápe, že globálne klimatické zmeny sú 
neodvratné a narastajú ohromnou rýchlosťou. Te-
raz sú vedci znepokojení tým, že treba niečo pod- 
niknúť, treba niečo robiť, a treba to robiť bezod-
kladne, pretože už veľmi skoro, po roku 2030, si-
tuáciu už nebude možné zmeniť.
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To sú práve tie informácie, o ktorých ste Vy, Igor 
Michajlovič, hovorili ľuďom dávno pred tým, ako 
sa teraz, takpovediac, vedecký svet spamätal. Ho-
vorili ste o tom, čo čaká ľudstvo, o tom, že budú 
tieto narastajúce kataklizmy, hovorili ste aj o mno-
hých iných veciach. Hovorili ste ľuďom o tom, čo 
ich čaká v budúcnosti. 

A na tú dobu to bolo, samozrejme, „nereálne“... 
Spomenula som si, ako ste pred 40 rokmi rozprá-
vali ľuďom o tom, že sa rozpadne Sovietsky zväz. 
A samozrejme, v tej chvíli nemohli uveriť tejto sprá- 
ve (vtedy, koncom 70-tych rokov, bola absolútne 
nerealistická). Hovorili ste aj o tom, že televízor 
bude visieť na stene ako obraz, hovorili ste o tom, 
že každý človek bude mať vo vrecku telefón.

Ale určite to najunikátnejšie – to sú tie znalosti, 
o ktorých ste hovorili pred 30 rokmi ľuďom, jed-
notlivcom, vedcom. Tieto znalosti sa čiastočne do-
stali do správy „O problémoch a následkoch glo-
bálnych zmien na Zemi. Efektívne spôsoby riešenia 
daných problémov“, do správy „Prapôvodná fyzika 
ALLATRA“, ktoré bolo možné uverejniť v rokoch 
2014 a 2015.

Ľudia sa vtedy delili o to, ako sa rozvíjajú udalos-
ti, všímali si to a pozorovali. Skutočne sa všetko, 
o čom ste hovorili, realizovalo.

Na začiatku roku 2018 vyšla relácia „Prichádza to“. 
Ľudia skutočne pozorujú dynamiku rastu globálnych 



Klíma. Budúcnosť je teraz

29

zmien klímy v tých oblastiach, o ktorých ste sa vtedy 
vyjadrili, ktoré ste vtedy spomínali.

Veľmi veľa vieme o tom, čo je pre širokú verejnosť 
zatiaľ neznáme. A vzniká taká otázka – je možné 
ľuďom tieto informácie viac odhaliť?

IМ: Vec sa má tak, že ľudia to nechcú počuť. Keď 
ich uši zakrýva diabol (a už sme mnohokrát hovo-
rili, čo je to ľudské vedomie), tak človek nepočuje. 
A hovor mu koľko chceš, a rozprávaj koľkokoľvek, 
ak mu to nevyhovuje, tak nepočuje.

Ak by sme spolu nehovorili o tom, ako môže prísť 
človek do Duchovného Sveta, ale by sme hovorili 
o mágii, o tom, ako sa môže človek stať bohatým, 
šťastným, ako sa môže on, obyčajný človek, naučiť 
disponovať obrovskou mocou (ale všetka moc sa 
pre neho obmedzuje na to, aby susedovi urobil zle), 
ver, to by prijal a začul. No ty si sa teraz dotkla 
toho, aby sme ľuďom povedali viac. A načo? Zasiať 
paniku?!

Spomeňme si, uvádzala si príklad, že pred nejakými 
40-timi, 30-timi rokmi sme sa rozprávali s ľuďmi, 
áno? A spomeňme si, čo bolo pred siedmimi rokmi. 
Ako sa ľudia, ktorí sa naplnili altruizmom, keď sa 
dozvedeli o tom, čo sa blíži, ponáhľali nejako po- 
môcť ľuďom. Kam šli? Do masovokomunikačných 
prostriedkov – obrátili sa na televízne kanály, na 
novinárov. No z našich si predsa všetci pamätajú, 
čím sa to skončilo: ako mnohé televízne kanály 
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začali rozprávať, že „sektári“, „schizofrenici“, „roz- 
právajú o tom, čo zdravému človeku ani na myseľ 
nepríde“. A mňa zaujíma – a kdeže sú teraz tí novi- 
nári, keď sa všetko to, čo hovorili ľudia, udialo?! 
No veď to sa udialo potom. A to, čo hovoríš teraz, 
myslíš, že je to pre ľudí dôležité?

Т: Som presvedčená, že je to dôležité, Igor Michajlovič.

IМ: Pre jednotlivcov. Ale pre väčšinu obyvateľstva je 
oveľa dôležitejšie, ako zarobiť peniaze, ako sa uživiť, 
pretože my hovoríme o budúcnosti, o tom, čo bude 
niekedy. Aj keď to bude o týždeň, ale bude to až 
o týždeň, a jesť chceme teraz, problémov je toľko – 
v práci, doma, v rodine. Týmto sú ľudia znepokojení.

Veď vedomie človeka ho tak veľmi drží na svojej 
uzde a vytvára takú kopu starostí, že človeku sa 
nechce rozmýšľať o budúcnosti, ale chce premýšľať 
o tejto chvíli. No, čo na to povedať, ak je vedomie 
človeka viac ako 80% dňa nepretržite plné negatív-
nych myšlienok. Vari bude človek rozmýšľať o dob-
rom, o niečom v budúcnosti? Pochybujem o tom.
 
Т: Vy ste, Igor Michajlovič, hovorili samozrejme 
o tých ľuďoch, o tých novinároch. Nuž naozaj, veď 
oni sami teraz chápu, vidiac ako sa vyvíjajú uda-
losti, vidiac, čo sa deje a ako rýchlo sa začali reali-
zovať tieto scenáre...

IM: Poviem ti však niečo iné. Keď pred siedmimi 
rokmi rozprávali o tom, čo prichádza a keď to prišlo, 
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tak snažiac sa nejako pomôcť, Anastasia Novych 
zverejnila tiež čo-to... No a aká bola reakcia? Žiadna, 
pretože ľudia rozmýšľali o inom, boli zameraní na 
úplne iné, hoci mnohé bolo možné zmeniť. Ale... ľu- 
dia to nechceli.

T: Jednoducho, Igor Michajlovič, odvtedy prešlo 
veľmi veľa času a mne sa zdá, že teraz sa situ-
ácia zmenila a účastníci Medzinárodného spolo-
čenského hnutia ALLATRA sú potvrdením toho, 
že ľudia... 

IМ: Účastníci hnutia – áno, ale väčšina ľudí sa ani 
v najmenšom nezmenila (T: Ale oni tiež cítili, viete, 
tí ľudia...). Poviem to jednoduchšie, za tisíc rokov 
sa nič nezmenilo.

Т: Ale teraz sa mi zdá, dokonca už aj za posledný 
rok sa tak veľmi menia vo svojom vnútri, a popri 
nich sa mení okolie...

IM: Tí, ktorí chcú, no sú to len jednotlivci medzi 
miliardami. No vari to nie je tak?

T: Predsa len, podľa mňa teraz, zvlášť v takomto 
období, ľudia skutočne veľmi potrebujú proroctvá, 
čo bude, čo...

IM: Hm, proroctvá... Prepáčte, ale ja predsa nie 
som tesár, ani pastier, a už tým skôr nie som 
prorok. Posledný prorok bol Mohamed (mier s Ním). 
A ja som iba masér, masér-futurológ, ak chcete. 
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A futurologické prognózy, ktoré sa, nuž, akosi 
vyplnili, možno pripísať náhodám. Veď tak to ľu- 
ďom povie vedomie. 

Т: Viete, Igor Michajlovič, teraz je trochu iný stav 
vecí. Predsa len som presvedčená, že väčšina ľudí 
jednoducho cíti a tiež dôveruje svojim pocitom 
viac... 
 
IM: No tí, ktorí cítia, a ktorí dôverujú svojim poci-
tom, naše prognózy nepotrebujú.

T: Ale predsa to chce, aby ľudia v takom ťažkom 
období života, keď...

IM: Vari teraz majú ťažké obdobie života?

T: Neľahké. Viete, ľudia čakali...

IM: Poviem to tak: teraz majú neľahké obdobie ži-
vota tí, ktorí chápu, čo sa blíži. A ostatní majú ži-
vot nádherný. Aký bol pred 20-30 rokmi, taký aj 
zostal.

T: Jednoducho ich Osobnosti cítia...

IM: Vnútri všetci cítia (T: Ani nie tak na ich ve-
domie by som chcela apelovať...). Ale vedomie im 
nedovolí pochopiť to, čo cítia. A nedá im možnosť 
prijať správne rozhodnutie. Vari nie je tak?

T: Nuž, jednoducho oni trošičku… neskôr.
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IM: Vieš, v čom je bieda ľudstva? Bieda celého 
ľudstva a každého človeka zvlášť je v tom, že ľu-
dia nechápu elementárne veci. Nechápu, že naj-
dôležitejší a najcennejší základný zdroj, ktorým 
disponujú, to je – čas a ich pozornosť. A je to 
skutočne tak.

Každá zbytočne stratená sekunda života ich 
zbavuje Života. Toto ľudia nechápu, a to je prav- 
da. Pre nich život - to je tento svet a čo bude, to 
bude. Veď sa za mnohé roky napočúvali všeličo, 
aj o tých predpovediach (koľkokrát sa o nich ho-
vorilo, však?).

T: Áno. Tiež by som chcela spomenúť to, ako roz-
právali ľudia... Ešte v 90-tych rokoch k Vám pri-
chádzali znepokojení ľudia... Vtedy bol rozruch 
v tlači, v médiách ohľadom možného konca sveta 
– ľudia očakávali, že sa so Zemou zrazí kométa, 
konkrétne kométa „Shoemaker-Levy 9“. 

Vtedy sa ľudia na Vás obracali s týmito obava-
mi a boli znepokojení tým, že sa kométa zrazí so 
Zemou. Vy ste povedali, že je ešte skoro, že sa to 
„nestane“ a že „to nepripustíme“. A naozaj, po ne-
jakej dobe videli, že kométa mení svoju trajektóriu 
a namiesto toho, aby sa približovala k Zemi, rozbí-
ja sa na úlomky, ktoré sa zrážajú s Jupiterom.

Bola to záhadná udalosť dokonca aj pre samotných 
vedcov, pretože v určitom okamihu... Samozrejme, 
oni hovoria o tom, že „Jupiter priťahuje svojím 
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gravitačným poľom, funguje ako štít“, že „on chráni 
Zem“, taký „sanitár kozmu“. No tí, ktorí vedia, 
konkrétne vo vedeckých kruhoch, tí chápu, že to, 
čo sa udialo, presahuje rámec chápania zákonov 
fyziky – keď sa kométa dostane do gravitačného 
poľa a mala by zrýchliť a nasmerovať sa k Zemi, 
zrazu prudko mení smer (a dokonca jeden človek, 
ktorý je autoritou vo vedeckých kruhoch, astronóm, 
hovoril, že sa to podobalo úderu raketou) a kométa 
sa jednoducho rozpadá na úlomky, ktoré sa nás- 
ledne zrážajú s Jupiterom.

Čo vtedy najviac ohromilo vedcov – to bol práve ten 
výron energie, ktorý vznikol od úlomku, bol taký 
mohutný, že podľa predbežných údajov bol 600- 
krát väčší ako celkový jadrový potenciál Zeme. 
A rozmery boli kolosálne.

A doteraz vo vedeckom prostredí neexistuje odpo-
veď na otázku – ako sa to mohlo stať? Hoci vy ste 
vopred hovorili ľuďom, že k zrážke nedôjde.
 
IM: Povedzme to tak, náhodne úspešná prognóza, 
nič viac.

T: Téma konca sveta je v posledných desaťročiach, 
samozrejme, veľmi častá. A boli predpovede rôz-
nych ľudí v roku 1996, kedy sa šírili reči, rozdú-
chavané vo svetových médiách, že Zem sa znova 
zrazí s kométou, tentokrát s kométou Hale-Bopp, 
ale nestalo sa to. Pamätáme si rok 2000, kedy ľu-
dia čakali, čože sa to udeje na milénium, čakali 
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odbíjanie hodín, že čo bude, ale nič sa nestalo. 
No, samozrejme, najväčší rozruch v masovokomu-
nikačných prostriedkoch sa týkal dátumu 21. de-
cembra 2012. Bol to čas, kedy sa zakončil mayský 
kalendár, a existovali rôzne prognózy – aj že je to 
počiatok novej éry, aj že sa Zem zrazí s akousi pla-
nétou „X“, aj že bude nejaká kataklizma. Všetci sa 
na to pripravovali...

IM: Ale v skutočnosti sa nikto nepripravoval. Veľa 
o tom hovorili, ale fakticky nikto tomu neveril. 

T: Zaujímavé je, Igor Michajlovič, že práve 21. de-
cembra 2012, práve na tento dátum systém naj-
viac zo všetkého skoncentroval svoju pozornosť. 
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21. DECEMBRA 2012 -
ZAČIATOK OBDOBIA KRIŽOVATKY

T: Čo je to za dátum? Čo sa udialo 21. decembra 2012?

IM: Povedal by som to tak: je to začiatok konca 
alebo začiatok začiatkov. Čo sa v skutočnosti sta-
lo? A stalo sa mnohé – je to začiatok obdobia Kri-
žovatky. To je to, čo sa v skutočnosti stalo. Začalo 
sa odpočítavanie času. Keď si vezmeme cyklus ľud-
skej civilizácie – ten sa rovná 12 000 rokom. A malý 
cyklus – to je obdobie Križovatky. Je to obdobie voľ-
by ľudí, keď si oni zvolia: žiť alebo umrieť. A dva-
násty rok – ten sa tým aj vyznačoval. Jednoduchšie 
povedané, 21. december 2012 – to je začiatok 
obdobia Križovatky, ktoré bude trvať 12 rokov 
(prepočítať to je ľahké, opäť spolu robíme futuro-
logické prognózy). S čím vyjde ľudstvo o 12 rokov, 
to aj bude. A aká bude následne lehota realizácie 
po voľbe? To nie je ťažké vypočítať. Ale v žiadnom 
prípade to nie sú stovky, ani tisícky a dokonca ani 
desiatky rokov. Opäť, koľko sa dá na realizáciu? 
Fraktálne sa opakujúci (T: Dvanásť...) malý cyklus. 
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Čiže počas tohto obdobia to môže byť aj ihneď, ale 
môže to byť aj trochu neskôr, ale nie neskôr, ako 
je táto lehota. A treba pochopiť, že ak sa dejú ta-
kéto udalosti, tak nie naraz. Je to pomalý proces, 
roztiahnutý na niekoľko rokov. Ale ak sa začne, 
spätný vývoj mať nebude.

T: Čiže v podstate ľudstvo má šancu urobiť tento 
(IM: Krok) vnútorný krok, túto vnútornú voľbu te-
raz.

IM: Áno. Ale vzhľadom na to, koľko ľudí, povedzme 
to tak, podlieha kontrole... ako to tak kultúrne po-
vedať, v podstate nie sebe...

T: ... ale vedomiu.

IM: Presne tak. 

T: Hovorili ste o cyklickosti, ale veď tiež veľa... aj 
vedci potvrdzujú to, čo ste teraz povedali o cyklic-
kosti procesov...

IM: No o tom vedeli...

T: Áno, v dávnej minulosti o tom vedeli. 

IM: Aj v dávnej minulosti o tom vedeli. Myslíš si, 
že to teraz nevedia? Vedia, no nie je žiaduce o tom 
hovoriť, aby nenastala panika či niečo také, pre-
tože ľudia prepadnú beznádeji. No a ak prepadnú 
beznádeji, prestanú kupovať. Ale predsa v našej 
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civilizácii je hlavné čo? Obeh tovaru. Čo musí spot-
rebiteľská spoločnosť neustále robiť? Spotrebová-
vať. Či nie je tak? O tom to celé je... celý zmysel 
existencie ľudstva. 

Jednoduchá otázka: v čom je zmysel nášho ľudstva? 
Každý si nachádza nejaké zdôvodnenie, kvôli čomu 
tu je – správne, nesprávne – no to už je voľba člo-
veka. Ale v čom je zmysel samotnej existencie ľudí, 
celého ľudstva?

T: Prehliada sa ten bod, to, kam má prísť každý 
človek. Ale veď skutočne sa aj v náboženstvách, ak 
sa pozrieme na eschatológiu, hovorilo o dôležitosti 
ľudskej voľby, zvlášť v tomto období, v posledných 
časoch, že je potrebný práve aktívny postoj ľudí. 

IM: No a ty teraz opäť hovoríš: „posledné časy“. Ale 
čo to znamená „posledné časy“? A koľkokrát ohla-
sovali tieto posledné časy?

T: No áno, tu samozrejme tiež, ak sa pozrieme, ako 
teraz vníma ľudské vedomie akékoľvek podobné 
informácie, o tom, že bude koniec sveta...

IM: Pravdaže. Vari pred tisíc rokmi nevyhlasovali, 
že prichádzajú posledné časy? (T: No tu je zaují-
mavé, ako zafungoval systém). Osemdesiat rokov 
po Ježišovom odchode ohlasovali posledné časy.

A tak je to neustále, až dodnes. A keď sa zdokonalili 
prostriedky masovej komunikácie, vznikol internet 
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a podobne, vari sa o tom nehovorí? Takmer každý 
rok je koniec sveta, sama si to teraz vravela.

T: Zaujímavé je, že v tomto období aj samotní ľudia 
v spoločnosti cítia, že je blízko...

IM: Práve v tom je problém ľudstva, chápeš? Anjel 
(nachádzajúci sa vnútri človeka, to, čo my nazýva-
me Osobnosťou), ten cíti, cíti pravdu a chápe ju. 
Ale dominujúce vedomie mu zakazuje dokonca sa 
pohnúť. A okamžite má človek hromadu starostí: 
buď problémy so zdravím, alebo s niečím iným, 
ktoré sú oveľa dôležitejšie, ako zostať nažive. Nie 
je to tak? (T: Áno). A ak to zoberieme v rozsahu 
ľudstva, tak okamžite vznikajú všemožné krízy, 
akési komplikácie: geopolitické, makroekonomic-
ké problémy, ktoré sa dostávajú do popredia. Te-
raz je celkovo situácia vyostrená, takmer do jad-
rovej vojny.

T: Zaujímavé, ako systém vôbec pripravoval ľudí. 
Ukazuje sa, že akákoľvek zmienka...

IM: A tu si povedala kľúčové: systém pripravoval 
ľudí.

T: Spracovával.

IМ: Pravdaže. Veď je povedané: nikto nevie, kedy 
sa to stane. Skutočne to nikto nevie, pretože voľba 
je na ľuďoch. Ale keď bude voľba urobená, potom 
už bude všetko jasné.
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T: Jednoducho to potvrdzuje, že taká aktivácia sys-
tému práve v rozmedzí týchto generácií, ktoré teraz 
žijú a stretávajú sa s týmito informáciami, to pred-
sa potvrdzuje to, že udalosti sa skutočne odohrajú 
v rámci tej generácie, ktorá bola spracovávaná po-
mocou vedomia, pomocou médií. Veď ľudia teraz 
naozaj týmto informáciám veľmi neveria. Niekto si 
myslí, že je to žart (IM: No samozrejme neveria), 
niekto si myslí, že je to podvod, že chcú na nich 
zase raz zarobiť. 

IM: A vari to nie je tak? A koľko zarábali? A neustá-
le zarábajú. Povedala si o roku 2012, o tom, ako 
masovokomunikačné prostriedky toto všetko tak-
povediac propagovali. Koľko ľudí na tom zarobilo? 
Verili ľudia? Nie, neverili. Vedomie tomu neverí. 
Neverí až do bodu, odkiaľ niet návratu. Ale keď 
už prichádza pochopenie, že „hotovo“ – vtedy sa za-
čína panika. No vtedy už nemá zmysel niečo robiť.

T: Jednoducho tento moment, do akej miery je 
v tom bode, do ktorého ľudia prídu, do akej mie-
ry je dôležité, aby boli ľudia pripravení a spolu sa 
konsolidovali preto, aby… 

IM: Nuž, poviem to tak: nikto teraz nevie, akú voľbu 
ľudstvo urobí. No nech by bolo čokoľvek, oveľa dô-
ležitejšie je získať Život teraz a správne preroz-
deliť najpodstatnejší zdroj, o ktorom som povedal 
– čas a pozornosť. Kam ho človek vkladá, tým sa 
aj stane. Ak ho vkladá do Života, získava Život, 
a vtedy nie je dôležité, čo bude. 
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Všetci ľudia, nachádzajúci sa tu, sú smrteľní. Skôr 
či neskôr sa všetko skončí. Ale čas beží teraz oveľa 
rýchlejšie, a všetci to cítia. A je cítiť proces zrýchľova-
nia času: teraz bola jar a už je jeseň, len sme privítali 
Nový rok a už je leto. No či to nie je tak? A všetci to 
pozorujú, dokonca aj deti. Ak sa predtým hovorilo: 
„Keď je človek mladý, čas sa vlečie pomaly, ale keď 
je dospelý, beží rýchlejšie,“ a teraz aj deťom beží 
rýchlejšie.

Otázka je v tom, na čo míňaš tento čas? A po-
kiaľ ho utrácaš na pozemské a žiješ pre dnešok, 
tak v dnešnom dni aj zostaneš. Ale dôležité je 
vkročiť do zajtrajška, ktorý bude nekonečný. 
Toto je dôležité. Takíto ľudia sa nemajú čoho 
obávať. Ktovie, čo bude zajtra, a či vôbec bude 
zajtra? Pre nich určite bude. Toto je dôležité.

Т: Igor Michajlovič, na konci obdobia Križovatky, 
ak ľudia urobia voľbu smerom k duchovnému, 
k získaniu Života, v prospech... 

IM: Vtedy získavajú dvanásťtisíc rokov, ako sa ho-
vorí „zlaté tisícročie“. Ale časom sa to opäť skončí, 
a opäť prídeme k tomu, k čomu sme prišli teraz. To 
je nevyhnutné.

T: A čo majú ľudia urobiť, aby nastalo „zlaté tisíc-
ročie“, aby sa to všetko uskutočnilo?

IM: Stať sa ľuďmi, slobodnými, slobodnými od dikta-
túry zvieraťa. To je dôležité. Chápeš v čom je problém? 
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Povedal by som to tak, že všetko negatívne, čo sa 
v našej spoločnosti presadzuje, robí menej ako 1 % 
všetkého obyvateľstva. To sú tí ľudia, ktorí sú úpl-
ne pod kontrolou vedomia ako časti systému, ale-
bo, jednoduchšie povedané, sú to tí, ktorými ma-
nipuluje diabol. Ale oni sú veľmi aktívni a hluční. 
A vyše 99% sú pasívni. A oveľa menej z nich, ne-
porovnateľne menej je ľudí viac či menej duchov-
ne slobodných (zdôrazňujem – viac-menej). Tí, ktorí 
cítia, chápu, ale rovnako, ako aj zvyšných 98% (no 
dokonca viac ako 98%), sú pasívni. Ale ak by všetci 
ľudia prestali mlčať, tak by sa všetko zmenilo. 
Nech by tamtí akokoľvek kričali a hulákali, tak, ako 
sa hovorí, v našom šepote by ich krik nebolo počuť. 
Nie je tak?

T: To je kľúčové, že v šepote... že Duchovný Svet 
práve nie je hlasný, nie je hlučný, nie je ukričaný, 
ale hlboký, tichý...

IM: A načo kričať? To vedomie kričí. Diabol je vždy 
hlučný, nepokojný, pretože je smrteľný, je koneč-
ný. V ľudských mierkach systém existuje dlho, 
ale vo vzťahu k Duchovnému Svetu je to oka-
mih, systém je ako ilúzia.

T: Igor Michajlovič, tiež takáto otázka: systém vnu-
cuje ľuďom pochybnosti, či sa stihnú zjednotiť. 
Veď toľko času, zdalo by sa...

IM: Veľakrát sme o tom hovorili, že nikto tak ne-
rozdeľuje ľudí, ako diabol. Ale ľudská voľba práve 
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spočíva v tom, komu slúžiť: Duchovnému Svetu 
alebo diablovi. Vari to nie je tak?

T: Áno.

IM: Kvôli tomu sa aj poskytuje tento čas, kvôli 
tomu im aj pomáhajú. Ale opäť, nemožno robiť voľ-
bu za ľudí. Človek je slobodný vo svojej voľbe. 
Je to najväčší dar, ktorý môže získať taká by-
tosť, ako človek – je to právo voľby: Žiť alebo 
zomrieť. 

T: Viete, akoby vedomie podceňovalo úlohu ľudí, 
ktorí sa môžu spolu zjednotiť.

IM: Ľudia môžu veľmi veľa. A nič im nebráni 
získať jednotu, absolútne nič, okrem myšlienok 
v hlave, idúcich od diabla. Nič viac.

T: Veď účastníci Medzinárodného spoločenského 
hnutia ALLATRA sú práve príkladom toho... (IM: 
A dokazujú to). Áno, dokazujú to, že keď sa ľudia 
spoja, veľmi rýchlo...

IM: No mnohí nechápu, čo je to ALLATRA. Ne-
máme žiadnu finančnú zainteresovanosť jeden 
k druhému. Nikto nikoho neokráda, nikto nikomu 
nevnucuje žiadne náboženstvo, veď v ALLATRA sú 
zjednotení ľudia rôznych náboženstiev sveta. Ľu-
dia sú úplne slobodní a zjednocujú sa. To práve aj 
dokazuje, že ľudia sú schopní prekročiť cez sata-
na. A to je pravda. Ale k tomu treba vyvinúť úsilie 
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a venovať svoju pozornosť na dobré, aj čas míňať 
na dobré. Potom je možné všetko.

T: Skutočne, hovorili ste, že systém vnucuje rozde-
lenie. Ale práve naši účastníci sú príkladom toho 
zjednotenia, konsolidácie ľudí, pretože koľko rôz-
nych národností, koľko ľudí rôzneho sociálneho 
postavenia a z rôznych kútov zeme dokazuje, že 
jednoducho...

IM: Rozumieš, národnosť, postavenie – to všetko je 
nanútené od satana. Ale ver, niet rozdielov. Medzi 
ľuďmi niet rozdielov. Anjel nemá národnosť, 
Anjel nemá pohlavie a nemá pozemský kapitál. 
To nie je jeho! To všetko sú pozemské záleži-
tosti. Vari to nie je tak?

T: Pravdaže.

IM: No, tak aký je medzi nimi rozdiel? Kým bol, 
z akého rodu, či ešte niečo, akým kapitálom dis-
ponoval? Áno, hlavný ľudský kapitál je práve 
ten Anjel vnútri. Jemu a výlučne jemu môže 
ísť pomoc od Duchovného Sveta. A vedomiu – 
od diabla, od samotného systému. Ak človek sníva 
o bohatstve, ak túži a je pripravený „predať dušu“, 
ako sa hovorí (ale nielen „predať dušu“, ale zra-
diť Anjela vnútri, zradiť samého seba, toho, kým 
je človek v skutočnosti), za nejaký cukríček, môže 
ho získať opäť len v tom prípade, ak bude výhodný 
pre systém. Vtedy mu systém dá tento cukrík. No 
a čo? Koľkokoľvek cukríkov by si dostal, čo s nimi 



Klíma. Budúcnosť je teraz

45

budeš robiť? Naozaj potrebuje človek veľa, aby sa 
potešil? Vari je to potešenie? Jednoduchá otáz-
ka. Je to potešenie pre tých, ktorí nevedia, čo je 
to Duchovný Svet, a čo je to naozaj pravá Lás-
ka, a čo je to úprimné, skutočné šťastie. Pre nich 
cukrík niečo znamená. Ale keď je s čím porov-
návať... V tom je zmysel. Nešťastie je v tom, že 
ľudia nevedia, čo strácajú a za čo vymieňajú svoj 
život. Veď každý človek cíti, že v tomto svete nie 
je zbytočne, že sem prišiel s nejakým poslaním. 
Ale vedomie to okamžite zamieňa. A čomu sa ľu-
dia začínajú venovať?

T: Myslia si, že spasenie je nahromadenie nejaké-
ho bohatstva. Veď systém to tiež tak ukazuje, roz-
práva, že najskôr sa spasí ten, kto má prostriedky, 
kto stihne utiecť.

IM: Kam? Však nikto z tejto sféry neutečie, po-
kiaľ nezíska Život. Kam ujsť? Je len jedna Brána, 
ale tú si treba zaslúžiť. Treba sa stať kým – ničom-
ným diablikom či Anjelom? Preto sa aj hovorilo, 
aj porovnávalo s nebesami, že človek musí z tejto 
sféry vyjsť. Brána do raja sa nachádza vnútri sa-
motného človeka, a nie kdesi vo vesmíre.

T: Práve toto je odpoveď na otázku, ako je vôbec du-
chovnosť spojená s klímou a klimatickou situáciou...

IM: Áno, doslova. Ľudia môžu v skutočnosti 
zmeniť mnohé. Môžu ľudia ovplyvniť klímu či 
niečo iné? Môžu. A príkladov na to je mnoho, 
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ale svet je teraz iný. Uvediem jednoduchý príklad. 
Predstavme si: zišli sa všetci veriaci, všetkých kon-
fesií, všetkých náboženstiev, všetci kňazi a všetci 
svätí, nech by mali akékoľvek hodnosti a akékoľ-
vek tituly, a všetci spolu by sa začali modliť, aby 
sa hora premiestnila aspoň o jeden milimeter. Sta-
ne sa to?

T: Nie.

IM: Samozrejme nestane. Ale sestry Allat, o kto-
rých sme rozprávali, oni premieňali hory na ro-
viny a roviny na hory. A to je pravda. Vari sa to 
nespomína? Môžu. Ale čo je k tomu potrebné? 
Stať sa ľuďmi a zjednotiť sa. Ale ani v takpovediac 
najpriaznivejšom výsledku, ak sa naozaj doslova 
o chvíľu, obdobie Križovatky skončí a ľudstvo 
si zvolí cestu duchovného rozvoja, jednoty, ak 
prestanú mlčať všetci, ktorí sú aspoň trochu 
Živí a zjednotia sa, aj tak sa nebudeme môcť 
vyhnúť väčšej časti katastrof, ktoré sú už vy-
týčené, ale prežiť môžeme. Ale prežiť môžeme 
len spolu.

A toto nie je strašenie, nemusíte tomu veriť. „Poz- 
rimeže, masér-futurológ rozpráva rozprávky, ne-
musíme tomu veriť“ – tak hovorí vedomie mnohým. 
A to je tiež pravda. Vari nie? Nechce sa veriť zlému. 
Ale nechce sa veriť zlému vo vzťahu k sebe.

T: Viete, vedomie sa skutočne veľmi dôkladne vy-
hýba tejto téme, pretože...
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IM: Pravdaže vyhýba. A ty si opäť nastolila otázku, 
že do roku 2030 ľudstvo narazí na problémy, ktoré 
už nebude možné zmeniť. No nech to skúsia zme-
niť teraz. Ak celé ľudstvo teraz prestane, povedzme, 
produkovať СО2, nič sa nezmení. (T: A ľudia na to 
poukazujú...), všetko sa bude rozvíjať, ako sa aj roz-
víja. Veď aj mnohí z tých vedcov, ktorých si spomí-
nala, si dobre uvedomujú, že ľudský faktor je v tom-
to prípade bezvýznamný. Áno, trošku vplývame, na 
to, čo v skutočnosti prebieha, ale „máličko“ .

Veď problémy, ku ktorým teraz dochádza, sú pod-
mienené úplne inými procesmi. Je to cyklickosť, 
ktorá nezávisí od ľudí. A nech by sme teraz robili čo-
koľvek, ono to bude prebiehať. Je to prirodzené. Ale 
otázka sa týka Posledného dňa: nastane, alebo ne-
nastane. Ľudia majú ešte čas sa rozhodnúť. No opäť 
vedomie povie: „zase čas, zase strašiaky“. Nie, nie 
strašiaky, nikto nikoho nestraší, a strácať náladu sa 
kvôli tomu neoplatí. Vôbec nás nemusíte počúvať. 
Načo? Môžete žiť, ako ste žili predtým, a všetko bude 
u vás tak isto, ako bolo aj doteraz... Ale nie dlho.

Т: Viete, jednoducho akoby človek v týchto otázkach 
do niekoho vkladal nádeje, buď do náboženstva, že 
ho spasia... Je to však veľmi častá situácia, že ľudia 
v zmysle nejakého riešenia akejsi situácie len jedno-
ducho s akýmsi vnútorným krikom hľadajú pomoc, 
obracajú sa k Bohu...

IM: Ale opäť, o čo prosia? Ľudia sa zhromaždili 
v chráme a už aj ide direktíva od vedomia: ak sú raz 
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v chráme, to znamená, že sa obracajú k Bohu. Ale 
prosia o materiálne, o pozemské, o vopred mŕtve. 
A všimni si, ľudia vždy kričia pred Bohom, ale ml-
čia pred diablom. Prečo je to tak? A v tomto je veľmi 
veľa ukrytého. Stojí za to nad tým porozmýšľať.

Т: Človek vkladá nádeje aj do šéfov vlád, že ho za-
chránia, že...

IM: Aj o tom sme mnohokrát hovorili, že vždy chce-
me preložiť zodpovednosť na niekoho iného. Ale 
opäť, šéfovia vlád, oni sú čo, bohovia? Oni sú ľu-
dia, najobyčajnejší ľudia. Lenže sú to ľudia, ktorí 
majú moc (tak, ako chceli túto moc, tak zato tiež 
dostávajú aj zodpovednosť). Ale jednoduchá otáz-
ka: o koho sa budú starať? Prepáč mi: o roľníka, 
o toho, čo kladie asfalt, či o seba milovaného a svo-
jich blízkych? No, nie je tak?

T: O seba, čiže je orientovaný viac na to, aby zase 
ušiel (no niet kam ujsť, ako ste povedali), ako riešiť 
nejaké problémy, ako sa zjednotiť s ľuďmi.

IM: Vieš, nechce sa mi hovoriť, pretože v skutočnos-
ti, nuž ľuďom to... pomôže to niečím? Veru nepomô-
že. A my narozprávame strašidelnosti o tom, čo sa 
môže stať, áno? Avšak môže sa to aj nestať. Oplatí sa 
strašiť ľudí? Načo? Ľudia majú ísť k Bohu cez Lás-
ku, ale nie cez strach o svoju kožu. To je otázka. 

T: Len, viete, prečo je tu táto otázka: zdá sa mi 
dôležité otvoriť ju preto, že sa nevyplatí prekladať 
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zodpovednosť za svoj osud na týchto vedcov, na 
týchto vodcov, pretože tak funguje systém. On vždy 
hľadá (IM: Samozrejme) nejakého sprostredkovate-
ľa medzi človekom... 

IM: Áno, máš pravdu: vždy a všade.

T: Jednoducho, keď človek pochopí, že všetko je 
v jeho rukách...

IM: Rovnako, ako aj choroba... Človek ochorel 
a prekladá zodpovednosť na lekára. Ak liek neza-
bral, prekladá zodpovednosť na iného lekára a ho-
vorí: „Ten lekár je zlý“, miesto toho, aby skutoč-
ne zmenil spôsob života a prestal byť chorý. No 
existujú nevyliečiteľné choroby, to je tiež pravda. 
Ani jeden doktor nepomôže pri takých chorobách, 
ktoré sú nevyliečiteľné. A aby ľudstvo nebolo pri-
vedené do nevyliečiteľného stavu, je potrebné čo? 
Predovšetkým profylaktika. A tomuto sa musia ve-
novať všetci.

T: Jednoducho, viete, čo ma tiež udivilo: že na jed-
nej strane človek prekladá zodpovednosť na tých-
to vedcov: „Oni tam niečo robia, niečo skúmajú, 
oni nám najskôr pomôžu“. A hneď som narazila na 
list samotného klimatológa, ktorý hovorí o tom, že: 
„Narazil som spolu s vedcami na tento problém... 
Akosi chápem, čo sa stane, je veľmi strašné dokon-
ca aj pripustiť... (IM: ... apokalypsu) áno, apoka-
lypsu. Vôbec nechcem vidieť ani moju rodinu, ani 
seba, ani budúce ľudstvo ako hrdinov tých filmov 
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o apokalypse... Je mi hrozne! Ale všetko, čo robím, 
je len to, že pracujem od rána do večera...“

IM: No, veď jemu vedomie tiež zakrýva ústa, chá-
peš? (T: Áno). Namiesto toho (T: Vyhýba sa), aby sa 
prestal nakoniec báť týchto prízrakov v hlave a sku-
točne vystúpil, postavil sa pred ľudstvo a povedal: 
„Priatelia, je to takto.“ Niektorí sa pokúšajú, ale 
zatvárajú im ústa. Pripravia ich o kariéru a všetko 
ostatné za to, že hovoria pravdu. Ale keď je voľbou 
život tvojich príbuzných a blízkych, tvojich potom-
kov, no aj keď človek žije pozemskými hodnotami. 
A pozemské hodnoty sú aké? Sú to potomkovia. 
Človek vytvorí biznis, niečo tam robí. Pre koho? 
Pre deti, pre vnukov, pre ešte niekoho. A aké deti 
a vnuci? Dokonca pri takom najoptimistickejšom 
výpočte, prepáč mi, vnukov možno uvidíš, ale 
pravnukov sotva. No nie je to tak? Tak čo treba ro-
biť? Opäť sedieť a mlčať, pretože ťa vyhodia z práce 
alebo čosi také? Alebo sa prestať báť, a vziať svoje 
vedecké dôkazy a dokazovať, obhajovať svoj uhol 
pohľadu. Možno to niekto aj začuje.

T: A keď tak každý človek... 

IМ: A keď sa každý človek prestane báť satana 
v hlave a v skutočnosti pochopí, že má právo 
Žiť (a on má právo Žiť) a začne rozprávať, vte-
dy sa svet zmení. Ale kým budú všetci sedieť, 
mlčať, alebo premýšľať, že „No áno, poviem... po-
tom... v pondelok... na ďalší deň. No ale kto v pon-
delok začína vážne veci? Tak začnem... v sobotu. 
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Ale ktože v sobotu čosi robí? Už je víkend. Začnem 
od pondelka!“ A tak zakaždým. A potom zabudol, 
prečo sa vôbec o to snažil, „veď aj tak sa dá žiť“. 
Dá sa, ak je to pre neho život. 

Т: Jednoducho, ako vedomie maľuje ľuďom, tiež 
sa delili účastníci, že ono hovorí o tom, že „v tom 
okamihu, keď sa to stane, určite v tej kritickej 
situácii, v tom bode udalostí sa staneš ľudský, 
a zmeníš sa a budeš...“ 

IM: Nestaneš a nezmeníš sa. Hovorí sa, že mož-
no sú katastrofy aj potrebné, aby to ľudia prežili 
a očistili sa, a stali sa ľudskí. Ale skúsenosť uka-
zuje iné. Keď dieťaťu berú poslednú fľašku vody, 
a keď za kúsok chleba zastrelia starenku – to je 
realita existovania. Pretože všetko, čo je teraz vsu-
gerované v hlavách ľudí, to je väčšinou násilie, 
krutosť a prežitie za každú cenu. Stanú sa ľudia 
duchovnejší, keď musia pre všetkých rozdeliť jed-
nu fľašu vodičky? Existujú hrdinovia medzi ľuďmi, 
nehádam sa, ktorí svoju časť niekomu prenechajú, 
aby mu predĺžili život. Existujú, samozrejme, takí 
ľudia. Ale v percentuálnom vyjadrení je to koľko? 
To je odpoveď. 

Tak čo nás čaká pri takom vývoji? Ozbrojené bandy? 
Všetky filmy, ktoré natáčali – to je detská rozprávka 
oproti realite, ktorá môže nastať. Už sme to neraz 
hovorili. Predsa len, systém skutočne všetko 
predvída. V reláciách sme sa už zmieňovali o migrácii. 
No predstav si, že sa teraz čo len miliarda ľudí začne 
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presúvať kvôli presídleniu, čo len miliarda. Čím sa 
to všetko skončí?

T: Jednoducho je zaujímavé, ako systém vnucuje 
aj v otázke utečencov, v otázkach migrácie takú 
pozíciu, že utečenci, to sú obete...

IM: A vari to nie sú rovnakí ľudia? A každý sa 
pozrel a pomyslel si: „Prídu ku mne.“ Ale prečo 
„prídu k tebe“? A prečo nie – ty pôjdeš, priateľ môj?! 
Všetko môže byť presne naopak, ako ti rozpráva 
vedomie. Ty budeš donútený so svojou rodinou 
niekam ísť, tam, kde ťa nečakajú. No vari to nie je 
tak? A čo potom?

T: Jedni chcú, aby im dali, druhí vôbec nechcú dá-
vať: „Prečo by som sa mal deliť?!“ Takto to vnucuje 
systém.

IM: A všetci rozmýšľajú o tom, že im je ktosi čosi dlž-
ný. Ale pravda spočíva v tom, že nikto na tomto sve-
te nikomu nič nedlhuje. A toto je skutočne pravda.

T: Proste je tu ešte taký pozitívny príklad: hnutie 
ALLATRA, pretože v tomto čase, kedy systém delí 
ľudí na nejaký „svoj-cudzí“, oni chápu, že cudzie... 

IM: Vieš o čom teraz rozmýšľajú tí, ktorí toto 
prvýkrát počúvajú? Že sedíme a robíme reklamu 
ALLATRA, strašíme ľudí a rozprávame, aká je 
ALLATRA dobrá a podobne. No veď je to pravda. 
Tak pracuje vedomie.
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T: No sú tí, ktorí počúvajú...

IM: Ale tí, ktorí počúvajú, tí vedia, kto sme. A tí, ktorí 
nevedia? A ako sa doklopať k tým, ktorí nevedia? Po 
jednom? Tam ktosi čosi povedal, tam ktosi povedal. 
Poviem to jednoduchšie: predstav si závod, kde je 
hluk a ty stojíš v kúte a rozprávaš Pravdu. Začujú 
ťa na druhom konci?

T: Nuž ľudia sú jednoducho unavení z tejto lži (IM: 
Sú unavení), a práve to je pravda, ona znie, dá sa 
povedať, dokonca veľmi...

IM: … všedne.

T: Veľmi hlasno znie pravda, pretože...

IM: Pretože sa ozýva vnútri. A podstata spočíva prá- 
ve v tom, naučiť sa počuť ten šepot vnútri a dôve-
rovať jemu, a nie tým výkrikom v hlave. Naučiť sa 
práve zastavovať tie výkriky v hlave a prestať byť 
otrokom, ovládaným systémom. V tom je pravda. 
A to si majú ľudia v prvom rade osvojiť, aby sa stali 
ľuďmi, a nie zvieratami.

T: Ja sa jednoducho predsa len vrátim k ľuďom 
z hnutia ALLATRA, k tým, ktorí sa pripojili, pre-
tože...

IM: Nuž rob reklamu, rob...

T: Pretože v tej situácii sa ukazuje...
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IM: Hoci musím povedať, že ak mám byť úprimný, 
tak musím povedať, ohromná vďaka, priatelia, že 
ste naozaj s nami, aj za to, že chápete, aj za to, čo 
robíte! To je pravda.

T: Je veľmi potešujúce, že oni veľmi silno nad-
chýňajú svojím príkladom (IM: Pravdaže), lebo 
predovšetkým existujú tieto Znalosti a pochope-
nia...

IM: Predovšetkým preto, že sú čestní (T: Áno) 
a slobodní.

T: Sú Znalosti, to je tiež veľmi dôležité.

IM: A na ich tvári je napísané „Živý“.

T: A život, samozrejme priťahuje Život, preto sa 
životodarné procesy vyvíjajú tak rýchlo. Systém vie 
len to, že nesmie dopustiť zjednotenie ľudí...

IM: Príklad. Na pohľad mŕtva púšť: samý piesok, 
hlboké pukliny v zemi. Sotva napršalo – a ráno je 
už všetko zelené. Jednoduchý pozitívny príklad. 
Tak aj tu – život je priťahovaný k Životu.

T: A ako rýchlo sa realizuje toto… oživenie.

IM: Samozrejme, existuje aj pozitívny moment. Ak 
by nebolo týchto pozitívnych momentov a nebola by 
šanca, vari by sme teraz spolu o niečom hovorili? 
Načo by mi to bolo? Mám sa aj inde čím zaoberať. 
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Ja predsa nie som patológ, som masér. Moja práca 
je pomáhať ľuďom zbaviť sa bolesti, aby bol život 
veselý a bez utrpenia. 

T: Al-Jabir – ten, kto lieči srdcia. 

IM: Ale ja liečim chrbtice, rozumieš... A srdcia – to 
sú kardiológovia, to je trochu iné.

T: Len, viete,... chcela by som vyzvať ľudí k tej-
to konsolidácii, k zjednoteniu, vzájomnej pomoci. 
Spomínam si na slová z Biblie: tam, kde sa dvaja 
či traja zídu v Mojom mene, tam som aj Ja medzi 
vami. Veď vedomie žiadneho človeka nevie, ako sa 
budú rozvíjať udalosti, keď ľudia v Duchu...

IM: Zopakujem: duchovná pomoc prichádza 
z Duchovného Sveta len tým, ktorí poznajú 
a žijú podľa zákonov Duchovného Sveta. Len 
slobodným sa dáva sila. Ale ak je človek v otroc-
tve, v úplnej podriadenosti satanovi, vari k nemu 
príde pomoc od Duchovného Sveta? Jednoduchá 
otázka.

Kto bude posilňovať nepriateľa? Je to všetko ako… 
no, nie je to dobrý príklad... Predstav si, priateľ 
môj, ideš sám, pokojne, nikoho nerušíš. Zotmelo 
sa – a tu banditi! A ty hovoríš: „Počkajte, priatelia! 
Mám krásne palice, vezmite si ich. Pre vás... no aby 
sa vám ruky o mňa nezranili, veď som tvrdý“. To 
je odpoveď. Prepáčte za tú iróniu, ale je to pravda. 
Pre lepšie pochopenie.
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T: Igor Michajlovič, dnes hovoríme o tom, aké dô-
ležité je, aby ľudia nemlčali, ale boli otvorení a vy-
jadrovali svoj postoj.

IM: Oveľa dôležitejšie je pochopiť: pochopiť, 
kto si a kvôli čomu si tu. Ak človek chápe, kto 
je a kvôli čomu je tu, chápe aj, že obyčajne tých 
80%, ba i viac negatívnych myšlienok v hlave nie je 
od neho a nepotrebuje ich. Ak odmieta tie iluzórne 
putá, ktoré mu nanútil satan... Veď v skutočnos-
ti mu to satan nanútil. Satan nemá ani ruky, ani 
nohy. Jeho ruky a nohy, to sú tvoje ruky a nohy. 
Veď on iba šepká v hlave – a človek koná. On šepká 
v hlave – a človek kričí. On našepkáva v hlave – 
a človek ide a zabíja. Nie je to tak? Tak. Satan niko-
ho nezabil, to vy zabíjate jeden druhého, priatelia 
moji. A to je pravda. 

Ak si to človek uvedomí a jednoducho sa pre-
stane podriaďovať všetkému tomu negatívnemu 
a vkladá svoju pozornosť ako hlavný zdroj do 
dobra, do pozitívna, do Lásky práve v duchov-
nom smere, potom sa všetko zmení. A tam, poze-
ráš, je skutočná sloboda. A za slobodou aj Život. 
A vtedy, vieš, už nezáleží na tom, či bude koniec 
sveta, či nebude – pre neho už nikdy nebude. 
Smrti sa boja mŕtvi.

T: Áno, to je samozrejme veľmi cítiť. Ak sa pozrie-
me na to, čo sa teraz odohráva v spoločnosti, na 
to, čo sa teraz deje vo svete, viete, vzniká akýsi 
dojem, že systém sa jednoducho nachádza v akejsi 
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vlastnej agónii, že v ňom vládne akýsi chaos, akési 
šialenstvo. Teda on pozná nejaký svoj scenár?

IM: Povedzme, že... systém je viac ako rozumný. 
A prirodzene, v každom prípade chápe začiatok svoj-
ho konca: buď sa tisíc rokov na smetisku živiť ľud-
skými odpadkami, alebo, v každom prípade reštart.

T: Takže je schopný aj takých opatrení ako je se-
bazničenie počas katakliziem, v priebehu všetkých 
týchto konfliktov, áno? 

IM: V nádeji na to, že sa potom obnoví – samozrej-
me je schopný, v nádeji na budúci revanš. Ale vo 
všeobecnosti – je to iba program, rovnako ako ten 
systém v tvojom tablete.

T: Toto rozširuje chápanie. Ľudia teraz chápu, že 
systém robí v tomto, preňho predsmrtnom čase, 
všetko možné pre to, aby jednoducho stiahol čo 
možno najviac pozornosti...

IM: Zásobu energie. No, povedzme, ak má člo-
vek v aute benzín do polovice nádrže, koľko môže 
prejsť? A koľko môže prejsť s plnou nádržou ben-
zínu? 

Taký jednoduchý príklad. Preto sa systém snaží 
urobiť to tak, aby jeho nádrže boli plné, pre každý 
prípad. V každom prípade to potrebuje. Nemá veľa 
možností. Má len dve... No, ak mám byť úprimný, 
ľudstvo má tiež len dve možnosti.
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T: Ukazuje sa, ako je systém dômyselne nastave-
ný. To znamená, že vyčerpá túto polovicu nádrže 
teraz a ostatné – keď sa človek stane subosobnos-
ťou, nerealizujúc...

IM: No to je v normálnom existovaní. Ale my teraz 
hovoríme o tom, čo sa nazýva Posledným dňom.
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Zvestovatelia posledných dní.
Čo sa plní?

DUCHOVNO-MRAVNÝ ÚPADOK 
ĽUDSTVA

KRESŤANSTVO

Vo Svätom Písme kresťanstva – Biblii, sa hovo-
rí: „Vedz, že v posledných dňoch nastanú ťažké 
časy. Lebo ľudia budú samoľúbi, chamtiví, pyšní, 
namyslení, ohováračskí, voči rodičom nepokorní, 
nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, osočujúci, 
nezdržanliví, krutí, nemilujúci dobro, zradní, bez- 
očiví, nafúkaní, viac zmyselní ako boha milujúci, 
majúci podobu zbožnosti, avšak jej sily sa zrieknúci. 
Takých sa stráň!“ (Biblia. 2. list Timotejovi, 3:1-5)

Literatúra: Biblia, alebo Knihy Svätého Písma Starého a Nového 
Zákona. K.: Sväto-Uspenská Kyjevsko-Pečerská Lavra, 2016.

01:02:26 ‒ 01:05:57
VIDEO č.2

„ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ“
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HINDUIZMUS

V starobylom náboženstve, hinduizme, sa hovorí:

„V období Kalijugy budú ľudia postupne strácať 
všetky svoje dobré vlastnosti... Ateistické predstavy 
pod rúškom náboženstva postupne nahradia všetky 
védické princípy. Vládcovia sa vyrovnajú banditom 
z veľkej cesty, obyčajní ľudia budú stále náchylnej-
ší venovať sa špinavostiam a všetky vrstvy v spo-
ločnosti sa stanú horšie ako šúdrovia... duchovné 
obydlia sa premenia na domy materialistov, a ro-
dina v ľudskom chápaní sa bude obmedzovať na 
vzťah manžela a manželky.“

Šukadéva Goswámi povedal: „Potom, ó pane, pod 
mohutným vplyvom Kalijugy postupne, deň za 
dňom, začnú miznúť z tváre zeme náboženstvo, 
pravdivosť, čistota, trpezlivosť a milosrdnosť. Dĺž-
ka života a fyzická sila ľudí sa začnú zmenšovať, 
a pamäť oslabovať.“

„V Kalijuge bude kritériom vysokého pôvodu, správ-
neho správania a zbožnosti človeka iba jeho bo-
hatstvo, a zákon a spravodlivosť budú na strane 
silných. Muži a ženy sa budú navzájom zbližovať 
len na základe fyzickej náklonnosti, a dosiahnuť 
úspech vo veciach bude možné len pomocou pod-
vodu. Ženskosť a mužskosť ľudí sa bude hodnotiť 
podľa ich skúseností v pohlavných vzťahoch, a aby 
sa stal človek brahmanom, bude stačiť navliecť si 
posvätnú šnúru.“ 
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„O príslušnosti človeka k určitému duchovnému systé-
mu začnú posudzovať podľa jeho vonkajšieho vzhľadu, 
a vonkajšie príznaky budú nabádať ľudí prechádzať 
z jedného spôsobu života do iného. Ľudia s nízkym 
príjmom sa nedokážu domôcť spravodlivosti, a aby 
bolo možné sa presláviť ako veľký znalec posvätných 
písiem, bude stačiť naučiť sa komplikovane hovoriť.“

 „Ľudia začnú vnímať posvätné miesto ako obyčajnú 
vodnú nádrž alebo prameň, nachádzajúci sa ďaleko 
a o kráse človeka sa bude súdiť podľa účesu. Cieľ 
života sa obmedzí na to, aby sa naplnil žalúdok, 
a bezočivosť sa bude pokladať za pravdivosť. Toho, 
kto dokáže uživiť rodinu, budú pokladať za úspeš-
ného a náboženské prikázania budú dodržiavať iba 
kvôli podpore svojej prestíže.“

Literatúra: Šrímad Bhágavatam: dvanásty spev. 
A.Č. Bhaktivédánta Swámí Prabhupáda, M., 2016

ZVESTOVATELIA POSLEDNÝCH DNÍ: 
DESIVÉ ÚKAZY. LOKÁLNE ZEMETRASENIA, 
ZRÝCHLENIE ČASU.

KRESŤANSTVO
V Evanjeliu podľa Lukáša sa hovorí: „...a bude hlad, 
mor a zemetrasenia na rôznych miestach a desivé 
úkazy a veľké znamenia z neba.“ 

(Evanjelium podľa Lukáša 21:11)

Literatúra: Biblia, alebo Knihy Svätého Písma Starého a Nového 
Zákona. K.: Sväto-Uspenská Kyjevsko-Pečerská Lavra, 2016.
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ISLAM

V islame sú tiež zmienky o Súdnom dni – al-Qiyāmah. 
V hadísoch sa hovorí o tom, že posol Alaha, mier 
a požehnanie Alaha s ním, povedal: „Uvádza sa 
slovami Abū Hurayru, nech je s ním Alah spokojný, 
že posol Alaha, mier a požehnanie Alaha s ním, po-
vedal: „Táto hodina nenastane, kým... sa nestanú 
zemetrasenia častejšími a kým čas nezačne plynúť 
rýchlo a kým sa nezačnú skúšky...“

Literatúra:  Sahih al-Bukhari, Mukhtasar (plná verzia)/   
 prekl. z arab. V.A. Nirša, 1-e. M., 2003.

HINDUIZMUS

„Purány“ – posvätné texty staroindickej literatúry. 
Tieto starobylé texty zvestujú o hrôzach konca 
Kalijugy, že v tom období: „Ľudia budú silno trpieť 
zimou, vetrom, horúčavou, dažďom a snehom. Budú 
ich sužovať spory, hlad, smäd, choroby a nekonečné 
obavy.“

Literatúra:  Šrímad Bhágavatam: dvanásty spev.  
A.Č. Bhaktivédánta Swámí Prabhupáda, M., 2016.
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Úryvok z relácie „KLÍMA. BUDÚCNOSŤ JE TERAZ“: 

„Ale ani v takpovediac najpriaznivejšom výsledku, 
ak sa naozaj doslova o chvíľu, obdobie Križovatky skon-
čí a ľudstvo si zvolí cestu duchovného rozvoja, jednoty, 
ak prestanú mlčať všetci, ktorí sú aspoň trochu Živí 
a zjednotia sa, aj tak sa nebudeme môcť vyhnúť väčšej 
časti katastrof, ktoré sú už vytýčené, ale prežiť môžeme. 
Ale prežiť môžeme len spolu.“

I. M. Danilov

Ako sa hovorí v knihe AllatRa: „Znalosti sú už 
človeku dané, a len od neho závisí jeho voľba 
a činy! A od činov každého závisia zmeny v celej 
svetovej spoločnosti! Pre všetkých živých ľudí 
je to reálne posledná šanca duchovne zachrániť 
seba aj civilizáciu.“ 

Budúcnosť závisí od voľby ľudí!
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Т: O poslednom dni sa veľa hovorí aj v eschatoló-
gii, aj v rôznych náboženstvách. Tak, napríklad, 
stretli sme sa tiež s tým, že v eschatologickej litera-
túre ešte z prvého storočia pred naším letopočtom 
sa hovorilo o tomto všetkom, o tom, čo hovoríte 
Vy. A hovorilo sa, že príde Sudca. A, ak môžem, 
prečítam...

IM: Nech sa páči.

T: Hovorí sa, že „On bol vyvolený a skrytý Pánom 
pred vznikom sveta a ostane pred Ním do skončenia 
časov“. Preto ma zaujal ten pojem „skrytý“, pretože 
sme v minulej relácii (Volanie Mahdího) hovorili, že 
Imám Mahdí sa bude nachádzať v skrytom stave...

IM: Áno, tu sa hovorí o Svätom Duchu, ak budeme 
hovoriť jazykom kresťanstva.

T: Áno, a hovorilo sa, že „… Po skončení časov ho 
Pán odhalí ľuďom a posadí ho na trón svojej slávy, 
aby súdil všetky stvorenia v súlade s cieľom, pre 
ktorý boli od počiatku stvorené“. Ale čo ma ešte za-
ujalo, že „… Keď začne súdiť svet, svet padne k jeho 
nohám, chválorečiac jeho i Pána duchov, a ku spo-
ločnému chválospevu sa pripojí hlas vyvolených 
v záhrade Života aj hlas anjelov na nebesiach“.

IM: Správne, „v záhrade Života“... a „hlas vyvole-
ných v záhrade Života“. Otázkou je, dokonca aj keď 
budeme vychádzať z tohto, vari je tu povedané, že 
„všetci“?
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T: Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

IM: Presne tak. Na jednej strane, všetci ľudia sú vyvo-
lení. Sú na tomto svete, sú tu, teda už dostali šancu. 
Ale v danom kontexte sa hovorí o vyvolených, ktorí 
získali Život. Oni sú ešte tu, v záhrade, medzi ľuďmi 
na zemi, ale už sú vyvolení, pretože už sú Živí. Oni Ho 
cítia a chápu, oni cítia a chápu, kto je On. A ich hlas 
sa už pripája k Jeho hlasu, ako aj Anjeli na nebesiach.

T: K spoločnému chválospevu... (IM: K spoločnému 
chválospevu) na oslavu Lásky. 

IM: Pravdaže.

T: Vlastne všetko je aj v náboženstvách: v islame, 
v kresťanstve, v zoroastrizme sa veľmi veľa hovo-
rí o voľbe ľudí, a najmä o aktívnej pozícii ľudí pri 
voľbe dobra.

IM: Áno, aj o spomínanej cyklickosti sa hovorí, aj 
o všetkom ostatnom sa hovorí. Vari nie je tak?

T: Áno. No len, viete, akoby vedci skúmali veľmi jed-
nostranne iba vo svojej oblasti, no úplne...

IM: Chýba celostný pohľad.

T: Áno... nepozerá sa na príbuzné oblasti vedy...

IM: Samozrejme. A prečo satan rozdelil ľudí na 
náboženstvá? Veď v skutočnosti to satan rozdelil. 
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Dokonca aj náboženstvá rozdelil (veľa sme o tom ho-
vorili) preto, aby ľudia nevideli celý obraz. Lebo ob-
jektívny pohľad na celostný obraz sveta, na všetky 
náboženstvá prináša to, že človek, chtiac nechtiac, 
prichádza k čomu? K Jedinému Zrnu. Prichádza 
k celkovému pochopeniu, k tomu, k čomu prichá-
dzajú všetci svätí. Že Boh je jeden. A prísť k Nemu 
možno iba cez Lásku, a nie cez strach, nie cez obavy 
alebo niečo také. Práve strach vháňa ľudí do pút 
a otroctva samotného systému. A znova – človek nie 
je otrok Boží. On nemôže byť otrokom Božím, veď 
to sú tiež zámeny. Človek je otrok satana, pokiaľ 
je jeho otrokom. Je to tak.

T: Jednoducho, viete, v tomto období chápeš, aké 
dôležité je pre ľudí deliť sa o tieto Znalosti pre to, 
aby jednoducho nevideli v inom človeku cudzieho, 
aby videli, že cudzím je práve vedomie. Ale keď ľu-
dia nevidia toto...

IM: A tu odpovedáš na základy základov. Veď ve-
domie robí ľudí rozdelenými a osamelými. A prečo 
(o tomto sme tiež veľa hovorili), keď sú ľudia medzi 
príbuznými a blízkymi, aj tak pociťujú osamelosť? 
Pokiaľ sa zhovárajú, smejú, hádajú, dokonca keď 
robia scény – nepociťujú osamelosť. Ale stačí tro-
chu stíchnuť, iba zavrieť oči – a medzi príbuznými 
a blízkymi je človek sám, odkázaný sám na seba, ak 
je ovládaný satanom. Ale keď človek žije Duchov-
ným Svetom, keď je Božia Láska pre neho dôle-
žitejšia ako čokoľvek iné, a keď pociťuje opä-
tovanú Lásku a skutočne sa v ňom rodí Život, 
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vtedy chápe, že nech by bol kdekoľvek, nie je 
sám. To je nemožné, keď je s ním Boh. Keď je celý 
Duchovný Svet v ňom a on je v tom Svete, no ako 
môže byť sám? A v tomto je zmysel: duchovné – 
zjednocuje, ale diabolské – rozdeľuje.

Т: Proste je dôležité, aby sa ľudia delili o poznatky, 
jednoducho aj v komunikácii...

IM: … aby chápali.

T: Rozumeli sami sebe, a sami boli príkladom.

IM: Uvediem jednoduchý príklad... Dve milujúce 
srdcia sa milujú navzájom, jeden bez druhého žiť 
nemôžu, no… a zrazu – už sú nepriatelia, nenávisť 
a závisť. A koľko je takých príkladov?

T: Jednoducho, viete, veď tieto situácie sa dejú 
v rámci rodiny predsa fraktálne (IM: Áno). Ak ho-
voríme o kataklizmách, je to presne tak isto, ako 
ste správne hovorili: utečenci sa stretnú s tými 
ľuďmi, ku ktorým prídu, čo je úplne rovnaké, keď 
ľudia nevedia...

IM: A ak sa na to pozrieme z pozície Duchovného 
Sveta, kto prichádza... Veď ty predsa ideš k sebe, 
ináč sa to nedá povedať, veď v Duchovnom Svete 
je to tak. 

Ale vari ty nemáš sám seba rád? Nuž prišli… O tom 
nemôže byť ani reči, ani diskusia. Povedzme to tak, 



Klíma. Budúcnosť je teraz

68

nikto k nikomu nepríde so zbraňou a nikto niko-
ho so zbraňou neprivíta, pretože sa stretávajú prí-
buzní, najdrahší a najbližší, ktorým je vždy veselo, 
a ktorí budú vždy spolu. O akej diskusii tu môže 
byť reč? Vždy sa možno dohovoriť, vždy možno 
všetko riešiť.

Súčasné technológie dovoľujú aj púšte zúrodniť. 
Len sa to nevyužíva. My však nekladieme otázku... 
Uvediem príklad, ako pracuje systém. OSN a mno-
hé ďalšie organizácie už roky bojujú proti hladu, 
ale hladných ľudí je stále viac a viac, ľudí v núdzi 
je stále viac. A či nemožno riešiť problém s vodou, 
s potravou? Z pozície, kým svetu vládne satan – 
nie! Pretože je pre nich oveľa dôležitejšie poslúžiť 
diablovi vo svojej hlave, alebo jednoduchšie, zarobiť 
viac peňazí, neberúc ohľad na nikoho. Len čo s nimi 
budeš robiť? No vari to nie je tak? Ale z duchovnej 
pozície? Veru ľahko, všetko je možné. Aj stromy po-
sadiť namiesto vyrúbaných, aj vytvoriť podmienky, 
v ktorých bude všetko a všetkého dostatok.

T: Hlavné je, aby bol človek jednoducho orientova-
ný na to, aby daroval Lásku, pretože v súčasnom 
svete to všetci chcú, správne ste hovorili...

IM: Hlavné je, aby sa človek stal Živým, vtedy sa 
všetko rieši. Mŕtvi to ťažko pochopia. Ale tí, v kto-
rých ešte tlie Život, tí to cítia, a tí môžu pochopiť.

Т: Tiež ste nastolili takú tému o rozdelení zdrojov, 
jednoducho chcem sa dotknúť aj tejto otázky, pretože 
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v súčasnej dobe sa samozrejme v médiách veľmi 
propagujú informácie o...

IM: Áno, áno, hovoria, že sa tým bude musieť v bu-
dúcnosti zaoberať umelá inteligencia. A kto sa teraz 
týmto zaoberá, vari nie systém?

T: Aký je v tom rozdiel: je to niekto, kto je ním 
ovládaný...

IM: A jeden človek povedal, že v najbližšej budúc-
nosti narazíme na globálny totalitarizmus akoby 
pre blaho ľudstva. A teraz to tak vari nie je? Jedno-
duchá otázka.

T: Čiže systém odvádza pozornosť k akejsi budúc-
nosti, a tu a teraz jednoducho realizuje (IM: Samo-
zrejme) svoje plány (IM: Absolútne). Ale viete, tiež je 
zaujímavé, na čo akoby hrá systém? 

IM: Na egoizmus a pýchu jednotlivých osobností. 
Problém je v inom: a kdeže je egoizmus a pýcha ostat-
ných? A prečo sa to deje? Pretože je všetko rozdele-
né. Všetko je rozčlenené a rozdelené a niet spolupat-
ričnosti. A prečo je pre systém strašné zjednotenie? 
Keď sa ľudia na duchovnom, vskutku vo svojom naj-
lepšom chápaní spájajú na základe duchovného im-
pulzu. Pre systém je to zhubné. 

T: Teda úplne, pretože sa rúcajú všetky jeho programy?

IM: Plány. Samozrejme, veď on rád plánuje.
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T: Nevidí, čo sa deje.

IM: Áno. A tu, keď je duchovné zjednotenie ľudí 
na základe Lásky, pochopenia, toto nijako nie je 
súčasťou jeho plánov. 

T: On nevidí, čo sa deje, jednoducho keď sú ľudia 
v Láske...

IM: A nevie, čo s tým robiť.

T: … úplne nepozorovane, a ako sa vyvíja...

IM: Je to ako chyba v programe, chápeš? Je to ako 
vírus, ktorý môže úplne vypnúť tablet. Tak aj tu.

T: No, to je veľmi inšpirujúca informácia, pretože 
táto informácia ničí všetky tieto šablóny vedomia, 
ktoré vznikajú v hlavách ľudí.

IM: To nič, systém má plno argumentov, netráp sa. 
Upraví v hlavách šablóny, ktoré sa zničili.

T: Viete, jednoducho sme sa trochu dotkli témy ume-
lej inteligencie. Ale ty chápeš, ako veľmi sa systém 
chce stať zástupcom človeka v tých otázkach, v kto-
rých človek, vo svojom prirodzenom stave, v stave 
Anjela, musí prejavovať vzájomnú starostlivosť, áno, 
prejavovať starostlivosť o druhého človeka, darovať... 

IM: On nikomu nič nedlhuje. Je to potreba (T: Pri-
rodzená). Je to prirodzená potreba. A interpretácia, 
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že „musí“, „musí zo seba robiť dobrého človeka“ – 
tá práve prichádza do vedomia ľudí od systému. 
Človek si musí nasadiť masku takého, ako mat-
ka Tereza, a všetkým robiť dobro. A prečo? Pretože 
nikto nevie, kým v skutočnosti bola... No my túto 
otázku neotvárame. 

T: Dotkli sme sa otázky „byť dobrý“, pretože vo ve-
domí ľudí je tiež taká šablóna, že „byť dobrý ku 
všetkému“, vrátane prejavov systému, dokonca aj, 
povedzme, v tých chvíľach, kedy treba aj v sebe...

IM: Počkaj... Ak ťa (už som o tom niečo hovoril v jed-
nej z relácií), ak ťa hryzie do ľavej nohy besný pes, máš 
mu nastaviť pravú? No veď treba byť dobrý k cho-
rému besnému umierajúcemu psovi, ktorý ťa chce 
uhryznúť. On ťa hryzie do ľavej a teraz sa mu veľmi 
chce uhryznúť ťa do pravej. Treba mu nastaviť pravú 
nôžku, alebo čo treba urobiť? Toto je tiež odpoveď.

T: Ľudia (IM: Nechápu) nechápu, že treba byť ne-
kompromisný, tvrdý voči prejavom systému, pre-
dovšetkým vnútri seba...

IM: Preto je svet taký.

Т: Ale tu sa opäť dostávame k pochopeniu toho, do 
akej miery je všetko dané, do akej miery sú dané 
Znalosti o tom...

IM: Všetko je dané a povedané, viac sa nedá. Tak, ako 
sme spolu hovorili na začiatku relácie, zostáva už len, 
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v oboch prípadoch povedať, čo môže byť naplánova-
né. Ale opäť, voľba ľudí môže všetko meniť. A ani 
jeden futurológ nepovie, čo bude zajtra, ak sa o to 
naozaj budú ľudia snažiť, chápeš? Ak by ľudia zo-
brali a zmenili situáciu – ona už taká nebude. Táto 
možnosť je človeku daná, hlavné je, aby ju využil. 

T: Igor Michajlovič, a existujú nejaké spôsoby 
zmierniť to a nejako zmeniť...

IM: Budúcnosť?

T: Áno.

IM: Je to voľba ľudí, je to svet ľudí. Toto je váš 
svet a vy ho tvoríte. Buď pod diktátom satana, 
alebo podľa vnútornej duchovnej túžby – voľba 
je na vás. V tom je práve zmysel – sloboda voľ-
by. Je to skutočne sloboda voľby: Žiť alebo umrieť, 
byť či nebyť – o tomto sa ľudia rozhodujú a toto 
si vyberajú. Nikto to za nich neurobí. Dokonca ani 
diabol nám tu nemôže diktovať, čo máme robiť 
a akí máme byť. Je to voľba ľudí. 

Т: Povedali ste tiež, že kataklizmám sa v princípe 
nedá vyhnúť, ale ich následky nemusia byť až také...

IM: Áno, nie až také ničivé pre ľudstvo.

T: Áno. No keď pozerám, čo sa deje v súčasnom sve-
te… Veď bolo mnoho pokusov zmeniť situáciu, za-
staviť hurikány.
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IM: Ale to ľudstvu nie je dané... tu treba zvážiť ešte 
ďalšie veci. Napríklad moderné technológie, povedz- 
me, že teoreticky môžu umožniť trochu stlmiť 
rýchlosť vetra, ničivý stupeň samotného hurikánu. 
No existuje zákon zachovania energie: ak sa to zníži 
na jednom mieste, tak sa to v iných miestach zo-
silní. To je nevyhnutné. Avšak potom, keď to naberie 
rýchlosť a otáčky, vráti sa to späť, ibaže silnejšie. 
A čo tým získali? Veď všetko, čo sa deje tu, vo vidi-
teľnom svete, vzniká vo svete neviditeľnom.

Jednoduchý príklad: ty čítaš, vidíš na tablete. 
A všetko, čo vidíš a čítaš, vzniká tam na doske a sú 
to iba jednotky a nuly. Ty tu ale vidíš text, ktorý 
nám čítaš. Jednoduchý príklad... Tam sa to musí 
meniť. Ale opäť, meniť sa to tam môže dovtedy, 
kým je v tom tablete energia. A dnes sme hovorili 
o tom, povedzme to jednoducho, že ľudstvo môže 
svoj tablet dobiť, alebo sa mu jednoducho vyberie 
baterka. 

T: Igor Michajlovič, to, čo sa deje teraz na zemi 
– početné zemetrasenia, otriasa sa tiež celý Ti-
chooceánsky ohnivý kruh, rastie aj intenzita ze-
metrasení, aj ich frekvencia. Sú pozorované v tých 
oblastiach, pre ktoré to absolútne nebolo typic-
ké. Ľudia opisujú a potvrdzujú to, čo sa hovorilo 
v správe… V súčasnosti po celom svete pozoruje-
me obrovské množstvo trhlín, obrovské množstvo 
kráterov. Emisia neutrín – to je teraz celkove taká 
zvláštna téma, je nová vo vedeckých kruhoch, to, 
že Antarktídou preniká veľmi silný prúd neutrín...
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IM: V skutočnosti sa emisia neutrín začala už dáv-
no a je o tom napísané v klimatickej správe. Lenže 
teraz ten prúd tak zosilnel, že ho možno zazname-
nať. Takže... toto nie je novinka.

T: Viete, jednoducho sila toho, čo sa deje, ohro-
muje tým, že... Nechcú, odmietajú veriť, že ono to 
vychádza z útrob zeme, pretože ak je to predsa len 
tak, potom je veľmi desivé dokonca aj predpokla-
dať, aké procesy sa môžu odraziť onedlho na po-
vrchu.

IM: Nuž, tak sa odrážajú. Prečo sa stráca voda, 
prečo, ako hovoríš, dochádza k trhlinám v pôde? 
To všetko je predsa jednotný proces. Veď v skutoč-
nosti zosilnenie dažďov, narastanie sucha, klima-
tické zmeny, tropické dažde, ktoré sa u nás začali 
– toto všetko je jednotný proces. Nemožno ho po-
sudzovať izolovane. Je to ako organizmus. Orga-
nizmus – je organizmus vcelku. Ak vezmeme jeden 
orgán, a pritom zabudneme na celý organizmus, 
tak ho nikdy nevyliečime. Tak aj tu.

T: Áno. A ty chápeš – o akomže „globálnom otep-
ľovaní sa to hovorí“ , keď vidíme, že v takej Afrike, 
v Alžírsku, Maroku, Saudskej Arábii v skutočnosti 
napadol sneh?! Čiže niektorým nie je teplo.

IM: Ale teplota narastá. Celková priemerná tep-
lota narastá. To vedie k topeniu ľadovcov, aj 
k mnohým iným udalostiam. No to je len jeden 
z parametrov, ktorý možno zmerať, a ktorý možno 
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uvidieť. Ale deje sa mnoho takého, čo si ľudia ne-
všímajú... zatiaľ. No je to globálne.

T: Naozaj. To všetko bolo opísané v správe o klí-
me, ako vzájomne súvisia všetky tieto procesy, aj 
neutrínová aktivita, aj septónová aktivita.

IM: Nuž opäť „septónová“... „Septónová“ – ľudia ne-
chápu, čo to je. To je tiež zaujímavá otázka. Fyzici 
dnes veľa hovoria o takých hypotézach, ako je teória 
strún, o tom, že celý svet vznikol z jednej čiastočky, 
no je mnoho ďalších hypotéz, ktoré je pre človeka, 
vzdialeného od fyziky, ťažké prijať. Prečo? Pretože 
nielenže je to rozprávka, to je dokonca viac ako roz-
právka. A to, čo je napísané v správe o PRAPÔVOD-
NEJ FYZIKE ALLATRA – o septónoch, o usporiadaní 
sveta, to, o čom sa rozprávalo bohvie kedy, a nachá-
dzalo historické potvrdenia toho, čiže artefakty, na 
ktorých je jasne zobrazené, ako je usporiadaná tá či 
iná materiálna časť z množstva týchto septónov a po-
dobne – nuž to vyzerá akosi fantastické. A najvtipnej-
šie je, že keď sa fyzici, ktorí majú ďaleko k ALLATRA, 
stretávajú s touto správou, hovoria: „Nuž je to tak, 
že to nie je dokonca ani hypotéza, to je fantázia“. Ale 
„Higgsov bozón“, to je „realita“... pre nich, nie pre 
všetkých. Mnohí sa z toho, samozrejme, smejú. Ale 
pre tých, pre koho to bolo výhodné tesne pred ukon-
čením CERN-u, keď obmedzili financovanie, a tu zra-
zu – „najväčší“ objav, „epochálny objav“... v pravý čas.

Т: Za správu vôbec patrí obrovská vďačnosť, pre-
tože viete, v čase, kedy si navzájom veľmi vedecky 
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vypisujú svoje správy v štyroch zväzkoch, všetko 
veľmi prekomplikované...

IM: Krásne zdôvodnené. Tak vezmime si vedu spred 
sto rokov, (jednoducho takú fyziku, napríklad elek-
tromechaniku alebo čokoľvek iné), ktorá bola písa-
ná jednoduchým ľudským jazykom, zrozumiteľná 
pre všetkých a teraz – ako veľmi sa to skomplikova-
lo. Veď nie veda sa zdokonalila, ale jazyk sa skom-
plikoval. Kvôli čomu? Kvôli tomu, aby človek prišiel 
a nič nepochopil, ak nepatrí k nim. Opäť rozdelenie 
a pridanie akejsi formy „vedeckosti“. 

T: Preto, samozrejme, veľká vďačnosť, lebo chá-
peš, ako jednoducho je všetko urobené pre ľudí, 
ako je všetko urobené kvôli tomu, aby to človek 
preskúmal a pochopil, je to veľmi výstižné a veľmi 
vecné. A najhlavnejšie, že nie je to ani tak o proce-
soch, ako o východiskách, o tom, aké rozhodnutia 
treba prijať.

Ale veď tie Znalosti, ktoré ste dávali Vy, tie Znalos-
ti, ktoré sa dávajú od relácie k relácii, tie Znalosti, 
ktoré sú, posledných 80 strán AllatRa – práve to sú 
tie odporúčania, ktoré žiadajú ľudia. Aj v správe, 
ktorá, zdalo by sa...

IM: A ukazuje sa, že sa o tom hovorilo, bolo to 
dané, ale vedomiu to nestačí. A kto to žiada? Ve-
domie to žiada.

T: Akoby mu to nebolo ukázané...
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IM: Ale vari o tomto nie je povedané v AllatRa, vari 
sa o tom nehovorí v správe, vari sme o tom neho-
vorili v reláciách? Veď od relácie k relácii hovoríme 
veľmi veľa prakticky o jednom a tom istom. No vari 
to nie je tak? 

Ešte chcú počúvať. Ale možno je dosť počúvania 
a treba konať? Otázka. Možno sedieť a počúvať celý 
život. To vám nepomôže, ak nebudete konať. Po-
viem to jednoduchšie. Predstav si, človek ochorel, 
prichádza k nemu doktor, a doktor hovorí: „Treba 
užiť ten a ten liek“. Človek hovorí: „Dobre“. Prejde 
deň, človeku sa pohorší. Opäť volá doktorovi a ho-
vorí: „Doktor, je mi horšie“. Doktor hovorí: „A uží-
val si lieky?“. „A čo“, hovorí, „ešte aj lieky treba 
užívať? A ja som si myslel, že si s vami pohovorím 
a bude mi ľahšie“. Nie je to tak aj u nás?

T: Áno. Viete, Vy hovoríte, že od relácie k relácii 
to opakujete... Ale je tu aj druhá strana… Ľudia 
hovoria, že keď raz počujú v relácii niečo, čo ich 
osvieti, myslia si, že to nikdy viac v živote neza-
budnú, že to navždy zanechá vnútorný odtlačok...

IM: A na nasledujúci deň to zabúdajú.

T: Áno.

IM: Tak pracuje vedomie. Vari o tom nehovoríme?

T: Ale čo je zaujímavé a za čo sú vďační, pretože, 
keď sa vracajú k reláciám, ktoré videli predtým, 
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zrazu sú v stave „Heuréka!“, chápu, že: „Tak o tom 
to sa hovorilo, tak toto sa dávalo!“ No v tom mo-
mente akoby za touto informáciou, ktorá bola pos- 
kytnutá...

IM: A nakoľko vystačí toto pochopenie?

T: Všetko závisí od samotného človeka...

IM: V skutočnosti máš pravdu, všetko závisí od 
človeka. Ak človek chce, tak mu stačí jedenkrát 
počuť, pochopiť a nikdy viac nezakopnúť. No väč-
šina, žiaľ, je pod takou totálnou mocou systému, 
že dokonca aj momentálne pochopenie vedomie 
veľmi rýchlo zatiera. Prečo? Príliš veľa je rozptýle-
ní – aj to treba urobiť, aj tam niečo, tam čosi poz- 
rieť. A okamžite začínajú hry vedomia. Obyčajne, 
šablónovito a podobne, čiže človek zabúda na to 
pochopenie, ktoré mal. Potom pocíti nejaký smú-
tok, potom si spomenie a rozmýšľa: „No zdá sa, že 
si aj pamätám, zdá sa, že aj viem, ale akosi chýba 
to nadšenie. Áno, treba pozorovať, treba pracovať, 
treba sa oslobodzovať, ale akosi sa nechce“. Prečo? 
Pretože je tu opäť moc toho diktátora v hlave. Nuž, 
či nie je tak? 

T: Áno.

IM: A veď sa to aj práve preto dáva, aby sa človek 
zbavil tohto diktátora. A veď aj hovoríme – ak vedomie 
hovorí: „Nerob!“, tak ber a rob, zvlášť ak sa otázka 
týka duchovného. Ak ono hovorí: „No počkaj, no načo 
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by si mal robiť to, či tamto, však? No ľahni si, polež si 
– a všetko prejde“. Tak vstaň a choď! V tom je zmysel. 
Ak ti hovorí: „Mlč!“ tak hovor. A vtedy uvidíš výsledok. 
Ale opäť, netreba si pliesť, keď ti vedomie hovorí. „Však 
ti vedomie povedalo – mlč!“ Systém je tiež vynaliezavý 
a môže manipulovať človekom. Musí to vychádzať 
z vnútra. Keď je pochopenie z vnútorného, a ty 
cítiš, že máš pravdu, tak treba robiť tak, ako cítiš 
a nie tak, ako sa ti chce. A otázka je preto v tom, 
komu v tebe sa chce? Tebe, alebo to diktuje tvoje 
vedomie? No nie je to tak?

T: Na to, čo hovoríte, už existuje aj praktické po-
tvrdenie.

IM: A je ho veľa.

T: Áno. A ľudia hovoria o tom, že práve, keď to 
použijú v praxi, to všetko, čo Vy hovoríte, tak po-
zorujú, ako sa skutočne všetko mení...

IM: Dýcha sa slobodnejšie.

T: Dýcha sa slobodnejšie. A že sa všetko realizuje.

IM: A v hlave už niet zlých myšlienok a začínajú 
sa kontrolovať. A ukazuje sa, že diabol už nie je 
až taký silný, ako sa zdalo spočiatku. Jednoducho 
treba pracovať.

T: Áno. Tiež sme hovorili o hnutí ALLATRA, Vy ste 
hovorili, že mnohí povedia: „A čože vy všetci hovoríte 
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o hnutí ALLATRA?“ Proste, spomenula som si na 
takú skúsenosť, ktorú by som chcela pripomenúť. 
Keď ľudia hovoria, že dokonca, aj keď sa stretnú 
s informáciami, aj keď sa stretnú s bilbordom, na 
ktorom je zobrazená kniha AllatRa, alebo keď sa 
stretnú s nejakou kontextovou reklamou na inter-
nete, ešte ju ani neotvoria, nenačítajú informáciu, 
a už akoby sa vnútri presne v tej chvíli niečo zro-
dilo. A v tom momente, keď sa dotýkaš tejto infor-
mácie – vnútri je jednoznačné „Áno!“. Chápeš, že 
je to skutočne to, čo je pre teba životne nevyhnut-
né a dôležité. A veľké množstvo ľudí zaznamenáva 
práve tento moment na akejsi neviditeľnej úrovni 
– pocitovej, moment tohto vnútorného vzplanutia 
a jednoznačného „Áno!“.

A samozrejme, mne sa zdá, že i keď opakujeme 
trebárs od relácie k relácii nejaké veci, ktoré mož-
no, ako Vy hovoríte: „Veď my o tom hovoríme“, ale 
oni otvárajú otázku z úplne inej strany. Napríklad, 
veľa sme hovorili o Atlantíde, a v relácii „Prichá-
dza to“ sa hovorilo o traktáte Berekeho, hovorilo 
sa o tom, že sa začína príbehom o Atlantíde. Ale 
také úplné a široké pochopenie prišlo k ľuďom len 
potom, keď získali následne rozvinutejšiu informá-
ciu. Veľmi dôležité je všetko, čo hovoríte a všetko, 
o čo sa delíte.

A tu som si tiež, Igor Michajlovič, spomenula, že 
pred 30 rokmi ste ľuďom rozprávali o pyramído-
vých komplexoch, o pyramídach, ktoré sú po celom 
svete. Zaujímavé je, že keď v relácii „Narušenie 
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fyzikálnych zákonov“ položili otázku o pyramí-
dach, Vy ste dali nasledovnú odpoveď. Chcela by 
som ju prečítať... Povedali ste, že „...tento prístroj 
v skutočnosti dáva pochopenie, prečo boli potreb-
né 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 zarábať peniaze? Alebo kvôli niečo-
mu 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 postupnosti a sú 
orientované na Kailas. Prečo existuje tento pyrami-
dálny komplex? Kládol si niekto túto otázku? Kvôli 
čomu? Rozhodne kvôli niečomu väčšiemu, ako len 
kvôli turistike.

T: Nuž, niekto si myslí, že najskôr kvôli uzdrave-
niu, a niekto – 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 ľu-
dia sa líšia práve tým, že majú okrem vedomia aj 
Osobnosť, ktorá musí na toto všetko pozerať širšie 
a komplexnejšie. O tom všetkom sme dnes hovorili – 
veď ľudstvo sa s tým stretávalo. Aj pyramídy, ktoré 
dnes nachádzajú, vďaka bohu, tie pyramídy, ktoré 



Klíma. Budúcnosť je teraz

82

boli vybudované, 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: No a už odpadá otázka, že to bolo zhotovené 
technicky (T: Áno, udivuje to, samozrejme), teda, 
že to nie je prírodný výtvor. A ono to nebolo vy-
tvorené dokonca ani v minulom cykle. Teraz na-
chádzajú aj pyramídy, ktoré majú veľmi veľa tisíc 
rokov. Na čo slúžili?
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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, Áziu, 
sa našli stovky kamenných štruktúr pyramidálnej 
formy: pravé pyramídy, useknuté pyramídy, stup-
ňovité pyramídy, pyramídové horské komplexy. 
 
Mnohotonové stavby. Jedinečná megalitická väz-
ba. Presná orientácia podľa svetových strán. Py-
ramídy, pri výstavbe ktorých bolo treba vynaložiť 
obrovskú silu, čas a zdroje, a taktiež poznanie 
exaktných vied.

01:37:35 ‒ 01:39:25
VIDEO Č.3 

„PYRAMÍDY“
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Pyramídy sú objavované dodnes. Niektoré sú skry-
té pod pieskom, iné pod zemou, ďalšie zarástli les-
mi, niektoré sú ukryté pod vodou.

Ale všetky ich spája jedno – tieto unikátne gran-
diózne objekty boli postavené v dávnych časoch 
a predstavujú jednotný svetový komplex, oriento-
vaný na Kailas. 
 
A to vyvoláva množstvo otázok, z ktorých základná 
je: kvôli čomu?

Kvôli čomu ľudia vynaložili také kolosálne výdav-
ky?

Je zrejmé, že kvôli niečomu globálnemu a mimo-
riadne dôležitému pre celé ľudstvo. No vyvoláva 
to ešte jednu otázku: ako to funguje? Ale na tieto 
otázky ešte bude musieť ľudstvo nájsť odpoveď. 
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Т: Kailas – to je zaujímavá téma, jeho steny obyčaj-
ne nazývajú zrkadlami. Preto, ak spravíme určitú 
paralelu s pyramídou, ktorá sa nachádza v Koor-
dinačnom 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 historické-
ho. Ale ak k nej pristúpime z technického, funkčné- 
ho uhla pohľadu, na čo sú potrebné pyramídy... 
tak na to, aby čosi odvrátili. Ale otázka je v inom... 
Povedzme si, aký úžitok je z automobilu, keď niet 
šoféra?
 
T: Ľudia.

IM: Samozrejme. Veď na to, aby fungovala techni-
ka, sú potrební tí, ktorí ju dokážu používať.

T: Áno. Jednoducho kedysi sa v knihách Anastasie 
Novych, v knihe Sensei zo Šambaly 4.diel hovorilo 
o tom, že keď Imhotep budoval pyramídu, tak dôraz 
sa kládol na (IM: Na ľudí) duchovnú výchovu ľudí. 

IM: Samozrejme. A Imhotepovu dobu si pamätáme 
dokonca podľa tých historických opisov, ktoré sa 
zachovali. Veď to bola skutočne dôležitá epocha, 
v tej dobe došlo k veľmi vážnym zmenám, kedy dal 
jednoduchým ľuďom možnosť rozvíjať sa, študovať 
a rásť. On v skutočnosti rozbil systém.



Klíma. Budúcnosť je teraz

86

T: Čiže ľudstvo má šancu nejakým spôsobom spustiť...
 
IM: Nuž šanca je vždy.

T: Tento pyramidálny komplex, áno? Aby sa zastavilo...

IM: Nuž, „nejakým spôsobom“ sa to nepodarí. Ro-
zumieš, to nie je tablet, do ktorého ťukáš, ťukáš na 
nejaké tlačidlá a pozeráš, či sa spustí. Tam je to iné... 
K tomu, aby sa aktivovali pyramídy, sú potrební du-
chovne slobodní ľudia, a v dostatočnom množstve.
 
T: Je tiež zaujímavé, že pozornosť väčšiny ľudí je 
skoncentrovaná na egyptských pyramídach, ale 
centrom je...
 
IM: Oni sú predsa výborne spropagované.

T: Áno. Ale centrom je Kailas v Tibete.
 
IM: No v skutočnosti máme dve hlavné pyramídy 
– jedna je Kailas, a je tu ešte jedna pyramída, no 
a ostatné, to je už, dajme tomu, retranslácia.

T: Aké dôležité je, aby ľudia chápali aj stavbu svo-
jej konštrukcie, zvlášť teraz, v týchto neľahkých 
časoch. 

IM: Máš na mysli energetickú konštrukciu? O tom 
bolo veľa povedané, kto chce, ten si to môže pre-
čítať aj v knihe AllatRa. Všetko je, veď všetko bolo 
ľuďom dané.
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T: Viete, zaujal ma ešte taký moment. Obrovské 
množstvo ľudí na svete teraz hovorí o tom, že na 
planéte počuť nejaké bizarné zvuky. A, samozrej-
me, médiá chcú tieto informácie zahladiť a poskyt-
núť nejaké falošné nahrávky. Jednoducho ľudia 
poukazujú na to, že vo všetkých kútoch planéty to 
niekde škrípe, niekde je celý „dychový orchester“...
 
IM: Nuž, sú to osobité zvuky, podmienené určitými 
procesmi. Ale o tomto sa vedelo pradávno a písali 
o tom už naši predkovia, že keď to bude... 
 
T: Zatrúbi anjel.

IM: No, dá sa to aj tak povedať. Sú to iba zname-
nia, nič viac.

T: Jednoducho, aj v kontexte toho, ako sa to preja-
vuje na fyziologickom aj na psychickom stave ľudí, 
si uvedomuješ, aké dôležité je aj v tomto smere, 
aby ľudia chápali, ako sa vyhnúť týmto procesom, 
ktoré prebiehajú v ich vnútri a vedú k zúfalstvu, 
aké dôležité je práve duchovné...
 
IM: Ale opäť, prečo v človeku vzniká zúfalstvo? 
Pretože žije vedomím. Toto zúfalstvo, tieto depresie 
a podobne – to je neoddeliteľná súčasť práce nášho 
vedomia. Pre koho je to výhodné? Pre človeka? Nie. 
A pre koho je to výhodné?

T: Pre systém. Neznalosť a vnucovanie akejsi od-
súdenosti...
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IM: Presne tak. No človek predsa môže a je povin-
ný aktívne vzdorovať samotnému systému. Môže 
u duchovne slobodného človeka vzniknúť depresia? 
Depresia nie je nič iné, ako prejav egoizmu, založe-
ný na skľúčenosti. No ak v človeku v podstate tento 
egoizmus nie je prítomný, ak žije inými – duchov-
nými hodnotami, tým, čo je skutočne dôležité, ako 
vôbec u neho môže vzniknúť? A ako môže systém 
spôsobovať skleslosť? To je opäť manipulácia.

T: A ako prefíkane odvádza človeka od toho, čo je 
jeho prirodzeným stavom, trvalým stavom – sta-
vom šťastia a radosti.

IM: To je prirodzený stav, máš pravdu.

T: Áno. V súčasnosti si ľudia myslia, že radosť, to 
je nejaký náhodný stav.

IM: No, akú majú v skutočnosti dnes ľudia radosť? 
Našiel peniažtek, nejaký profit a podobne, niečo sa 
podarilo – a hľa, „radosť“. Ale radosť sa nemôže 
končiť. Radosť, to je trvalá súčasť, to je prirodzená 
súčasť. No ak je to niečo, čo prichádza, tak pre-
páčte, to je obyčajná emócia, dočasná emócia. To 
je už špecifikum vedomia, nič viac, keď sa obrázky 
menia z dobrých na zlé a podobne. No, dobré sa 
zriedka ukazujú, ale zlé často.
 
T: Teda zakaždým, keď sa človek nachádza v stave 
radosti, tak sa nachádza aj v stave prirodzenosti 
a Ducha Svätého?
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IМ: Nie, nie zakaždým, ak sa pozrieme... Pojem 
„radosť“ ľudia vnímajú rôzne. Ak človek nevie, čo je 
to duchovný Život, tak samozrejme u neho to všet-
ko preteká... „radosť“ – to je niečo chvíľkové, zvia-
zané s egoizmom atď. No to sú rôzne, absolútne 
rôzne veci, kardinálne protichodné. Láska, šťastie, 
radosť, ktoré vychádzajú z Duchovného Sveta, to, 
čo zažíva človek ako Osobnosť... on kašle na to, čo 
sa bude diať s týmto vedomím a telom. 
  
Ale ak je človek v moci systému, keď je skutoč-
ne otrokom satana, tak tu dochádza k manipulácii 
od vedomia. Veď jemu diktujú programy v hlave, 
ktoré sa vnucujú – a človek ich vníma ako svoje. 
Rozprávajú mu: „Celý svet ťa nemá rád. Si biedny 
nešťastník“. A človek leží a fňuká, narieka, iba čo 
lekárom hlavu balamutí. 

A v skutočnosti stačí urobiť čo? Stačí jednoducho 
poslať tieto myšlienky spolu s týmto diktátorom 
v hlave kade ľahšie. Skutočne začať Žiť naplno, tak 
ako má Žiť človek – a všetko zapadne na svoje miesto. 
Vtedy ho neznepokojujú ani problémy so zdravím, ani 
s prácou, ani s ničím na svete. A všetko sa dáva do 
poriadku, všetko... V konečnom dôsledku, toto nie 
je dôležité, keď hovoríme o Živote a smrti, toto sú 
neporovnateľné veci. No nie je to tak? (T: Áno). Ale 
pre vedomie sú tieto problémy mimoriadne dôleži-
té. Sú oveľa dôležitejšie, ako, povedzme, duchovná 
sloboda. A duchovná sloboda sa v chápaní vedomia 
nahrádza religióznosťou. Ale veď to sú rôzne veci: 
religióznosť a duchovná sloboda.
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Všetko je to banálne pôsobenie systému na jeho pý-
chu, jednoducho sebaklam. A opäť otázka sebakla-
mu... V skutočnosti to nie je sebaklam, keď sa ho-
vorí, že človek klame sám seba. V skutočnosti práve 
démoni klamú Anjela, a nie on sám seba klame.

Т: Igor Michajlovič, tiež taká otázka, ktorá ešte nie 
je vyriešená v hlavách ľudí, objavuje sa aj v ko-
mentároch, keď ľudia hovoria o tom, že: „Keď sa 
očistím od negatívna (IM: Nikdy sa neočistí), očis-
tím od zla, potom budem žiť”. 
 
IM: Nikdy sa neočistí. Ak človek začína hovoriť 
o takýchto kritériách: „Keď sa očistím, alebo keď 
získam Život...“ – nikdy ho nezíska, pretože za neho 
hovorí satan v hlave. Treba konať a nie plánovať. 
Plánuje systém. Anjel neplánuje, ten sa usiluje. 
Ak bude vták plánovať každé mávnutie svojho kríd-
la, nikam nepoletí, dokonca ani nevzlietne. Toto vy-
chádza zvnútra. Vták potrebuje vzlietnuť, tak letí. 
Jednoduchý príklad: skús si zabehať tak, že roz-
mýšľaš o každom kroku – ako položiť nohu, ako má 
tvoj sval zapracovať. Pobežíš? Samozrejme, že nie.

Т: Vedomie chcelo jednoducho skontrolovať každý 
tento krok, a zasahujúc...

IM: Samozrejme. Tým, že pomáha, v skutočnosti 
akurát blokuje túto cestu, a pritom vytvára takéto 
postoje: „Keď získam duchovnosť“. Ty môžeš získať 
duchovnú hodnosť, ale nie duchovnosť. V tom je 
zmysel.
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T: Áno. A druhá strana toho je, že „negativity sa 
nikdy nezbavíš“ (v zmysle, že je to súčasť duálnej 
podstaty), „môžeš získať Život, aj keď je tá negati-
vita niekde v pozadí“.

IM: Nie, to nemôže byť... „Nikdy sa nezbavíš,“ to je 
opäť diktát systému. A v tomto prípade on hovorí 
o sebe.
 
T: „Nedokážem získať život.“

IM: Vedomie nikdy nezíska Život. Je to len program, 
program Žiť nemôže. On existuje. Život a existencia 
– to sú rôzne veci. Preto na jednej strane vedomie 
neklame, keď hovorí o sebe, ale zlé je to, keď to 
vnucuje Anjelovi vnútri človeka, keď to Osobnosť 
prijíma ako svoje. Vtedy sa aj Osobnosť stane súčas-
ťou čoho? Vopred mŕtveho systému a dostáva to, 
čo musí dostať podľa zásluh. Všetko je spravodlivé, 
všetko je čestné.

Kameraman (Anna): Ohľadne hodnoty Života... 
V kontexte klimatickej situácie sa prvá osnova 
ALLATRA – hodnota života – javí úplne inak, pre-
tože hovoríme o skutočnom Živote. Veď keď člo-
vek tento skutočný Život cíti v inom človeku, tak 
nikdy nič zlé nespraví, nedokáže sa správať ne-
ľudsky, pretože hodnotou Života sa myslí – hod-
nota Života tohto Anjela (T: Áno, vnútri), ktorý 
je v tebe i v druhom. A tu sa predsa úplne mení 
model správania, keď základom celého ľudstva je 
hodnota Života. 
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IM: No to je prirodzené, samozrejme. No opäť hovo-
rím, rozdelenie je vo vedomí, ale v Duchovnom 
Svete je jednota. A prirodzene, keď duchovne slo-
bodný človek vníma duchovne slobodného človeka, 
vníma ho ako seba samého. A nikdy sa k nemu 
nebude správať nevhodne, nikdy, to nie je možné.

Kameraman (Anna): Tento život je spoločný, jedi-
ný pre všetkých, skutočný a práve toto chápanie...

IM: Jeho hodnota je oveľa vyššia ako všetko po-
zemské. Nič pozemské sa nemôže porovnať s Du- 
chovným Životom, Životom Večným. Práve v tom 
je podstata. 

T: Existuje aj takýto názor: „Ak chceš vedieť, aká 
bude spoločnosť zajtra, pozri sa, akými informá-
ciami ju kŕmia médiá dnes“.

IM: Čím ju kŕmia médiá dnes.

T: Áno.

IM: No skutočne je to tak. Ale opäť: kto formu-
je trh? Veď masovokomunikačné prostriedky tiež 
rýchlo reagujú na trh: čo je v hlavách ľudí a čo 
ľudí priťahuje, to aj ľuďom dávajú. To je trh. Kým 
ľudia konzumujú, s prepáčením, skazené potravi-
ny, budú ich nimi aj kŕmiť. A v skutočnosti jed-
noducho stačí prestať prijímať skazené potraviny, 
jednoducho ich neprijímať – a potom budú tieto 
isté médiá donútené trhu dávať čo? Zdravé čerstvé 
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potraviny, no nie je to tak? Ináč jednoducho ukon-
čia svoju existenciu. Kto si volí? Ľudia si volia, vy 
si volíte. Ak chcete, aby vás kŕmili, s prepáčením, 
skazenými potravinami, to znamená, že vás budú 
kŕmiť. No vari nie je tak?
 
Zatiaľ však, ak sa pozrieme na koreň tohto prob-
lému, tak v skutočnosti je otrokov systému menej 
ako 1% (už sme o tom hovorili). Práve oni diktujú 
vôľu systému týmto 99% svetovej populácie. A 99% 
súhlasí, chápe to, nech by si s kýmkoľvek hovoril. 
Veď v poslednom čase sa po celom svete hovorí, že 
sa nedajú pozerať správy, nedajú sa čítať noviny 
– všetko je negatívne. A nikomu sa to nepáči, ale 
všetci to pozerajú, všetci to čítajú. Prečo? Pretože 
menej ako 1% obyvateľstva zemegule vnucuje tieto 
postoje 99%. Priatelia, a kto vám bráni jednoducho 
to prestať robiť? Ak to nevyhovuje vašim potrebám, 
ak, prepáčte, tento produkt nevyhovuje vašej chuti 
a vášmu želaniu – zavrite, vypnite a nepozerajte to. 
Ak tak spravia všetci tí, ktorým sa to nepáči, tak 
tieto médiá nebudú mať na výber. Budú dávať to, 
čo chcete vy. No nie je to tak?
 
T: Aby neexistoval zlý scenár...

IM: Samozrejme. Toto sa nazýva diktatúra menši-
ny nad väčšinou kvôli vlastnému prospechu, nič 
viac. No v skutočnosti treba jednoducho pochopiť, 
že vy disponujete právom voľby. V skutočnosti 
táto sloboda voľby rieši mnohé, vrátane aj toh-
to tu v tomto svete, kde zdanlivo vládne diabol. 
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Ale on vládne vo vašich hlavách dovtedy, kým 
to vy dovoľujete.
 
T: A kvôli tomu, aby sa situácia zmenila a aby 1% 
pochopilo, ako nás je veľa, treba prestať mlčať.

IM: Presne tak. Áno, duchovne slobodných ľudí je 
veľmi málo, no stačí, aby ste o sebe dali vedieť, 
a 99% sa zobudí. A vtedy to 1% vôbec nebude po-
čuť. A živí budú mať prevahu nad mŕtvymi. A aby 
sa nestalo, že 1% vopred mŕtvych otrokov sys-
tému zabije 99% potenciálne živých ľudí, treba 
začať niečo meniť, meniť predovšetkým v sebe. 
A čo je najhlavnejšie – nemlčať o tom. Potom 
bude aj vo svete všetko dobre.
 
T: Ide o pochopenie, že tvárou v tvár živlom, pre-
biehajúcim kataklizmám, sú si všetci ľudia abso-
lútne rovní, a že všetkým je daná rovnaká šanca 
na spasenie.

IM: Spravodlivosť.

T: Duchovný Svet, Ten, Ktorý príde do tohto sveta 
príde so spravodlivosťou (IM: No a akože ináč). To 
znamená, že každému človeku bude daná rovnaká 
šanca na spásu. V celej našej dnešnej relácii sa 
hovorí o tom, aké dôležité je nemlčať, aké dôleži-
té je teraz v tomto momente predovšetkým pre nás 
samých, vedomých si svojej zodpovednosti za osud 
celého ľudstva, presvedčivo povedať a vyjadriť svoj 
postoj a svoje stanovisko v duchovnom zmysle.
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IM: V žiadnom prípade to nebude na škodu. Nech 
by sa udalosti vyvíjali akokoľvek, už sme o tom 
dnes hovorili, duchovná spása človeka – to je pre-
dovšetkým jeho vlastná zásluha. Pochopiteľne, 
už sme o tom hovorili veľakrát, niektorí sa pokú-
šajú prekladať zodpovednosť na niekoho iného: 
„príde, spasí, urobí“. Nie. To je ako u doktora: 
prišiel a predpísal tabletky, ale užívať ich mu-
síš sám, ak chceš vyzdravieť. Ak nebudeš užívať 
tabletky, tak, prepáč, jednoduché prechladnutie 
môže vyvolať komplikácie s letálnym koncom. 
Vari to nie je tak? Preto je to dôležité. A neoplatí 
sa nádejať, že niekto príde, niečo spraví, už sme 
o tom neraz hovorili. Áno, vo výnimočných prípa-
doch môžu za významné zásluhy v prospech Du-
chovného Sveta udeliť pokoj. No a v zriedkavých, 
mimoriadne zriedkavých prípadoch dať niekomu 
spásu. No ale opäť – a odkiaľ si vzal, že to budeš 
ty, človeče? Nie je to tak? Čo si pre to urobil? 
A tu sa opäť zapája kto? Vedomie: „No však som 
tu, veď som sa narodil,“ pýcha a tak ďalej. No ak 
sa to spúšťa, to je už jednosmerný lístok, lenže 
inam. Práve preto sa treba rozhýbať, treba konať, 
predovšetkým treba byť čestný vo vzťahu k sebe 
samému. A vtedy sa to všetko dostáva do správ-
nych koľají. Jednoducho byť Človekom! Veď Du-
chovná cesta je nádherná. Čo sa jej môže v tomto 
svete vyrovnať?
 
T: Najcennejšie a najdôležitejšie pre človeka je zís-
kanie tohto Života (IM: Samozrejme). Najdôležitej-
šia hodnota v živote.
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IM: Veď každý krok, to je určité víťazstvo nad tými-
to démonmi. Každý krok, to je krok k slobode, ku 
skutočnému Životu.

T: Ako veľmi každý krok oslobodzuje človeka a pri-
dáva akýsi vnútorný impulz, ezoosmózu, a zrých-
lenie v otázkach získania Života.

IM: Samozrejme. Veď je to Život. A založené je to 
všetko na čom?

T: Na Láske.

IM: Preto, priatelia moji, milujte sa navzájom. Ďa-
kujem, že ste dnes boli s nami. Ďakujem.

Т: Ďakujem Vám Igor Michajlovič!
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Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej 
zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia 
daných problémov“, prečítaná Organizátorkou 
Koordinačného centra Medzinárodného spo-
ločenského hnutia ALLATRA (ústredie Kyjev, 
Ukrajina) Kristínou Kovalevskou na uzavretom 
zasadaní oddelenia strategického plánovania 
a bezpečnosti MSH ALLATRA.

Materiál je publikovaný v skrátenom variante 
a slúži na informovanie účastníkov Medziná-
rodného spoločenského hnutia ALLATRA.
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Jedným z dôležitých medzinárodných problémov 
21. storočia je zmena celoplanetárnej klímy. 
Zvláštne znepokojenie vyvoláva celkový prudký 
nárast dynamiky katakliziem, ktorý je pozorovaný 
v posledných desaťročiach. Dnes existuje veľ-
ké riziko neúplného pochopenia a podceňovania 
všetkých faktorov a rozsahu vplyvu rôznorodých 
kozmických a geologických procesov na globálnu 
zmenu klímy na Zemi. Ešte nedávno, koncom 20. 
storočia, niektorí vedci predkladali rozličné hypo-
tézy a teórie o postupnej zmene klímy. Ale v praxi 
sa ukázalo, že všetko je trochu inak. Dôkladná 
analýza rastu počtu prírodných katakliziem, ex-
trémnych prírodných úkazov na celom svete, a tiež 
štatistických ukazovateľov kozmických a geofy-
zikálnych parametrov za posledné roky ukázala 
znepokojujúcu tendenciu ich výrazného nárastu 
v krátkom časovom období. Tieto údaje naznačujú, 
že predpoklady viacerých vedcov, podľa ktorých 
zmena klímy na Zemi v priebehu 100 a viac ro-
kov bude mať postupný charakter, sú nesprávne, 
pretože v skutočnosti tento proces prebieha oveľa 
dynamickejšie.

Chyba spočívala v tom, že mnohí vedci v minu-
losti nebrali do úvahy vplyv rastúceho zrýchle-
nia Vesmíru, kozmických faktorov, astronomic-
kých procesov na stav globálneho klimatického 
systému planéty. Toto všetko sa prirodzene pre-
javuje nielen na Slnku, ale aj na planétach sl-
nečnej sústavy, vrátane takého giganta, akým 
je Jupiter, nehovoriac už o našej planéte.
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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 (vrá-
tane oblasti fyziky, astrofyziky, kozmológie, he-
lioseizmológie, astroseizmológie, klimatológie 
planét) je spektrum pôsobenia kozmických fak-
torov dosť široké.

Sú to procesy, ktoré ľudstvo v súčasnosti ne-
dokáže ovplyvniť, preto nemožno podceňovať 
ich následky, možné riziká a ťažkosti pre ľudí 
v súvislosti s nastávajúcimi udalosťami na 
Zemi. Na tieto udalosti sa treba pripravovať. 

Kým vedci v minulosti robili svoje závery na 
základe výskumov a pozorovaní, pri ktorých si 
museli vystačiť s limitovanými technickými pro-
striedkami a zdrojmi tej či inej doby, tak dnes sa 
spektrum vedeckých možností značne rozšírilo. 

Posledné štúdie v oblasti fyziky elementárnych 
častíc, neutrónovej astrofyziky, uskutočnené 
pracovnou skupinou vedcov Medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA, otvárajú šir-
šie možnosti pre perspektívny základný a apli-
kovaný výskum...
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V skutočnosti ľudstvo 
nemá ani 100 rokov, 
dokonca ani 50 rokov! 

Maximum, čo máme, je nie- 
koľko desaťročí, s prihliad-
nutím na blížiace sa udalos-
ti. Alarmujúce zmeny geo- 
fyzikálnych parametrov 
planéty, objavenie rozma-
nitosti pozorovaných ano-
málií, zvýšenie frekvencie 
a rozsahu extrémnych ja-
vov, skokovité zosilnenie 
prírodných katakliziem v at-
mosfére, litosfére a hyd- 
rosfére Zeme za posled-
né dve desaťročia, svedčia 
o uvoľnení nezvyčajne vy-
sokej úrovne doplnkovej 
exogénnej (vonkajšej) i en-
dogénnej (vnútornej) ener-
gie. Ako je známe, v roku 
2011 začal tento proces 
vstupovať do novej aktív-
nej fázy, o čom svedčia vý-
znamné nárasty uvoľňo- 
vanej seizmickej energie, za- 
znamenané pri čoraz čas-
tejších silných zemetrase- 
niach, a tiež zvýšenie počtu 
silných ničivých tajfúnov, 



O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 

102

hurikánov, rozsiahla zmena búrkovej aktivity 
a ďalšie anomálne prírodné javy...

K dnešnému dňu sa nahromadilo dostatoč-
né množstvo pre svetovú verejnosť všeobecne 
známych aj menej známych faktov, ktoré sved-
čia o rozličných zmenách na planéte, ktoré sa 
udiali v relatívne krátkom časovom intervale. 
Je to aj zrýchlenie pohybu tektonických platní, 
aj nárast tempa aktivity procesov, aj vyostrenie 
problémov celoplanetárneho charakteru, vráta-
ne seizmickej, sopečnej, slnečnej aktivity, zme-
na magnetického poľa Zeme a rýchlosti posuvu 
magnetických pólov Zeme, posun zemskej osi, 
zmena albeda planéty a jej orbitálnych paramet-
rov. Okrem toho sa pozoruje zvýšenie povrcho-
vej teploty, topenie permafrostu, zmenšenie plo-
chy a hrúbky ľadovej pokrývky súše a polárnych 
morí, zvýšenie hladiny morí a oceánov, zmenu 
toku riek, vznik nebezpečných hydrometeorolo-
gických javov (sucha, záplav, tajfúnov) a mnohé 
iné. To znamená, že sa zaznamenalo množstvo 
faktov o zmenách, ku ktorým dochádza v lito-
sfére, hydrosfére aj atmosfére Zeme.

Globálne klimatické zmeny už pôsobia na zdra-
vie, životné podmienky a zabezpečenie života ľudí 
na všetkých kontinentoch. Pozorované zväčšenie 
rastu dynamiky globálnych prírodných katakli-
ziem poukazuje na to, že už v najbližších desať-
ročiach povedie ku katastrofickým následkom 
svetového rozsahu pre celú civilizáciu, k obetiam 
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a deštrukcii, nevídaným za celú históriu ľudstva. 
Spoločnosť sa neodvratne blíži k vrcholu tejto 
fázy... Dnes vstúpila do éry globálnych klimatic-
kých zmien, a problém zmeny klímy už nemož-
no považovať za čisto vedecký. Je to komplexný 
interdisciplinárny problém, zahrňujúci sociálne, 
ekonomické, ekologické aspekty...

... Dokonca aj verejné informácie o globálnej zme-
ne klímy, ktoré sú teraz dostupné svetovej verej-
nosti, svedčia o rozvoji mimoriadne nepriaznivej 
situácie pre ľudstvo. Najmä, ako viete, v sprá-
ve Medzivládnej skupiny odborníkov pre zmenu 
klímy (IPCC) z 31. marca 2014 sa hovorí, že na 
všetkých kontinentoch a oceánskych oblastiach 
sú už pozorované účinky zmeny klímy v súvis-
losti s vysokými hladinami globálneho oteplenia, 
a svet je nedostatočne pripravený na riziká, spo-
jené so zmenou klímy. Zdôrazňuje sa, že už teraz 
pozorované následky zmeny klímy zasiahli eko-
systémy súše i oceánov, niektoré zdroje na za-
bezpečenie existencie ľudí, systémy zásobovania 
vodou, poľnohospodárstvo aj zdravie človeka. 
Teda ľudia, spoločenstvá, ekosystémy sú zrani-
teľné na celom svete, ale s rôznym stupňom zra-
niteľnosti na rôznych miestach. Následky zmien 
významnejšieho rozsahu sa môžu stať nečakané, 
mimoriadne vážne, všadeprítomné a nezvratné...

Zmeny klímy sa stávajú očividné a nadobúdajú 
stále hrozivejší charakter. Časový rozsah klima-
tických zmien na planéte nepochybne prevyšuje 
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priemerné štatistické trvanie 
„politického života“ tých osôb, 
ktoré rozhodujú o bezpečnosti 
a osudoch celých národov. 
Dnes svetová politika spot-
rebiteľskej spoločnosti stá-
le viac stráca masku ľudskej 
tváre a odhaľuje svoju pravú 
podstatu. Stačí sa zamyslieť 
nad tým, aké opatrenia sa 
dnes prijímajú na zaistenie 
bezpečnosti ľudí v konkrét-
nych štátoch, a kto v sku-
točnosti zaisťuje bezpečnosť 
sebe, pod rúškom „starostli-
vosti o ľudí“...

Politika určitých medzinárod-
ných organizácií rozvinutých 
krajín a niektorí nimi spon-
zorovaní vedci podporujú te-
óriu, že jednou z hlavných 
príčin zmeny globálnej klímy 
na Zemi je antropogénne pô-
sobenie na prírodu, spojené 
s emisiami skleníkových ply-
nov do atmosféry. Na tomto 
základe boli rozpracované 
rozličné medzinárodné doku-
menty, ako napríklad Kjótsky 
protokol (dodatok k Rámco-
vému dohovoru OSN o zmene 
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klímy). Prax však ukázala neefektívnosť podob-
ných dokumentov...

Iróniou osudu je, že taká príčina ako „antropo-
génny vplyv“ má, bezpochyby, svoje miesto, ale 
má výlučne politický a komerčný charakter. Na-
miesto masami očakávaného splnenia zámerov, 
ohlásených vládcami, na zlepšenie klimatickej 
situácie na planéte, bolo v praxi splnenie týchto 
záväzkov premenené na komerčný projekt, ob-
chod s kvótami, a viedlo len k obohateniu jed-
notlivých zainteresovaných osôb. Žiaľ, tieto me-
dzinárodné dokumenty sa stali iba argumentom 
v obchodných vojnách a faktorom vyvíjania tla-
ku na ekonomickú politiku konkrétnej krajiny. 
Sledovali väčšinou obchodné záujmy určitých 
osôb, než reálnu snahu o zlepšenie situácie na 
planéte. Žiaľ, znovu sa zapojil čisto ľudský fak-
tor, dominancia rozhodnutí, nadiktovaných nie 
príliš ľudskými pohnútkami jednotlivcov.

Žiaľ, v našom svete spotrebiteľskej spoločnosti 
sa šíria a masovo popularizujú také klimatické 
hypotézy, ktoré sú v skutočnosti výhodné len pre 
tie krajiny, ktoré ich iniciujú, podporujú a pro-
pagujú. Niektoré krajiny majú politický záujem, 
iné ekonomický. Ale celkovo je to utopický po-
hľad na kardinálne riešenie problémov, spoje-
ných s globálnou zmenou klímy. Ale zato veľmi 
reálne uskutočňovanie strategického súperenia, 
skrytého boja o moc a svetový vplyv zväčšuje ri-
ziko konfrontácie medzi svetovými veľmocami. 
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Ako je známe z teórie systémov, každá idea, pri-
nášajúca vysoké výnosy, sa používa v stále zlo-
žitejších podmienkach dovtedy, kým sa nestane 
príčinou veľkej katastrofy...

Niet pochýb o tom, že ľudská činnosť v planetár-
nom rozsahu negatívne vplýva na životné pros-
tredie. Ale tento vplyv je minimálny v porovnaní 
s tým, čo sa deje na planéte v dôsledku pôsobe-
nia komplexu prírodných faktorov, ktoré budú 
v blízkej budúcnosti iba narastať, a o tom ne-
prestávajú hovoriť statoční vedci z celého sveta. 
Z vyššie uvedených dôvodov nie je dnes antro-
pogénny vplyv príčinou masových planetárnych 
katakliziem. Globálne klimatické zmeny na Zemi 
prebiehajú v dôsledku okolností nezávislých od 
ľudstva a vyžadujú si reálnu konsolidáciu úsilia 
všetkých ľudí na planéte pre prežitie civilizácie 
v najbližšej budúcnosti, a nad tým by sa mal za-
myslieť každý obyvateľ našej planéty.
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Mohutné prírodné kataklizmy, ktoré sa na planéte 
cyklicky opakujú, sa v dejinách Zeme i ľudskej ci-
vilizácie vyskytli už neraz. Ale aké ponaučenia pri-
nášajú tieto vedecké poznatky, svedčiace o býva-
lých totálnych planetárnych tragédiách? Prírodné 
kataklizmy nemajú „štátne hranice“, tieto umelo 
vytvorené konvencie, ktoré vymysleli vládcovia, 
aby rozdeľovali ľudí a vládli im. Následky a ne-
šťastia, ktoré prinášajú celoplanetárne katakliz-
my, ďaleko presahujú jednotlivé „ohniskové“ štá-
ty, a tak či onak sa dotýkajú všetkých obyvateľov 
Zeme. Prudké zvýšenie seizmickej a sopečnej ak-
tivity vedie k okamžitým katastrofickým násled-
kom v konkrétnych oblastiach. Z povrchu Zeme 
miznú celé štáty, hynú ľudia, mnohí zostávajú 
bez strechy nad hlavou a prostriedkov na živoby-
tie, začína sa hlad a rozsiahle epidémie...

História nás učí, že absencia jednoty ľudskej spoloč-
nosti na duchovno-mravných základoch a spoločné-
ho postupu ľudí na planéte, kontinente, v regióne 



O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 

108

pri príprave na rozsiahle ka-
taklizmy a nešťastia, vedie vo 
výsledku k smrti veľkej časti 
týchto ľudí. A tí, ktorí preži-
li, umierajú na nevyliečiteľné 
choroby, epidémie, sebazniče-
ním vo vojnách a rozbrojoch 
v boji o zdroje obživy. Nešťastie 
sa spravidla objavuje náhle 
a vyvoláva chaos a paniku. Iba 
jednota národov a včasná prí-
prava na hroziace prírodné nebezpečenstvo dáva 
ľudstvu väčšie šance na prežitie a spoločné pre-
konanie ťažkostí v období spojenom s globálnou 
zmenou klímy planéty.

Súčasná úroveň vedecko-technického pokroku 
umožňuje niektorým rozvinutým krajinám pomocou 

Fotografe japonského mesta Natori: pred (vľavo) a po (vpravo) zemetrese-
ní so silou 8,9 stupňov Richterovej stupnice, ktoré zasiahlo polostrov Ošika 
11. marca 2011. Snímky poskytla korporácia GeoEye.
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kozmických družíc podrobne sledovať situáciu na 
Zemi. Vytvorené sú komplexné programy a komu-
nikačné systémy, vďaka ktorým sa uskutočňuje 
monitoring a prognózovanie stavu procesov, pre-
biehajúcich na planéte či v konkrétnej lokálnej 
oblasti Zeme, zaznamenávajú sa parametre fyzi-
kálnych zmien. 

Avšak súčasná veda o klíme, zakladajúca sa na za-
staraných informáciách o fyzikálnych procesoch 
v mikro aj makro svete, nie je ku dnešnému dňu 
spôsobilá vopred, s veľkým časovým predstihom 
pred udalosťou, predpovedať extrémne prírodné javy.

11. marca 2011 došlo v Japonsku k „Veľkému vý-
chodnému zemetraseniu“ s magnitúdou 9,0 stup-
ňov, najsilnejšiemu za celú dobu seizmických po-
zorovaní v tejto krajine. Epicentrum seizmickej 
aktivity sa nachádzalo 130 km od mesta Sendai, 
preto mali úrady málo času, aby stihli varovať a ne-
jako ochrániť obyvateľstvo pred blížiacou sa cuna-
mi, pretože odvrátiť čokoľvek bolo nemožné. Teda 
presný čas a miesto tragédie sa dozvedeli japonskí 
odborníci a úrady v podstate len 11 minút pred jej 
začiatkom...

Všetko, čo sa verejne oznamuje svetovej verejnos-
ti, to sú možné podmienky pre vznik toho ktorého 
prírodného javu. Čiže, v podstate, je to veštenie 
z „kávovej usadeniny“ prírody a nie presné výpočty 
dôsledkov fyzikálnych procesov, ktoré vyvolávajú 
určité zmeny.
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Ale dnes rozvoj teoretickej i aplikovanej PRAPÔ-
VODNEJ FYZIKY ALLATRA (https://allatra.org/
cs/report/primordial-allatra-physics), formujúcej 
fundamentálne nové chápanie fyzikálnych proce-
sov a javov, ktoré sa dejú v živej i neživej príro-
de, poskytuje ľudstvu šancu na evolučný prelom 
v rôznych smeroch vedy, pretože všetko v tomto 
svete je založené na fyzike. Týka sa to aj oblas-
ti detailnejšieho štúdia geofyziky. Opierajúc sa 
o všeobecné zákony PRAPÔVODNEJ FYZIKY 
ALLATRA sa dajú robiť výpočty, ktoré umožnia 
v najbližšej budúcnosti nielen predvídať priebeh 
rozvoja fyzikálnych procesov a javov, ale aj presne 

Ako moderní vedci posudzujú výskyt kon-
krétnych javov? V meteorológii sú nezvyčajne 
veľké kopovité dažďové mraky jednou z hlav-
ných podmienok pre vznik smršte. A tie sa 
formujú predovšetkým pri vpáde studeného 
vzduchu na prehriaty zemský povrch. Dru-
žica registruje oblačný front a podľa týchto 
snímok vedci robia predpovede o možnosti 
vzniku zodpovedajúcich prírodných javov. 
V podstate ľudstvo vizuálne pozoruje a vy-
vodzuje závery podľa následkov už usku-
točnených fyzikálnych javov v neviditeľnom 
svete, preto majú závery vedcov charakter 
domnienok, a nie presných znalostí príčin 
vzniku daných javov vo fyzike mikrosveta.
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vypočítať správanie sa prírody. To znamená včas 
prijať opatrenia na úplné alebo čiastočné odvráte-
nie konkrétneho prírodného javu, v krajnom prí-
pade na jeho zmiernenie, alebo aspoň na včasnú 
evakuáciu obyvateľstva...

Tu ale naliehavo vystupuje otázka, do koho rúk 
sa môžu dostať tieto vyspelé vedecké poznatky? 
Aký je terajší stav súčasnej svetovej spoločnos-
ti, topiacej sa vo všetko pohlcujúcom trasovisku 
spotrebiteľského spôsobu myslenia?

Dnešná svetová spoločnosť je systémom umelo 
rozdrobená: hranicami, ideológiami, politickými 
stranami, náboženstvami, sociálnymi triedami 
a mnohým iným. Súčasný systém tajne propa-
guje postoj, že človek je človeku vlkom.
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Priemyselno-finančná „elita sveta“, vlastniaca veľ- 
kú časť svetového kapitálu, pod rôznymi zá-
mienkami realizuje projekty, sledujúce protiľud-
ské, antihumánne ciele. Ľudia, ktorí sa vyšvihli 
do tejto „svetovej elity“ si myslia, že najnovšie 
vedecko-technické výdobytky civilizácie majú 
patriť len ich úzkemu kruhu, a obyvateľstvo pla-
néty má existovať v strachu, biede a poslušnos-
ti. Prebiehajúce ideologické spracovanie vedomia 
svetovej spoločnosti, umelo vnucujúce model 
spotrebiteľského vzťahu k životu, ničí duchov-
no-mravné postoje a stimuluje v ľuďoch pýchu, 
egoizmus, závisť, strach a vzájomnú nenávisť. Tá 
sa predkladá spoločnosti pod rôznymi zámien-
kami ako neustále hľadanie „vonkajšieho alebo 
vnútorného nepriateľa“, no deje sa to s jediným 
cieľom – rozdeliť a rozdrobiť spoločnosť na ľahko 
manipulovateľné malé klastre.
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Po celom svete sa vytvára umelý systémový tlak 
zameraný na genocídu, ktorého cieľom je spôso-
bovať zvýšenú úmrtnosť medzi obyvateľstvom ze-
megule. Pod rôznymi zámienkami sa zavádzajú 
programy na umelé zníženie počtu obyvateľstva 
planéty vrátane zámerne vytváraných ekonomic-
kých, finančných a potravinových svetových kríz. 
Vyhrocuje sa demografická psychóza. Pomocou 
svetových masmédií sú národom sveta vštepova-
né absolútne klamlivé informácie o tom, že rast 
obyvateľstva je hlavnou príčinou chudoby vo svete 
a hrozí ekologická katastrofa, že v dôsledku „pre-
ľudnenia planéty“ bude už v blízkej budúcnosti 
„nedostatok potravín, pitnej vody a zdrojov“.

Ale v skutočnosti je planéta schopná uživiť 25 
miliárd ľudí, čo potvrdzujú výpočty pokrokových 
svetových vedcov. Navyše, moderné technológie, 
rozpracované na základe PRAPÔVODNEJ FYZIKY 
ALLATRA, umožňujú v podstate získavať z nevy-
čerpateľného zdroja voľnú energiu, a následne 
tak bezplatne zabezpečiť potravinami, pitnou 
vodou a nevyhnutnými podmienkami pre život 
všetkých ľudí na Zemi. 

Preto v skutočnosti nie sú problémy s „preľudne-
ním planéty“. Jedinou skutočnou príčinou, kvôli 
ktorej sa svetová elita (svetoví bankári a oligar-
chovia, ktorí sústredili vo svojich rukách väčšinu 
svetového kapitálu) snaží znížiť počet obyvateľov 
Zeme pod rozličnými zámienkami, je ich túžba 
po moci a osobnej kontrole nad celým svetom. 
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Ide o to, že pri zvýšení poč-
tu obyvateľstva zemegule sa 
pre nich ľudstvo stáva ťažko 
kontrolovateľným spoločen-
stvom, objavuje sa v ňom viac 
slobodomyseľnosti. Systém 
totálnej moci začína zlyhávať. 
A slobodomyseľnosť, nezá-
vislé spoločenstvo, v ktorom 
skutočne dominujú duchov-
no-mravné priority v živote 
ľudí – to je veľká hrozba pre 
samotný systém... 

Ale v dnešnom spotrebiteľ-
skom svete sa namiesto toho, 
aby sa pomáhali riešiť problé-
my svetovej populácie, prijí-
majú rozhodnutia na jej umelé 
zníženie. Utajené rozhodnutia 
hŕstky priemyselno-finančnej 
„elity sveta“ sa intenzívne za-
vádzajú do života rukami sa-
motného mnohomiliardového 
obyvateľstva Zeme. Veď, ako je 
známe, čím viac sa ľudia boja, 
tým ľahšie ich možno ovládať. 
Konkrétne, v konšpiračných 
teóriách a analytických ma-
teriáloch o svetovej politike 
figuruje taký pojem ako „zla-
tá miliarda“ („nový svetový 
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poriadok“), ktorý predpokladá 
umelé zníženie počtu obyva-
teľstva Zeme na jednu miliar-
du. Túto teóriu by bolo možné 
ponechať aj bez povšimnutia 
pod termínom „teória“, nebyť 
udalostí, ktoré sa odohrávajú 
vo svete v posledných desať-
ročiach, a ktoré potvrdzujú jej 
ideológiu...

… Navyše, dnes vzhľadom 
na neodvratnosť blížiacej sa 
globálnej celoplanetárnej kli-
matickej katastrofy, už v „zá-
kulisí“ znejú iné čísla. Dnes 
sa hovorí už len o 144 000 
ľuďoch „majúcich právo exis-
tencie na Zemi“, z ktorých je 
4 000 svetová elita, 40 000 
obslužný personál a ochrana 
elity a 100 000 otroci, zaisťu-
júci maximálne zabezpečenie 
života svetovej elity. Na tieto 
účely sú vybudované celé bun-
kre, tajné podzemné mestá so 
zásobami potravín potrebných 
pre prežitie v období globál-
nych prírodných katakliziem. 
Akokoľvek je to paradoxné, 
ale tieto podzemné mestá sú 
spolu schopné pojať práve 



O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 

116

144 000 ľudí... V skutočnosti sú bunkre len ilú-
ziou bezpečnosti v tomto svete, veď každý človek 
je nielen smrteľný, ale aj náhle smrteľný.

Videli ste, aby najvyšší šéfovia štátov hynuli pri 
prírodných kataklizmách alebo navštevovali ob-
lasť, kde existujú všetky podmienky pre vznik neja-
kého extrémneho javu prírody, nebezpečného pre 
ich životy? Spravidla nikto z vládcov neumiera pri 
prírodných katastrofách, masovo však hynú tzv. 
„obyčajní ľudia“, teda takí, ako my. Ak prichádzajú 
informácie, že život vládcov je ohrozený (napríklad 
v dôsledku prírodnej kataklizmy), prví utekajú zo 
svojej krajiny, aby zachránili seba a svoju rodinu, 
a potom ešte na následkoch tragédie zarábajú po-
litické dividendy. Už nie je tajomstvom, že v sú-
časnom spotrebiteľskom svete sa stalo nepísaným 
pravidlom zatajovať pred obyvateľstvom pravdivé 
informácie, zámerne podceňovať zdravotné riziká, 
byť cynický k cudziemu životu…

Ľudia však zostávajú v nešťastí odkázaní sami na 
seba aj v období katakliziem. Mnohí z nich zomie-
rajú len preto, že neboli včas informovaní o vzni-
ku hrozby, a ešte väčšie množstvo ľudí prichádza 
o strechu nad hlavou aj o existenčné prostriedky, 
a stávajú sa v jedinom okamihu biednymi klima-
tickými utečencami. A v podmienkach spotrebi-
teľskej spoločnosti a rozvinutého egocentrizmu sa 
situácia utečencov stáva horšou, ako situácia pos- 
ledného otroka. Pomoc spravidla, ak aj prichádza, 
tak s omeškaním, keď už mnohí ľudia zahynuli. 
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A aj táto pomoc v mnohom závisí od politiky, a nie 
od reálneho súcitu a pomoci iných národov, ktoré 
sa zajtra môžu ocitnúť v presne rovnakej pozícii 
klimatických obetí a utečencov. No ešte desivej-
šie je to, že ľudia, ktorí sa ocitli v núdzi, upadajú 
do paniky a zúfalstva, majú tie isté postoje, ktoré 
vstrebali od spotrebiteľskej spoločnosti – pohŕda-
vý vzťah k cudziemu životu, starosť len o seba.

Vo svetovej spoločnosti je potrebné rýchlo 
meniť spotrebiteľský vzťah k životu na tvo-
rivý. Veď už teraz možno pozorovať stratu 
duchovno-morálneho základu, toho základu 
života, kvôli ktorému existuje ľudský rod…

Čo hodnotí štát v prvom rade, keď vyčísľuje stra-
ty, spôsobené katastrofou či prírodnou katakliz-
mou, ku ktorej došlo na jeho území? Počet obetí, 
ktorý sa spravidla znižuje a ekonomické straty, 
ktoré sa spravidla navyšujú. Vari je možné stavať 
ľudský život na úroveň vecí, štatistických čísel? 

Stačí spomenúť skúsenosť Číny, keď bola 
v provincii Chaj-nan poskytnutá chybná pred-
poveď o tom, že sa v tejto oblasti očakáva ze-
metrasenie. V dôsledku paniky, drancovania 
a iných príčin, spôsobených rýchlou evakuá-
ciou obyvateľstva z tejto oblasti, zahynulo ove-
ľa viac ľudí, ako by podľa hodnotenia odbor-
níkov mohlo zahynúť pri samotnej katastrofe.



O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. 

118

Veď sú to ľudské obete, ktorým sa dalo reálne 
predísť, alebo aspoň výrazne minimalizovať rizi-
ká. Kto z nás chce, aby sme sa my či naše deti 
stali len číslom v štatistike? Nikto. 

Štatistické údaje niektorých krajín 
o škodách, spôsobených prírodnými 

kataklizmami

Krajina Dátum 
udalosti

Ekonomické 
škody

Oficiálny počet 
obetí

Neoficiálny 
počet obetí 

SUMATRA

(zemetrasenie 

s magnitúdou 

9,1 – 9,3)

26. 12. 2004 34 mld. USD 227 898* 350 000**

HAITI

(zemetrasenie 

s magnitúdou 7,0)

12. 1. 2010

7 .804 mld. 

USD 222 500*** 316 000****

JAPONSKO

(zemetrasenie 

s magnitúdou 9,0)

11. 3. 2011

cca 309 mld. 

USD*****

15 889 mŕtvych  

2598 

nezvestných******

23,377*******

* – http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/most_destructive.php

** – http://www.sristi.org/dmis/book/print/14

*** – http://www.lessonsfromhaiti.org/download/Report_Center/PDNA_English_ 
original.pdf

**** – http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/most_destructive.php

***** – http://earthquake.usgs.gov/ earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/ 
#summary

****** – http://www.npa.go.jp/archive/keibi/biki/higaijokyo_e.pdf

****** – http://earthquake-report.com/2011/08/04/japan-tsunami-following-up-  
the-aftermath-part-16-june/
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Prečo sa to deje? Pretože 
v súčasnosti sa civilizá-
cia nehodnotí podľa ras-
tu duchovno-morálnej 
úrovne zdokonaľovania 
obyvateľstva, ale podľa 
rastu ukazovateľov eko-
nomiky a spotreby, podľa 
tempa ekonomického ras-
tu. Preto sa každý štát za- 
oberá v prvom rade eko-

nomickými stratami. Ale tu je otázka: a čo je to 
vlastne štát? Kto sú tí ľudia, ktorí predstavu-
jú štát? Je to len malá skupinka kontrolujúca 
spoločnosť, ktorá žije na určitom území. Sú to 
rovnakí ľudia ako všetci, len s tým rozdielom, že 
sa postavili nad spoločnosť, a už je o nich posta-
rané. Ľudstvo bezmyšlienkovite prijalo práve také 
pravidlá hry systému a vlastnými rukami plní 
jeho programy, hoci samotní ľudia majú reálnu 
možnosť všetko zmeniť...

Dnešným problémom číslo jeden je človek zom-
bovaný spotrebiteľským prístupom k životu, 
neúctou k životu a smrti iných, záujmom len 
o seba. A to sa fraktálne opakuje v celej spoloč-
nosti... Na jednej strane, každý štát sám rozho-
duje, či stojí za to pomáhať, alebo nie inému štátu, 
postihnutého katastrofou či prírodnou katakliz-
mou, a aký bude objem tejto pomoci. Na druhej 
strane každý štát prijíma rozhodnutia a opatrenia 
autonómne, samostatne, vychádzajúc zo svojich 
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síl, technických a ekonomických možností, nas-
merované na pomoc obyvateľstvu, či na preko-
nanie následkov katakliziem… 

Nie je tajomstvom, že v súčasnom svete je pomoc 
štátom selektívna. Medzinárodné mechanizmy, 
koordinujúce celkovú humanitárnu pomoc a jej 
nasmerovanie postihnutej krajine, nie sú rozvi-
nuté a tie, ktoré existujú, sú v mnohom spolitizo-
vané. Všade sa objavuje rovnaká schéma vyhroco-
vania sociálnej a morálno-psychologickej situácie: 
„živel (nepredvídali ho) – panika (obete, postihnu-
tí) – strach na celom svete (cez príslušnú masovú 
propagandu masmédií)“. Takže prichádza ku ka-
tastrofe, ktorá vyvoláva paniku medzi nepriprave-
nými ľuďmi, a vďaka masmédiám sa tento strach 
vo svete zosilňuje. V podstate, tak u človeka spot-
rebiteľskej spoločnosti, ako aj u skupiny ľudí, 
ktorí riadia krajinu spotrebiteľskej spoločnosti, sa 
spúšťa princíp dominancie egoistického myslenia. 
Včasná zmena vektoru myslenia spoločnosti sme-
rom k dominancii duchovno-morálnych tvorivých 
priorít by zabránila mnohým nešťastiam, hrozia-
cim súčasnému ľudstvu...

Vo svete sú už desiatky miliónov ľudí, ktorí boli 
donútení opustiť svoje domovy kvôli živelným 
pohromám. Toto číslo každý rok rastie. V naj-
bližšej budúcnosti budú klimatických utečen-
cov miliardy! Život na obrovských spustoše-
ných, živlami zaplavených, kontaminovaných 
oblastiach (v dôsledku technogénnych katastrof) 
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bude nemožný. Medzitým čase väčšina ľudí stále 
bezstarostne vkladá nádej, očakáva pomoc a ne-
jaké konanie, zodpovednosť za svoje životy od 
tých, ktorí pri najmenšom ohrození utečú ako 
prví. Všetci ľudia by sa mali zamyslieť: ak sa te-
raz, v relatívne pokojných časoch žreci a politici 
svetovej elity starajú len o zabezpečenie vlastné-
ho blahobytu a záchranu svojich rodín, tak čo 
bude v blízkej budúcnosti, v období globálnych 
katakliziem? Myslieť si, že sa problém prežitia 
celého ľudstva nedotkne vás osobne, vašich detí 
a vnukov je krajne nerozvážne, rovná sa to odsú-
deniu seba, svojich detí a vnukov na záhubu...
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Zemetrasenie, ku 
ktorému došlo 12. ja-
nuára 2010 na ostro-
ve Haiti, nachádzajú-
com sa v Karibskom 
mori neďaleko brehov 
Strednej Ameriky, 
spôsobilo katastro-
fické škody republi-
ke Haiti a jej obyva-
teľstvu. Vyžiadalo si životy viac ako 222 000 
ľudí. Poslednýkrát došlo na Haiti k zemetra-
seniu podobnej sily v roku 1751. Najhoršie 
je, že množstvo ľudí nezomrelo na následky 
samotného živlu, ale v dôsledku boja o kúsok 
chleba a dúšok vody, rabovania a chýbajú- 
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cej elementárnej ľud-
skej pomoci. Haiťa-
nia, ktorí prežili ze- 
metrasenie, maso- 
vo umierali pria- 
mo na uliciach od 
akútneho nedostat-
ku pitnej vody, pot- 

ravín, liekov a lekárskej pomoci.

Reportéri a novinári, ktorí prišli na miesto 
nešťastia, nazývali situáciu „apokalyptickou“ 
nie tak kvôli veľkému počtu obetí a katastro-
fickej deštrukcii infraštruktúry, ako kvôli veľ-
mi ťažkej psychologickej atmosfére medzi ľuď-
mi, žijúcimi na živlom postihnutých územiach. 
V meste vládlo neľútostné drancovanie. Mŕt-
voly spočiatku vŕšili na chodníkoch a kraj-
niciach ale keď sa ich nakopilo príliš mno 

ho – mŕtve telá za- 
čali odpratávať bul-
dozérmi. Miestnych 
obyvateľov sa zmoc-
nil pocit zúfalstva 
a zlosti. Vzhľadom 
na vysokú teplotu 
a prítomnosť tisí-
cok rozkladajúcich 
sa mŕtvol narastalo 
nebezpečenstvo ma-
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Ako keď Mesiac zatieňuje Slnko, zdá sa v porov-
naní s ním väčší a významnejší, tak aj politici 
skrývajú pred ľuďmi realitu blížiacich sa neod-
vratných globálnych katakliziem. Skrývajú to 
tým, že upriamujú pozornosť ľudí k čomukoľvek, 
čo vytvorili zákulisní scenáristi a producenti di-
vadla svetovej politiky, ktorí umelo podnecujú 
a podporujú nezhody medzi ľuďmi, vytvárajú 
konflikty, potravinové a ekonomické krízy. Ume-
lo sa vytvárajú nestabilné podmienky pre exis-
tenciu ľudí, ktorým sa problémy vlastnej krajiny 
(Mesiaca, dočasne zakrývajúceho Slnko) zdajú 
oveľa väčšie a významnejšie, ako reálne problé-
my Zeme a existencie ľudského rodu (Slnka).

Namiesto aktivít zameraných na reálnu konsoli-
dáciu národov sveta rozoštvávajú ľudí navzájom 

sových epidémií... Pre potraviny sa ľudia zo-
raďovali do mnohokilometrových radov, v kto-
rých prevažne panovala atmosféra agresie. 
Časť obyvateľov prepadávala potravinové skla-
dy, plienila, navzájom si brala jedlo, mnohí 
umierali priamo na ulici od hladu a dehydra-
tácie... Obyvatelia Port-au-Prince, ktorí prežili, 
uvádzali, že nevideli žiadnu reálnu pomoc zo 
strany vlastného štátu a iných štátov, bez 
ohľadu na to, že informácia o jej poskytnutí 
sa vysielala v rádiách takmer všetkých krajín 
sveta.
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vnútri krajiny, podnecujú vojny, nenávisť jedné-
ho k druhému, k iným národom, umelo stimu-
lujú politické hurikány a ekonomické tajfúny. 
Výsledkom je, že masy ľudí vo svetovej spoloč-
nosti sú v neustálom napätí, pod neustálymi 
nárazmi vĺn umelo vytváraných situácií spoje-
ných buď s finančnou krízou, alebo vojenskými 
konfliktami...

Do Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA 
sa zapájajú ľudia z rôznych krajín, ktorí vo svo-
jich krajinách pozorujú prakticky rovnaké poli-
tické dianie a umelo vnucované spotrebiteľské 
vzájomné vzťahy. Medzi samotnými ľuďmi nie sú 
podstatné rozdiely, všetci majú prakticky jedny 
a tie isté túžby a želania: všetci rozumne uva-
žujúci ľudia chcú žiť pokojne, v mieri, dôstojne 
a šťastne. 
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Avšak algoritmus udalostí je všade rovnaký a riadi 
sa podľa scenára, napísaného ako cez kopirák. Rov-
naké rozdrobenie, sociálna diferenciácia a stratifi-
kácia (rozdelenie a nerovnosť) spoločnosti. Nestabi-
lita, vzájomné umelé konflikty politikov a žrecov so 
zapojením do konfliktu im podriadeného elektorátu, 
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rozdrobenie spoločnosti na protichodné, navzájom si 
odporujúce časti. Zmene moci v každej krajine ako 
podľa scenára predchádza zosilnenie národnostnej 
neznášanlivosti. Hlad a strach, rozdelenie na chu-
dobných a bohatých, skryté konanie politikov aj vo 
vzťahu k vlastnému národu. Ale ak je všade pred-
písaný jeden a ten istý scenár, znamená to, že za 
týmto divadlom svetových udalostí stojí jedna a tá 
istá skupina scenáristov a režisérov, ktorí manipu-
lujú vedomím más ľudí, a ľudia si to ani nevšimnú, 
zúžene vidia len im zobrazovaný „vlastný Mesiac“.

Dnes priťahujú pozornosť spoločnosti 
k ozbrojeným konfliktom, ktoré sa pod rôznymi 
zámienkami starostlivo organizujú a sponzoru-
jú zainteresovanými stranami. Ozbrojené kon-
frontácie v Jemene na základe náboženských 
sporov, ktoré prerástli do politického konfliktu. 
Ozbrojený konflikt v Somálsku. Ozbrojený kon-
flikt v Južnom Sudáne, ktorý viedol k tomu, 
že sa viac ako 7 000 000 ľudí ocitlo na hranici 
hladu. Konflikty v Libanone, Sýrii, Palestíne, 
Iraku, Iráne, Izraeli, v sektore Gaza, v Nigérii, 
Kamerune, Líbyi, Alžírsku, Mali a mnohých 
iných štátoch... Výsledky ozbrojených prevratov, 
revolúcií, konfliktov sú všade rovnaké, podľa 
jedného a toho istého scenára: straty na živo-
toch, zničenie infraštruktúry, pokles ekonomiky, 
zvýšenie počtu utečencov, rýchle opustenie úze-
mí miestnymi obyvateľmi, kde sa za príplatok 
odohráva objednané divadlo vojenských akcií.
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… Aby udržali masy v kabale súčasnosti, aby ne-
uvažovali o inom, politici umelo nútia ľudí prežívať 
a bojovať o kúsok chleba. Aj pre tých, ktorí majú ne-
jaké majetkové úspory či finančné prostriedky, vy-
tvárajú destabilizáciu, umelé podmienky, aby o ne 
prišli, pod zámienkou akoby „prirodzených“ ekono-
mických kríz. Celkovo, zužujú ich obzor do bodu, 
že sa starajú len o dnešok, boja sa o svoje úspo-
ry, zameriavajú sa výlučne na sebecké záujmy. Veď 
keď títo ľudia prídu o svoje úspory, dotkne sa to 
ich osobnej pýchy, ich domnelý status v systéme sa 
zníži. Systém udržiava ľudí v ilúzii podmienenosti, 
berie im životný čas a silu na podporu a realizáciu 
svojich programov. A to všetko preto, aby si ľudia 
nevšímali nič iné, vrátane udalostí, ktoré sa blížia. 
Ale čo sa stane, ak sa ľudia oslobodia od ilúzií, kto-
ré sú im vnucované, a začnú chápať pravý zmysel 
svojho života, zjednotia sa v mieri a priateľstve mimo 
systému, mimo vôle svetových politikov a žrecov?

Medze a hranice, spory 
a nadávky – to je ko-
nečný výsledok rozvoja 
systému spotrebiteľskej 
spoločnosti. Všetko sú 
to jedny a tie isté progra-
my systému, ktoré všade 
pôsobia rovnako: medzi 
štátmi, medzi národmi, 
medzi ľuďmi žijúcimi 
na jednej ulici a do-
konca aj medzi členmi 

John Moore/Getty Images North America), 
http://www.zimbio.com/

http://pennypincherjournal.blogspot.com
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jednej rodiny. Ale tieto rozdeľujúce a deštruktívne 
programy je ľahké zmeniť na tvorivé a zjednocu-
júce, ak to sami ľudia budú chcieť a začnú sa 
zjednocovať nezávisle od systému. 

Samotný systém súčasnej svetovej spotrebiteľskej 
spoločnosti je vybudovaný tak, že programuje ná-
rody na rozdelenie, počnúc štátmi a končiac vzá-
jomnými vzťahmi v rodine, egoistickým vzťahom 
jedného k druhému, bezcitnosťou k „cudzím“ prob-
lémom, k „cudziemu“ žiaľu, k „cudziemu“ ľudské-
mu životu. A to na prahu globálnych prírodných 
katakliziem! Ak teraz systém svetovej politiky sta-
via jedných proti druhým v prospech obchodných 
záujmov a ambícií svojich šíriteľov, stimuluje v ľu-
ďoch národnostnú, náboženskú a rasovú nezná-
šanlivosť, ak teraz prebúdza v ľuďoch nízke pudy, 
propaguje v masmédiách vraždy, rozbroje, vojny 
a deštrukciu, zombuje mysle ľudí k vzájomnému 
nepriateľstvu, tak čo čaká ľudstvo zajtra?

Veď každý, nech by dnes žil kdekoľvek a nech by sa 
cítil akokoľvek isto a stabilne, sa môže zajtra stať 
obeťou prírodných živlov a nešťastí, klimatickým či 
iným utečencom. Každý sa môže zajtra, v jedinom 
okamihu, stať človekom bez práce a existenčných 
prostriedkov. Len ľudská dobrota je schopná po-
môcť ľuďom zjednotiť sa a prežiť tieto roky. Každý 
sa už dnes môže stať tým, kto chápe a prejavuje túto 
starostlivosť a duševnú dobrotu vo vzťahu k iným 
ľuďom. Veď tam, kde žijú dvaja, sa vždy pomestia 
ešte dvaja, tam kde žijú piati, sa vždy nájde miesto 
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ešte pre piatich. Ak je 
človek už dnes schop-
ný potlačiť sa vo svojom 
dome kvôli záchrane „cu-
dzej“ rodiny a ich detí, 
rozdeliť svoje jedlo, odev, 
prístrešie s chudobnými, 
ak je dnes schopný stať 
sa príkladom prejavenia 

najvyššej humánnosti a ľudskosti pre iných, pora-
ziť zlo v sebe, tvoriť a rozmnožovať dobro v celom 
svete, potom je to záruka toho, že zajtrajšok pre 
ľudstvo ešte nie je stratený...

V súčasnej dobe existuje množstvo objavov a vyná-
lezov, ktoré môžu v živote spoločnosti mnohé zmeniť 
k lepšiemu. Ale medzi svetovými politikmi a žrecmi 
existuje na tieto vedecké vynálezy, schopné kvali-
tatívne zmeniť život, tiché tabu. Svetová verejnosť 
o tom nevie, pretože všetky významné novinky sa 
skrývajú už na úrovni registrácie na patentovom 
úrade, a niekedy dávno predtým, vo fáze samotného 
objavu. Všetko sa robí tajne, v prospech obchodných 
záujmov jednotlivcov. Svetoví politici a žreci nemôžu 
dopustiť taký globálny prielom vedecko-technického 
pokroku, pretože im to spôsobí celý rad problémov.

Ako už bolo v tejto správe spomenuté, dnes je zná-
me, že naša planéta Zem je schopná uživiť 25 mili-
árd ľudí. A posledné novinky v oblasti novej fyziky 
(PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA) už teraz umož-
ňujú tvrdiť, že je celkom reálne plne zabezpečiť také 
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množstvo ľudí nielen potrebnými potravinami a pit-
nou vodou, ale aj všetkými ostatnými základnými 
pre život nevyhnutnými podmienkami. Dnes už nie 
je zbavenie ľudstva množstva smrteľne nebezpeč-
ných chorôb a predĺženie ľudského života za hra-
nice druhu vedeckou fantastikou, ale úplne reálny 
a dokázaný vedecký fakt...

V súvislosti s rozvojom PRAPÔVODNEJ FYZI-
KY ALLATRA sa otvárajú také perspektívy, kto-
ré môžu zásadne zmeniť život celého ľudstva. Po 
prvé, tieto znalosti umožňujú absolútne bezplat-
ne získavať tzv. „voľnú energiu“ v neobmedze-
nom množstve a nezávislosť od ťažby horľavých 
nerastov, ako sú ropa, plyn, uhlie atď. Po druhé, 
znalosti PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, a je 
to už dokázané, umožňujú získavať ľubovoľné 
organické aj anorganické zlúčeniny, a tiež repro-
dukovať podľa typu matrice živé aj neživé objekty 
v hotovej podobe. Veď základom chémie je fyzika, 
pretože všetko sa skladá z elementárnych častíc. 
Alebo, presnejšie, všetko v tomto svete sa skladá 
z toho, z čoho sa skladajú elementárne častice 
a manipulácia s nimi umožňuje vytvárať čokoľ-
vek a v potrebnom množstve. Dnes sú už, vďaka 
znalostiam PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, 
získané prvé experimentálne dôkazy...

... A toto hovorí o tom, že všetky potraviny možno vy-
tvárať v najvyššej kvalite a vo forme pripravenej na 
použitie, aj že zlepšovať možno čokoľvek. Teda na to, 
aby sme získali hotové jablko s potrebným súborom 
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chuťových kvalít a chemických 
prvkov, nie sú potrebné stro-
my a podmienky pre ich rast. 
Netreba pestovať pšenicu a za-
pojiť do procesu celý výrobný 
cyklus, aby sme získali hotový 
produkt v podobe teplého čer-
stvo upečeného chleba. Nie je 
potrebná krava na to, aby sme 
získali čerstvé mlieko absolút-
nej kvality, či sliepka, aby sme 
získali konečný produkt – vajce. 
Netreba zabíjať zviera, aby sme 
získali hotové mäsové jedlo. Veď 
mlieko, vajcia a mäso – to je iba 
súbor elementárnych častíc. 
Všetko možno vytvárať v hoto-
vej podobe, ak poznáme zákony, 

ktoré umožňujú riadiť to, čo leží v základe elemen-
tárnych častíc. A toto je vďaka znalostiam PRAPÔ-
VODNEJ FYZIKY ALLATRA už dnes realitou. A to 
znamená, že s rozvojom týchto nových evolučných 
technológií na základe daných znalostí, všetci obyva-
telia Zeme musia mať možnosť slobodne a bezplatne 
vlastniť všetko, čo je potrebné pre zabezpečenie nor-
málnej životne dôležitej činnosti: vynikajúce zdravie, 
bezplatná energia, potraviny a všetko ostatné. Toto 
musí byť, samozrejme, absolútne dostupné a bez-
platné pre všetkých obyvateľov planéty... 

Môžeme už teraz zaviesť tento špičkový vývoj do 
sériovej výroby, sprístupniť vedecké informácie 
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a technológie tohto evolučné-
ho prelomu vo fyzike elemen-
tárnych častíc všetkým ľuďom 
sveta? V súčasných podmien-
kach rozvoja spotrebiteľskej 
spoločnosti – nie. A to z mno-
hých dôvodov. Po prvé, sveto-
vé masmédiá patria „svetovej 
elite“, ktorá im diktuje pod-
mienky, čo masy potrebujú 
vedieť a čo nie. Po druhé, všet-
ci dnes chápu, že ropa, plyn, 
uhlie, generovaná elektrická 
energia – to je svetový biznis, 
ktorý slúži v podstate súk-
romným záujmom. Je to moc, 
ktorá diktuje politické a eko-
nomické podmienky systému, 
umelo vytvára závislosť celých 
krajín a národov. To znamená, 
že je pre ňu neprijateľné aké-
koľvek zavedenie alternatív-
nych zdrojov energie, ktoré by 
národom sveta umožnili oslobodiť sa od otroctva 
a závislosti na existujúcom systéme spotrebiteľ-
skej spoločnosti. Po tretie, pokrokoví vedci, ktorí 
sa naozaj starajú o to, aby zlepšili život mnohých 
ľudí, neraz narážali na jav, kedy svetové „vedecké 
hviezdy a autority“ (ktorých mienku si ako kusový 
tovar kupujú a predávajú svetoví žreci a politici) 
usporadúvali verejný hon na priekopníkov a vys- 
mievali sa podobným objavom...



Efektívne cesty riešenia daných problémov

133

Stačí spomenúť smutné príbehy tých vedcov, 
ktorí sa pokúšali verejne na podklade očividných 
faktov dokázať existenciu a získanie alternatív-
nych zdrojov energie relatívne jednoduchým spô-
sobom, a aké boli pokusy „hviezd svetovej vedy“ 
všemožne diskreditovať ich práce v očiach ne-
vzdelanej spoločnosti... Nie je tajomstvom, že vo 
svete „elitnej svetovej vedy“ sa podobné objavy 
buď verejne odsudzujú a egoisticky zosmiešňujú 
(ak došlo k úniku informácií do masmédií), alebo 
ich neoznamujú vedeckej a svetovej verejnosti. Tak 
pracuje systém, chráni sa pred pokusmi o jeho zni-
čenie. Ale v súvislosti s globálnou zmenou klímy 
planéty nastanú iné časy, lebo čoskoro sa celé 
kontinenty stretnú s katastrofickými následka-
mi živelných pohrôm a alternatívne zdroje ener-
gie sa stanú životne dôležitými a nevyhnutnými 
pre všetkých...

Všetky tieto znalosti sa samozrejme môžu stať 
dostupnými pre ľudstvo, ak sa väčšina ľudí na 
svete začne spolu priateliť, konsolidovať, zjed-
nocovať do tvorivej spoločnosti mimo systému. 
Dnes sa ľudstvo nachádza v bode voľby – pod-
poriť súčasný systém a tým naďalej napomá-
hať uvedeniu teórie „zlatej miliardy“ do života, 
alebo pomocou nových znalostí PRAPÔVODNEJ 
FYZIKY ALLATRA napomáhať vytvoreniu „zla-
tého tisícročia“ minimálne pre 25 miliárd ľudí. 
Času na rozmýšľanie prakticky niet, pretože už 
teraz ľudstvu katastrofálne rýchlo ubiehajú dra-
hocenné, relatívne stabilné dni potrebné na to, 
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aby sa stihlo konsolidovať 
a pokúsilo sa spoločným úsi-
lím odvrátiť najhoršie násled-
ky nadchádzajúcich globál-
nych prírodných katakliziem. 
Spoločné všemožné činy ná-
rodov sveta týkajúce sa tohto 
problému, založené na krité-
riách cti, svedomia a skutoč-
ne ľudských vzťahoch, budú 
mať rozhodujúci význam, čo 
bude mať bezpochyby ob-
rovský vplyv na nastávajúce 
udalosti a perspektívy exis-
tencie ľudskej civilizácie ako 
celku.

Ak sa ľudia z rôznych kra-
jín začnú konsolidovať v rie-
šení rôznych otázok aj sa-
mostatne sa zjednocovať, 
nezávisle od národnosti, vie-
rovyznania, sociálneho či iné-
ho statusu, mimo politických 
a žrecovských systémov, za- 
meraných na rozdelenie ľu- 
dí, tak je úplne reálne za krát-
ke obdobie vybudovať svetovú 
spoločnosť tvorenia, v zákla-
de ktorej sa budú nachádzať 
všeľudské duchovno-mravné 
základy.
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My všetci sme ľudia a my všetci máme jedno 
bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo, 
jednu hodnotu – život, vďaka ktorému môžeme 
dôstojne realizovať seba i zmysel svojej exis-
tencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte.

Teraz len slepý nevidí hroziace udalosti! Ak dnes 
nič neurobíme, tak zajtra bude neskoro. Aké de-
dičstvo zanecháme svojim deťom a vnukom: smrť 
za hlt vody, či život v duchovnej vnútornej slo-
bode? Právo na smrť, či právo na život? Je čas, 
aby sa ľudia vrátili na cestu dobra a ľudskosti, 
kým sa koráb civilizácie spolu s jeho vedením 
nerozbil o skaly politického egoizmu a žreckej 
krutosti. Je čas meniť svoje vzťahy vo svetovej 
spoločnosti a začať musí každý od seba. Práve 
o tomto sa hovorí v koncepcii ALLATRA...
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Nehľadiac na významné úspechy modernej fyziky, 
ľudia ešte dostatočne hlboko nechápu procesy, 
prebiehajúce na Zemi, či v jej hlbinách, na Sln-
ku, či v kozmickom priestore. Aby to pochopili sú 
nevyhnutné zásadne nové prístupy v tejto vede 
a revidovanie celého radu kľúčových teórií. Vy-
hlásenia o tom, že sa teraz súčasná teoretická 
fyzika nachádza v kríze, nie sú bezdôvodné. Už 
asi 100 rokov v nej nedošlo k žiadnym vážnym 
evolučným prelomom, aké boli napríklad na konci 
19. a začiatku 20. storočia, kedy boli objavené 
elementárne častice ako elektrón, protón, neutrón, 
fotón, neutríno atď. 

Dodnes sa na tomto základe vedú vedecké výsku- 
my, výpočty a vývoj. Od päťdesiatych rokoch 20. 
stor. sa hlavným nástrojom pre výskum elemen-
tárnych častíc vo fyzike stali urýchľovače a pred-
metom výskumu sa stali nové elementárne častice, 
ktoré vznikajú pri zrážke urýchlených protónov 
a elektrónov s hmotou. Ale napriek rozmanitosti 
objavených častíc svetové vedecké hviezdy doteraz 
nedali odpovede na fundamentálne otázky fyziky: 
aké sú prvotné základy matérie, ako vznikla a kam 
mizne. Všetko sa točí okolo urýchľovačov, zvýšenia 
frekvencie, sily a variácií zrážok častíc, teda okolo 
nádeje na „štatistickú pravdepodobnosť“ akéhosi 
praktického zázraku v temnote teórií omylov. To 
svedčí o nedostatku znalostí, ktoré by umožnili 
pracovať s presnými informáciami namiesto pred-
povedí a odhadov, a to aj v prípade najzložitejších 
klimatických procesov.
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Ale ako ukazuje prax (a posledné fundamentál-
ne práce skupiny vedcov Medzinárodného spolo-
čenského hnutia ALLATRA to potvrdzujú), toto je 
problém ani nie tak vedy ako takej, ale je to prob-
lém spotrebiteľskej spoločnosti, ktorej korene sa 
ukrývajú v egoistických zištných želaniach a vlá-
dychtivých snahách. Veď väčšina svetových ved-
cov dnes nie je zjednotená internacionálnou ideou 
evolučného prelomu vo fyzike, ktorá pomôže ľud- 
stvu sa dať na cestu rozvoja duchovno-tvorivej spo- 
ločnosti. Týchto odborníkov láka práca na projek-
toch, ktoré sú systémom dobre platené, za ktoré 
môžu získať nielen peniaze, ale aj tituly, odmeny, 
posty a všetky ostatné atribúty symbolizujúce sys-
tém, ktorý rozdeľuje ľudí z akéhokoľvek dôvodu. 
Pri takom prístupe ich vedecký prelom môže mať 
miesto iba ak v oblasti vynálezov nového druhu 
zbraní a nových spôsobov zotročenia, manipulácie 
a likvidácie ľudstva a všetkého živého na planéte.

V súčasnom svete je mimoriadne potrebné, aby 
sa skonsolidovali a zjednotili v spoločnej ideovej 
činnosti statoční, zdravo mysliaci vedci z rôz-
nych krajín sveta, ktorí neslúžia svojej pýche 
a chápu celú zhubnosť existujúceho systému 
spotrebiteľskej spoločnosti. Tým sa posilní nie-
len skutočná účinnosť príprav ľudstva na prí-
rodné kataklizmy, ale zároveň to prinesie prvé 
zárodky tvorivej spoločnosti a zjednotenia ľudí 
na duchovno-mravných základoch mimo politiky 
a náboženstva. A dnes, vďaka vedcom Medziná-
rodného spoločenského hnutia ALLATRA, existuje 
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náležitá fundamentálna vedecká báza, schopná 
združiť a zjednotiť mnohých talentovaných ľudí, 
pre ktorých je hlavným kritériom v ich činnos-
ti Ľudskosť a Svedomie. Posledné práce vedcov, 
ktorí sú účastníkmi Medzinárodného spoločen-
ského hnutia ALLATRA, svedčia o evolučnom 
prelome v oblasti novej teoretickej a praktickej 
fyziky, ktorá sa skúma od roku 1996. Je to práve 
tá prapôvodná fyzika prírody, ktorá dáva odpo-
vede na základné otázky: z čoho sa skladá prvot-
ná matéria, ako sa premieňa a kam mizne. Kvôli 
tomu, že dáva fundamentálne odpovede na tie-
to otázky, otvárajúce novú epochu rozvoja vedy, 
dostala táto fyzika názov PRAPÔVODNÁ FYZIKA 
ALLATRA...

… Dnes sú v radoch Medzinárodného spoločen-
ského hnutia ALLATRA statoční, talentovaní ved-
ci, sociálne zodpovední ľudia, ktorí sa venujú nie-
len problémom v oblasti fundamentálnej fyziky. 
Mnohí z nich sa venujú aj problémom ekologickej 
bezpečnosti, koordinácii a realizácii fundamentál-
nych a aplikovaných výskumov v rozličných ved-
ných oblastiach: v geológii, hydrológii, klimatológii, 
vrátane fyziky atmosféry, geofyziky, biogeochémie, 
hydrometeorológie, oceánografie. Do okruhu ich 
vedeckých záujmov patrí tiež klimatické geoinži-
nierstvo, presnejšie povedané, rozpracovanie jeho 
nového smeru a metód, úplne bezpečných pre in-
tegritu ekosystému a životne dôležité činnosti ľudí, 
ktoré sú založené na fundamentálne novom chápa-
ní fyziky – na PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA.
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… Nový vývoj v oblasti klimatického geoinžinier-
stva otvára široké možnosti a perspektívy násled-
nej vedeckej činnosti v tomto smere. Umožňuje 
monitorovať klímu, určiť priebeh ďalšieho vývoja 
udalostí súvisiacich s klimatickými zmenami na 
základe analýzy viacerých faktorov, identifikovať 
kompenzačné mechanizmy prírody a naštartovať 
potrebné lokálne alebo všeobecné vplyvy zamera-
né na zmenu klimatických podmienok. Posledné 
práce našich vedcov v tejto oblasti už teraz dovo-
ľujú dostatočne presne určiť „ohnisko“, resp. tzv. 
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„problémové miesto“ na planéte, ktoré v najbliž-
šej budúcnosti vyvolá nezvratné zmeny. Všetky 
tieto znalosti nepochybne pomôžu ľuďom získať 
iný pohľad na možnosti ľudstva v podmienkach 
práve prebiehajúcich procesov v prírode a nie-
koľkonásobne zvýšiť efektívnosť prípravy na glo-
bálne prírodné kataklizmy.
 
K dnešnému dňu je v tomto smere urobený rad 
úspešných krokov, ktoré získali pevný vedecký 
základ a praktické potvrdenie. Počiatočné štá-
dium praktického rozpracovania tohto smeru už 
demonštruje stabilné výsledky...
 
Globálna Mapa seizmického ohrozenia za rok 2014

https://maps.google.com/gallery/details?id=z4f-ZuCLmiKg.kWCrV7EGbcYE

Jedno z najsilnejších zemetrasení, s magnitú-
dou 9.0, zasiahlo Japonsko a spôsobilo mohutné 
cunami. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 
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vo vzdialenosti 130 km od brehu, v hĺbke 24 km 
pod morským dnom. Bolo to najsilnejšie zemetra- 
senie na Japonskom súostroví, ktoré sa zara-
dilo medzi desiatku najväčších zemetrasení za 
celú históriu seizmických pozorovaní na svete. 
Viedlo ku katastrofickým následkom pre obyva-
teľov Japonska, vrátane vzniku ťažkej havárie 
na japonskej jadrovej elektrárni „Fukušima 1“ 
(Fukushima Daiichi). Podľa hodnotení vedcov k ta-
kým silným zemetraseniam v oblasti najväčšieho 
ostrova Japonského súostrovia dochádza raz za 
600 rokov. Satelitné údaje zaznamenali, že v dôs- 
ledku tohto zemetrasenia sa východné pobrežie 
japonského ostrova Honšú posunulo o 2,5 m na 
východ. A polostrov Ošika, ktorý sa nachádza 
na severovýchode japonského ostrova Honšú, sa 
posunul o 5,3 m juhovýchodným smerom a klesol 
o 1,2 m.

Táto udalosť vyvolala v celosvetovej vedeckej ko-
munite mimoriadne obavy. Veď výška vĺn a plocha 
územia, ktorá sa ocitla pod vodou, prekonala všet-
ky existujúce predbežné výpočty japonských ved-
cov. Katastrofa takého rozsahu ukázala, nakoľko 
bola na podobné kataklizmy nepripravená dokon-
ca tak vysoko technicky rozvinutá krajina ako Ja-
ponsko (jeden z lídrov v oblasti fundamentálnych 
vedeckých výskumov), a nakoľko je nešťastie jed-
nej krajiny nešťastím celého ľudstva...

... Čo sa stalo? Aktivizovala sa Tichooceánska lito-
sférická platňa v zónach subdukcie. Táto udalosť 
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sa stala svojráznym indikátorom novej fázy seiz-
mickej aktivity, spojenej so zrýchlením pohybu 
tejto litosférickej platne. Posun geomagnetic-
kých pólov, nachádzajúcich sa vo Východnej Si-
bíri a v Tichom oceáne, na ktoré pôsobia v prvom 
rade vyššie spomenuté kozmické faktory, viedol 
k širokosiahlym zmenám dlhodobých magnetic-
kých variácií na teritóriu japonského súostrovia. 
Vedci, ktorí analyzovali následky živelnej pohro-
my zistili, že pred začiatkom seizmickej aktivity 
sa objavili anomálie magnetického poľa Zeme. 
Ďalšie prognózy rôznych svetových vedcov sa ro-
bili práve so zohľadnením toho, že v susedných 
ohniskových zónach, ktoré sa „nespustili“, budú 
tektonické napätia ešte intenzívnejšie a budú na 
kritickej úrovni. Z toho vyplynuli prognózy, že 
v období do roku 2015 má Japonsko očakávať 
sériu katastrofických zemetrasení s magnitúdou 
vyše 8,0 a cunami, a celosvetová verejnosť sa má 
pripravovať na vážne následky vyčíňania živlov na 
súostroví, keď vezmeme do úvahy to, aké množ-
stvo atómových elektrární sa nachádza na území 
tohto štátu.

V súvislosti s podobnými vyhláseniami, pre ve-
decký tím Medzinárodného spoločenského hnutia 
ALLATRA, ktorý sa venuje novému smeru klima-
tického geoinžinierstva, bola v tom čase táto zóna 
mimoriadne zaujímavá z hľadiska štúdia, ako za-
brániť neželateľnému vývoju udalostí nielen pre 
danú krajinu, ale aj pre celé ľudstvo. Dnes už, 
vďaka výskumnej práci tohto vedeckého tímu, 
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možno hovoriť o nasledov-
nom... atypický pokles ra-
diačného pozadia po ka-
tastrofe na AE „Fukušima 
1“... dosiahnutie relatív-
nej stability v tejto oblasti 
prostredníctvom aktivácie 

kompenzačného mechanizmu, ktorý uvoľňuje 
tlakové napätie – napätie veľkej sily, vychádza-
júce z vnútra Zeme, jeho rozložením na množ-
stvo malých zemetrasení...

Seizmická aktivita s magnitúdou ≥ 4,5  
na Japonskom a Malajskom súostroví   

za október – november 2014
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Avšak zvýšená seizmická aktivita – to nie 
je jediný problém tohto regiónu. Na Japon-
skom súostroví je skoncentrovaných okolo 
7% všetkých sopiek planéty, vrátane super-
vulkánu – gigantickej sopečnej kaldery Aira, 
ktorá dnes v súvislosti s aktivitou jej sopiek 
predstavuje vážne nebezpečenstvo...

kaldera  
Аira

Sakuradžima

 sopka

… Počnúc rokom 2013 sa do oblasti výskumných 
záujmov vedeckých skupín Medzinárodného spo- 
ločenského hnutia ALLATRA dostala aj vulkano-
lógia. Súviselo to so štúdiom správania neutrín 
a septónového poľa Zeme, ako aj s rozpracovaním 
nových metód prognózovania sopečných erupcií 
a so skúmaním súčasných magmatických útva-
rov geodynamických sústav. Naši vedci, pracu-
júci v oblasti neutrínovej geofyziky a neutrínovej 
astrofyziky, na základe pozorovania správania 
neutrín vychádzajúcich z hlbín Zeme, vypočítali 
určité vzájomné súvislosti...

Bolo zistené, že v období od januára 2010 do 
októbra 2014 celková emisia neutrín a napätie 
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septónového poľa Zeme klesli o 12%. V tom is-
tom čase je pozorovaná zvýšená emisia neutrín 
a zvýšenie septónového poľa v „ohniskových“ 
zónach planéty. A táto okolnosť je mimoriadne 
znepokojivá, pretože svedčí o tom, že procesy 
prebiehajúce v hlbinách Zeme nadobúdajú ne-
zvratný charakter...

Samozrejme, toto sú zatiaľ prvé kroky v oblas-
ti výskumu správania neutrín a septónového 
poľa so zreteľom na vulkanológiu. Kým v oblasti 
seizmológie už sú na základe uskutočnených ve-
deckých výskumov rozpracované prístupy na zís-
kanie konštruktívnych výsledkov a nájdené po- 
trebné a dostatočné podmienky, ktoré zabezpe-
čujú optimálnosť použitia adaptívnych mecha-
nizmov, tak v oblasti vulkanológie sa výskum 
vplyvu adaptačných mechanizmov na planetár-
ne sopečné, a v súvislosti s tým aj meteorologic-
ké procesy, nachádza ešte v štádiu experimen-
tálnych štúdií. Ale už teraz je jasné, že aj tento 
mladý, dynamicky sa rozvíjajúci smer vedy, kto-
rý umožňuje študovať zdroje energie, mecha-
nizmy a riziká vyvolávajúce sopečné erupcie, je 
perspektívny a vyžaduje ďalšie detailnejšie vý-
skumy. Poskytuje možnosť získať presné výsled-
ky a objektívne informácie na diaľku bezpečne 
a dlho pred udalosťou! A to ho kvalitatívne odli-
šuje od „včerajška” súčasnej vedy...

... Navyše, prvé povzbudivé výsledky dlhodobých po-
zorovaní (od januára 2013), získané o kaldere Aira, 
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ukázali dôležitosť uplatnenia experimentálnych 
adaptačných mechanizmov, nehľadiac na to, že 
úroveň stavu stabilizácie je zatiaľ ešte pomerne 
diskrétna. Plynulosť zmeny jednotlivých hodnôt 
určitých pôsobiacich faktorov v rámci odchýlok 
od optimálnych hodnôt je spôsobená formova-
ním labilných adaptácií... Pozorovania, ktoré sa 
uskutočnili od januára 2013 dokazujú, že tieto 
adaptačné mechanizmy úspešne blokujú vedľaj-
šie a nežiadúce javy, ktoré sú schopné vytvoriť 
podmienky pre vznik možných rizík a hrozieb, 
pre rozvoj mimoriadne nebezpečného variantu 
udalostí...

Seizmická, septónová a neutrínová 
aktivita v oblasti kaldery Aira (Japonsko)          

v rokoch 2010-2014

Graf č.11
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V procese výskumu bola odhalená zásadná úloha 
kozmických faktorov na aktivizáciu vnútornej dy-
namiky Zeme, o čom svedčia také ukazovatele ako 
neutrínové žiarenie a napätie septónového poľa 
Zeme... Adaptačné mechanizmy umožňujú stanoviť 
fázovú premenlivosť a dynamiku procesov prebie-
hajúcich v hlbinách Zeme, súvisiacich so vznikom 
konkrétnych podmienok pre tektonické javy, a tiež 
odhaliť ich determinanty... Rozpracované adaptač-
né mechanizmy sú založené na princípoch spätnej 
väzby: odpoveďou na vonkajšie alebo vnútorné zme-
ny je vyvolanie ezoosmického impulzu, ktorý stimu-
luje vytvorenie podmienok pre adekvátne reakcie 
a protiopatrenia (t.j. pre aktívnu protiakciu, ktorej 
sila sa rovná aktivizácii na ezoosmickej úrovni). 
Taká diskrétna stimulácia pokračuje dovtedy, kým 
sa neobnovia rovnovážne vzťahy medzi endogénny-
mi a exogénnymi silami, vyvolávajúcimi javy, ktoré 
provokujú problémy vzájomných vzťahov tektoni-
ky a magmatických procesov, vedúce k zemetra-
seniam a sopečným erupciám. Takýmto spôsobom 
tieto adaptačné mechanizmy stabilizujú a udržiava-
jú túto relatívne bezpečnú úroveň, dodávajú určitú 
stálosť na pozadí neustálej variability podmienok 
tohto prostredia, o čom svedčia uvedené grafy.

V rámci uskutočňovaných výskumov bola zistená 
jedna mimoriadne znepokojujúca skutočnosť. Sú-
diac podľa grafov emisie neutrín a napätia septó-
nového poľa Zeme, bola zaznamenaná úzka para-
lela medzi procesmi, prebiehajúcimi v najstarších 
kalderách – kaldere Aira (prefektúra Kagošima, 
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región Kjúšú, Japonsko) a Yellowstonskej kaldere 
(štát Wyoming, USA), napriek tomu, že ich oddeľu-
je Tichooceánska platňa.

Seizmická, septónová a neutrínová aktivita v oblasti 
kaldery Yellowstone (USA) v rokoch 2010-2014

Graf č.14

Bolo vypozorované, že procesy, ktoré prebiehajú 
v ich hlbinách, sú určitým spôsobom navzájom 
prepojené a dosť často vzájomne podmienené. Uká-
zalo sa, že dokonca aj po aktivácii adaptačných me-
chanizmov v kaldere Aira emisie neutrín a napätie 
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septónového poľa, zaznamenané ako v oblasti kal-
dery Aira (Japonsko), tak i v Yellowstonskej kalde-
re (USA), zostávali prakticky identické. Na grafe je 
znázornená krivka, naznačujúca ich neustály rast, 
a to aj napriek adaptačným mechanizmom, kto-
ré umelo obmedzujú seizmickú aktivitu v kaldere 
Aira. Všetky tieto i mnohé iné fakty svedčia o aku-
mulácii energie v hlbinách Zeme, ktorá by po uvoľ-
není mohla vyvolať ničivú celoplanetárnu katastro-
fu. Podľa výpočtov našich odborníkov k tomu dôjde 
v najbližších desaťročiach. Ak by súčasne explodo-
vali dva supervulkány (kaldera Aira a Yellowston-
ská kaldera), nachádzajúce sa v rôznych častiach 
sveta, hrozilo by úplné zničenie ľudstva...

Neutrínová aktivita v oblasti kaldery  
Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA)   

v rokoch 2010-2014

Graf č.15
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Septónová aktivita v oblasti kaldery  
Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA) 

v rokoch 2010-2014

Graf č.16

... V kaldere Aira (Japonsko) sa po uvedení adap-
tačných mechanizmov do činnosti dynamika seiz-
mickej aktivity výrazne znížila. V Yellowstonskej 
kaldere (USA), kde sa seizmická aktivita vyví-
ja prirodzeným, prírodným spôsobom, došlo za 
rovnaké časové obdobie k výraznému nárastu... 
Nepochybne, ďalší výskum vplyvu adaptačných 
mechanizmov, vyvinutých na základe PRAPÔ-
VODNEJ FYZIKY ALLATRA, ktoré poodhaľujú 
závoj tajomstiev zdrojov hlbinnej energie Zeme, 
prepojenosti vulkanizmu a tektoniky, nadobúda 
dôležitý, prioritný význam v podmienkach sú-
časných reálií...
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Porovnanie seizmickej aktivity  
Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA)  

v rokoch 2010-2014

Graf č.18

S rozvojom PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA 
možno s istotou prehlásiť, že kontrolovať prírod-
né procesy je úplne reálne. Samozrejme, uvedo-
mujeme si, že všetky tieto inovácie, umelé sti-
mulácie adaptačných mechanizmov majú zatiaľ 
dočasný charakter a žiaľ, globálnym prírodným 
katastrofám, spojeným s procesmi prebiehajúci-
mi v litosfére, hydrosfére a atmosfére sa v naj-
bližšom čase nevyhneme. Napríklad, pozorova-
nia atypického správania neutrín a septónového 
poľa, uskutočnené v rámci výskumu v oblasti 
vulkanológie a seizmológie, už teraz umožňujú 
dospieť k nasledovným záverom.
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Pravdepodobnosť toho, že v najbližších 10 ro-
koch v dôsledku veľkých erupcií a zemetra- 
sení môže byť zničené japonské súostrovie a ži-
vot na ňom, je 70%. A pravdepodobnosť toho, že 
k tomu dôjde v priebehu najbližších 18 rokov, je 
99%. Ak vezmeme do úvahy vplyv kozmických 
faktorov a zvýšenej seizmickej a sopečnej ak-
tivity v tomto regióne, ku globálnej katastrofe 
môže dôjsť v ľubovoľnom okamihu. A to vy-
voláva mimoriadne obavy o ľudí, žijúcich na 
týchto územiach, a jasne to ukazuje, že už teraz 
je nutné konsolidovať úsilie medzinárodného 
spoločenstva, aby napomohlo k záchrane ži-
vota vyše 127 miliónov ľudí a k ich včasnému 
premiestneniu na kontinent, do oblastí bezpeč-
nejších pre život.

Žiaľ, dnes naši vedci, skúmajúci vulkanológiu 
z hľadiska novej fyziky – PRAPÔVODNEJ FY-
ZIKY ALLATRA, robia iba prvé kroky v oblasti 
sopečného inžinierstva. Veď toto nové odvetvie 
vedy je v počiatočnom štádiu svojho formova-
nia. Na urýchlenie procesu intenzívneho rozvo-
ja tohto smeru je nutné zapojiť veľké množstvo 
odborníkov z najrôznejších vedeckých oblastí. 
A to nielen tisíce odborníkov. To sú predovšet-
kým profesionáli vo svojom odbore – vážení, ro-
zumní ľudia, vo svojom myslení oslobodení od 
zombovania spotrebiteľským systémom, schop-
ní nezištne, vo svojom voľnom čase zdokonaľo-
vať tento smer nie kvôli peniazom, či vytvore-
niu nového druhu zbraní, ale kvôli najvyšším 
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humánnym cieľom, kvôli zachovaniu života bu-
dúcich generácií...

... V procese štúdia nového smeru geoinžinier-
stva sa podarilo odhaliť nesúlad medzi údajmi, 
ktoré sú verejne prezentované svetovej verejnos-
ti, a realitou dnešného dňa... Veď tento problém 
sa týka aj súčasných tektonických máp. Kon-
krétne, Severoamerická litosférická platňa nie je 
taká celistvá, ako ju prezentovali skôr. Posledné 
údaje ukazujú, že na kontinentálnej kôre tej-
to platne dochádza k intenzívnemu formovaniu 
štiepenia, prechádzajúceho do zlomu pozdĺž hra-
nice, ktorá prakticky delí územie terajšieho štá-
tu USA na dve polovice. Keď vezmeme do úvahy, 
že napätie v tejto zóne v línii formovania zlomu 
narastá každým dňom a v najbližšej dobe podľa 
všetkých výpočtov...

Vznikajúci tektonický kontinentálny zlom  
v severoamerickej litosférickej doske

FORMING
OF CONTINENTAL

RIFT OF THE NORTH
AMERICAN PLATE
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Mapa seizmického ohrozenia   
Severnej Ameriky na roky 2012-2014

Celkový počet zemetrasení v Severnej Amerike 
s magnitúdou ≥ 3 v rokoch 1970 až 2013                                      

http://earthquake.usgs.gov/research/induced/

Graf č.23
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Seizmická aktivita v okolí štátu   
Oklahoma (USA) v rokoch 2010-2014

Graf č.24
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Graf celkového počtu zemetrasení v Oklahome     
od roku 1978 do roku 2014 s magnitúdou ≥ 3

Graf č.25

… Blízkosť polohy Yellowstonskej kaldery (štát 
Wyoming, USA) k tejto línii a tiež kaldery Long 
Valley (štát Kalifornia, USA) a kaldery Valles (štát 
Nové Mexiko, USA), vyvoláva mimoriadne obavy. 
V posledných rokoch je obzvlášť znepokojujúca 
aktivita najväčšieho supervulkánu na Severoame-
rickom kontinente – Yellowstonskej kaldery, kto-
rej rozmery sú podľa odhadu odborníkov približne 
55 km x 72 km. Ako už bolo v tejto správe spome-
nuté, v poslednej dobe sa supervulkán významne 
aktivizoval, zvýšil sa počet podzemných otrasov. 
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Na začiatku apríla 2014 došlo v Národnom par-
ku Yellowstone k zemetraseniu, ktoré donedávna 
odborníci klasifikovali ako najsilnejšie na tomto 
mieste za posledných 30 rokov. Táto informácia, 
jedna z mála tohto typu o Yellowstonskej kal-
dere, bola sprístupnená svetovej verejnosti (od 
roku 2004 úrady USA sprísnili režim návštev-
nosti Yellowstonského národného parku, niekto- 
ré jeho zóny a informácie o procesoch, ktoré 
v nich prebiehajú, boli pre verejnosť neprístupné). 
Miestni obyvatelia si všimli nezvyčajné správanie 
zvierat a informácie o tom sa dostali na internet. 
Napríklad bizóny a jelenia zver narýchlo opúšťali 
územie parku a zachraňovali sa útekom. Mimo-
chodom, mnohé zvieratá cítia prudké, skokovité 
zvýšenie napätia septónového poľa Zeme, preto sa 
začínajú zachraňovať útekom z oblasti budúcej ži-
velnej pohromy ešte pred samotnou udalosťou...

kaldera  
Yelowstone kaldera Yelowstone

... Skupinou vedcov Medzinárodného spoločen-
ského hnutia ALLATRA bol zistený ešte jeden 
nezvyčajný jav, spojený so zmenou napätia sep-
tónového poľa Zeme.
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Vedci zistili dovtedy neznámu skutočnosť, 
ktorá predchádza živelným prejavom v prírode: 
doslova 7 – 8 hodín pred objavením sa tornáda 
v mieste jeho vzniku a pozdĺž dráhy jeho ďal-
šieho postupu dochádza k prudkému zvýšeniu 
napätia septónového poľa. 

No zatiaľ je ešte skoro robiť akékoľvek závery, 
nakoľko tento jav bol odhalený nedávno a vyža-
duje si ďalšie detailnejšie štúdium...

... Počnúc rokom 2002 začali vedci v Yellowston-
skom národnom parku pozorovať nasledovné 
javy: vznik nových gejzírov, deformáciu zemské-
ho povrchu, zvýšenie teploty pôdy na bod varu, 
vznik nových puklín a trhlín, cez ktoré sa uvoľňu-
jú sopečné plyny obsiahnuté v magme, a mnoho 
ďalších nebezpečných príznakov prebudenia sa 
supervulkánu. Je znepokojujúce, že tieto uka-
zovatele niekoľkonásobne prevyšujú ukazovate-
le z predchádzajúcich rokov. Toto všetko svedčí 
o tom, že sa magma Yellowstonského supervul-
kánu niekoľkonásobne vyššou rýchlosťou začína 
približovať k zemskému povrchu. V apríli 2014 
vedecká skupina Medzinárodného spoločenské-
ho hnutia ALLATRA zaregistrovala nielen prudké 
skokovité zvýšenie emisie neutrín v tejto oblasti, 
ale aj zvýšenie napätia septónového poľa. Podľa 
grafov správania sa neutrín a rastu napätia sep-
tónového poľa v apríli 2014 bol Yellowstonský 
supervulkán na pokraji erupcie. Ešte znepoko-
jujúcejšie však je to, že po relatívnej stabilizácii 
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sa ukazovatele tempa aktivity opäť začínajú zvy-
šovať, teda sopečné procesy v tejto chvíli inten-
zívne naberajú na sile...

Podľa najskromnejších prognóz rozličných 
vedcov môže mať supererupcia Yellowston-
skej kaldery globálny vplyv na prudkú zme-
nu klímy na celej planéte. Ale najhoršie je to, 
že je schopná okamžite zničiť život takmer 
na celom kontinente. Vedci namodelovali 
danú situáciu a prišli k výsledkom, že už 
v prvých minútach po erupcii bude zniče-
né všetko živé v okruhu 1 200 km, pretože 
pásmo priliehajúce k sopke, bude poškodené 
pyroklastickými prúdmi, zloženými z rozpá-
leného plynu a popola. Budú sa šíriť rých-
losťou blízkou rýchlosti zvuku, ničiac všetko, 
čo im príde do cesty. Druhé pásmo pokryje 
popolom celé teritórium USA a časť Kanady, 
čo spôsobí ľuďom, nachádzajúcim sa v tej 
chvíli v tomto pásme, smrť udusením a zrú-
tením budov. A toto zďaleka nie sú všetky 
smrteľné a ničivé následky...

… Celá táto dozrievajúca katastrofická situácia 
na Severoamerickom kontinente sa v tejto chvíli 
prehlbuje ešte aj výraznou ekonomickou krízou 
spoločnosti, žijúcej na spomenutom teritóriu...
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Už nie je tajomstvom, že v najbližšej dobe sve-
tová mena „náhle“ prestane existovať a stane 
sa lacnejšou ako papier, na ktorom je vytlače-
ná. Bez ohľadu na to, ako veľmi skrývajú túto 
skutočnosť, dnes je už verejne známa. Stane sa 
to náhle, napokon ako vždy (rukopis svetových 
scenáristov je rozpoznateľný), a stovky miliónov 
ľudí nielen tohto vedúceho štátu, ale aj ďalších 
štátov sveta sa zo dňa na deň stanú žobrákmi.  

Dá sa pochopiť, aká ťažká bude ich situácia 
v podmienkach spotrebiteľskej spoločnosti...

… Krach svetovej meny sa prejaví vážnou eko-
nomickou krízou na celom svete. Odrazí sa to 
najmä na obyvateľoch tých krajín, ktoré na to 
neboli pripravené. 

Ak vezmeme do úvahy neodvratné globálne 
prírodné katastrofy na Severoamerickom kon-
tinente v najbližších desaťročiach, jedná sa tu 
už o stovky miliónov klimatických utečencov. 

A to je vážny problém pre celý svet. Treba si uve-
domiť, že realita pre ľudí, ktorí nie sú zvyknutí 
na prežitie v extrémnych podmienkach, ktorí žili 
pokojne prakticky stáročia bez akýchkoľvek váž-
nych nedostatkov a otrasov, bude krutá...

… Už dnes sú ľudia nútení opúšťať svoje domo-
vy a hľadať útočisko v iných krajinách v dôsled-
ku problémov spojených so živelnými pohromami, 
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zmenou klímy, ozbrojenými zrážkami, vojnami, 
konfliktami, ekonomickými krízami. Sú považo-
vaní za najzraniteľnejšiu kategóriu obyvateľov, 
trpiacich núdzou, zvýšením svetových cien a ďal-
ších faktorov. 

Podľa správ Medzinárodnej federácie spoloč-
ností Červeného Kríža a Červeného polmesiaca 
bolo v roku 2013 postihnutých viac ako 100 
miliónov ľudí vyše 300 živelnými pohromami.

Stačí sa oboznámiť so skúsenosťami života ute-
čencov a nútených presídlencov z rôznych krajín, 
aby sme pochopili, čo čaká týchto ľudí (a celko-
ve každého človeka, ktorý sa zhodou náhod ocit-
ne v pozícii utečenca) v súčasnej spotrebiteľskej 
spoločnosti, v ktorej dominuje egoistický systém 
hodnôt. Problémy, s ktorými sa utečenci zvyčaj-
ne stretávajú, to nie je len nedostatok bývania, 
potravín, liekov, oblečenia, možnosti získať pra-
covný príjem na nájomné a zaopatrenie rodiny, 
ale aj extrémne ťažké podmienky života na no-
vom mieste, problém sociálnej adaptácie, inci-
denty s miestnymi obyvateľmi kvôli nedostatku 
elementárnej ľudskosti vo vzájomných vzťahoch 
medzi ľuďmi. Vznikajú otázky: „Prečo sú v spot-
rebiteľskom svete vytvorené skryté podmienky na 
to, aby svetová spoločnosť neustále zažívala ume-
lo vytvorenú nestabilitu, a aby počet nelegálnych 
utečencov katastrofálne rástol a mnohonásobne 
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prevyšoval počet legálnych utečencov? Kto má zá-
ujem na takejto situácii?“

Problém utečencov pri hľadaní bý-
vania a práce. Napríklad, po ozbrojenom 
konflikte v Sýrii, príliv utečencov do susedné-
ho štátu Libanon spôsobil nárast jeho obyvate-
ľov o štvrtinu. To malo ekonomické a sociálne 
dôsledky vo sfére bývania a zamestnanosti. 
Príliv sýrskych migrantov využívajú miestne 
orgány na vykonávanie najnáročnejších prác.

Problém sťahovania utečencov do iných 
krajín. V rôznych častiach sveta sa často opa-
kujú tragické „náhodné“ incidenty toho istého 
typu, spojené so smrťou migrantov počas ne-
legálneho prevozu cez more do iných krajín. 
Napríklad, podľa správ Úradu vysokého ko-
misára OSN pre utečencov bolo zaznamenané 
zvýšenie počtu obetí medzi migrantmi, ktorí 
sa rozhodli hľadať útočisko v iných krajinách. 
K mnohým takým prípadom došlo v Stredo-
zemnom mori, keď sa ľudia uchýlili k službám 
prevádzačov z Líbye, aby sa dostali do Európy 
za prácou a ubytovaním. V roku 2014 sa len 
podľa oficiálnych prameňov utopilo 500 mig-
rantov. A počet úmrtí nelegálnych migrantov 
v dôsledku prepravy z Afriky na Arabský pol- 
ostrov cez Adenský záliv už presiahol celkový 
počet obetí za predchádzajúce tri roky.
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 Ťažké životné podmienky utečencov. 
V táboroch, kde žijú ľudia, ktorí chcú získať 
status utečenca, často vznikajú rôzne inciden-
ty, spojené s ťažkými životnými podmienkami 
a so vznikom konfliktných situácií ako v sa-
motných táboroch, tak aj s miestnymi obyvateľ-
mi. Príkladom sú tragické udalosti, ku ktorým 
došlo v austrálskych táboroch, v ktorých žijú 
ľudia z rôznych krajín sveta, snažiaci sa získať 
status utečencov. Na tichomorských ostrovoch, 
susediacich s Austráliou, sa v neznesiteľných 
podmienkach (a ešte aj v nepriaznivých kli-
matických podmienkach v týchto oblastiach 
a pri extrémne nízkom hmotnom zabezpeče-
ní miestneho obyvateľstva) snaží prežiť veľké 
množstvo utečencov z rôznych krajín sveta. 
Títo ľudia sa snažili dostať do Austrálie po mori 
nelegálnou cestou. Ale v posledných rokoch 
austrálska vláda sprísnila vnútornú politiku 
voči takýmto utečencom. Začala posielať týchto 
ľudí do ostrovných táborov, nachádzajúcich sa 
ďaleko od pevniny, čím im zabránila presídliť 
sa na pevninu. Prirodzene, že takáto celková 
situácia vyvoláva protesty ľudí, ktorí sa stali 
rukojemníkmi tejto situácie, a ktorí nemajú 
prostriedky na návrat do svojej vlasti.

Problém nepokojov a vyprovokovaných 
incidentov. Tento problém v tej či inej podobe 
existuje na rôznych miestach zemegule, kde 
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žijú utečenci. Napríklad 25. augusta 2014 
v Istanbule, hlavnom meste Turecka, došlo 
po osobnom incidente k masovým nepokojom 
a zrážkam medzi miestnymi obyvateľmi a sýr-
skymi utečencami. K podobným situáciám do-
chádzalo predtým v pohraničných oblastiach so 
Sýriou – v provinciách Gaziantep a Hatay. To 
je typický príklad, charakteristický aj pre iné 
oblasti sveta, v ktorých sú nútení žiť utečenci. 

Na jednej strane dnes existujú vo svete rôzne 
medzinárodné dokumenty, listiny v oblasti ľud-
ských práv. Existuje Všeobecná deklarácia ľud-
ských práv. Existujú iné dokumenty OSN, kde 
sú sformulované práva a niektoré povinnosti 
medzinárodných organizácií a štátov vo vzťahu 
k utečencom (Konvencia o statuse utečencov 
z roku 1951), medzinárodné dohody, napríklad 
Newyorský protokol (1967), týkajúci sa statusu 
utečencov atď. V nich sa hovorí o právach ute-
čencov, ako sú: právo na život, na slobodu, ne-
dotknuteľnosť osobnosti, rovnosť pred zákonom, 
právo na slobodu pohybu, voľbu miesta poby-
tu, právo na štúdium, prácu a s tým súvisiace 
povinnosti štátov. Na druhej strane, na papieri 
je všetko krásne popísané, ale v skutočnosti... 
Ak by sa toto všetko skutočne svedomite plnilo, 
a zo strany štátov by existovala aktívna podpo-
ra týchto humánnych princípov, tak by problém 
utečencov v súčasnom svete nebol taký akútny...
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… Spoliehať sa na pomoc akéhokoľvek štátu 
v podmienkach spotrebiteľskej spoločnosti je 
krajne naivné, pretože vládcovia štátu sa ne-
budú starať o ľudí, ale v prvom rade o vlastné 
výhody. Nechávať také množstvo nútených pre-
sídlencov napospas osudu je mimoriadne nebez-
pečné, pretože to všetko nakoniec vyústi do ag-
resie a vojny o kúsok chleba a hlt vody. Tento 
problém je potrebné riešiť dnes. Treba chápať, že 
korene tohto problému vyrastajú z egoistických 
šablónovitých postojov spotrebiteľského systé-
mu, ktorý sa fraktálne opakuje od jednotlivca po 
spoločnosť všeobecne. Je to o samotných ľuďoch 
a meniť sa musí v prvom rade myslenie človeka, 
myslenie svetového spoločenstva zo spotrebiteľ-
ského vektora na duchovno-mravný, tvorivý vek-
tor. Spoločnosť, v ktorej dominuje spotrebiteľské 
myslenie, je odsúdená na zánik.

Jednoduchý príklad, ktorý odráža dnešnú realitu. 
Ak preskúmame reakcie ľudí (ktorí žijú v rôznych 
krajinách a nemajú najhoršie ľudské vlastnosti), 
ktorí prijímajú u seba príbuzných, ktorí sa stali 
utečencami, alebo nedobrovoľnými presídlenca-
mi, tak môžeme odhaliť jedny a tie isté šablóny 
systému spotrebiteľskej spoločnosti, ktoré vyvo-
lávajú v ľuďoch nevraživosť vo vzájomných vzťa-
hoch, konflikty a rozdelenie. Konanie týchto ľudí 
je v danej situácii fakticky štandardné a odráža 
životné zvyky v podmienkach spotrebiteľskej spo-
ločnosti. Správanie sa líši len v nepatrných nu-
ansách, spojených s tradíciami týchto národov. 
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Spočiatku ľudia príbuzným, ktorí sa ocitli v bie-
de, ponúkajú svoju pomoc, vychádzajúc z naj-
lepších, dobrých pohnútok. Ale potom uplynie 
mesiac, druhý, situácia v zóne nešťastia sa ne-
stabilizuje a ľudí treba nakŕmiť, zaodieť atď. 
Samému sa treba potlačiť, teda žiť inak, ako si 
zvyklo ľudské ego. Štandardná je situácia, keď 
si utečenci nemôžu na novom mieste v prie-
behu mesiacov nájsť a získať prácu. V týchto 
podmienkach počas spoločného života vznikajú 
vzájomné pretenzie, dochádza k vyjadrovaniu 
nespokojnosti, počnúc bežnými otázkami a kon-
čiac vyjadrením celkových politických pretenzií, 
prevzatých z masmédií. Veď takúto náladu ume-
lo vytvára systém, ktorý prostredníctvom sveto-
vých masmédií programuje ľudí na rôzne roz-
delenia, vojny a vzájomné rozbroje z akejkoľvek 
príčiny (kvôli biznisu, pôde, potravinám atď.), 
namiesto pokojného spolunažívania a vzájomnej 
pomoci v každom nešťastí.

V dôsledku nahromadenia negatívnych emó-
cií, „diskomfortu“, spojeného so zmenou život-
ných podmienok a narušením zón „komfortu“ 
a osobného priestoru, sa spúšťajú šablóny ego-
izmu a dochádza k hádkam a škandálom. Prečo? 
Pretože celý systém od mikro po makroúroveň 
pracuje na rozdelení ľudí. V spoločnosti ako cel-
ku niet vzájomného porozumenia a ľudskosti. 
Vlastný egoizmus, poháňaný spotrebiteľským 
systémom, buduje model osobného impéria, vraj 
„všetko sa točí okolo mňa“, „to sú vaše problémy, 
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prečo by som mal trpieť“, atď. Čiže ľudia začínajú 
pociťovať vzájomnú agresiu a nenávisť, namiesto 
vzájomnej úcty, chápania situácie a uvedome-
nia si toho, že globálne problémy sa nevyriešia 
v krátkom čase. A tu bez pevnej duchovno-mo-
rálnej pozície, bez úprimnej lásky k ľuďom, bez 
tolerantnosti, trpezlivosti a vzájomnej pomoci 
bude pre ľudí prekonanie takejto situácie veľmi 
zložité.

Táto situácia na úrovni príbuzenských, rodinných 
vzťahov, sa fraktálne opakuje na úrovni štátov 
a svetovej spoločnosti ako celku. 

„S prihliadnutím k blížiacim sa globálnym ka-
taklizmám je pre ľudí nevyhnutné, aby sami za-
čali meniť svoj vzťah k sebe aj voči spoločnosti 
tu a teraz. Veď nie je známe, kým budeš zajtra 
– utečencom či prijímajúcou stranou, a aké budú 
tvoje šance na prežitie v takejto situácii.“

V dnešnom svete globálnych klimatických zmien 
nie je možné zaručiť sa ani za jednu piaď zeme 
v dôsledku nových extrémnych anomálií prírody, 
predstavujúcich nebezpečenstvo dokonca aj pre 
relatívne stabilné obývané oblasti. Inými slova-
mi, pred všemožnými narastajúcimi rizikami nie 
je nikto uchránený, a klimatickým utečencom sa 
už zajtra môže stať každý z nás. 

V tejto súvislosti je mimoriadne dôležité glo-
bálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo 
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spotrebiteľského formátu na duchovno-mrav-
ný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, 
svedomie, vzájomná pomoc, družba, domino-
vanie duchovno-mravných základov boli na 
prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi 
ľuďmi, bez ohľadu na ich národnosti, vierovy-
znania, sociálne postavenie a ďalšie podmie-
nené, umelé rozdelenia svetovej spoločnosti.

Keď sa všetci ľudia budú snažiť vytvárať život 
vhodný pre všetkých naokolo, tak práve v tomto 
živote zachránia seba a svoju budúcnosť...

Všetky vyššie uvedené informácie ukazujú na to, 
že predpovedať zmeny v lokálnej oblasti Zeme ale-
bo vývoj klimatického systému planéty je dnes pre 
nás oveľa jednoduchšie, ako pripraviť ľudí k pokoj-
nej existencii v podmienkach najbližšej budúcnos-
ti. S prihliadnutím na vzrastajúcu globálnu zmenu 
klímy v extrémne krátkom čase je už možné otvore-
ne vyhlásiť, že plány svetovej elity na nastolenie ich 
nového svetového poriadku sa ani pri všetkej ich 
túžbe a úsilí nestihnú zrealizovať. Ten nástroj, kto-
rým manipulovali, sa veľmi skoro stane nefunkčný. 
Preto sa ich systémy klamstva a zámeny, ktoré len 
na papieri spájali ľudí a vo virtuálnych číslach im 
sľubovali lepšiu budúcnosť, veľmi rýchlo zrútia...

V podmienkach globálnych katakliziem ľudia zo-
stanú so svojimi problémami sami nebudú sa mať 
na koho spoľahnúť. Už dnes sa treba pripravovať na 
„hodinu H“. Teraz je ešte pre ľudí ťažké uvedomiť 
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si, že štát pozostáva zo samotných ľudí a nie tých, 
ktorým oni delegovali svoju moc, a ktorí si budú 
pri vzniku nebezpečenstva zachraňovať v prvom 
rade vlastný život. Veď od toho, nakoľko dnes, tu 
a teraz, budú ľudia zjednotení a rozumní vo svo-
jom konaní, závisí, či bude pre nich existovať zaj-
trajšok, teda či dokážu zachrániť život svojim de-
ťom a vnukom, predĺžiť existenciu ľudstva v tomto 
pre všetkých zložitom období...

Je naliehavo potrebné prijať mimoriadne opatre-
nia, zjednocujúce ľudí do jednej priateľskej sve-
tovej rodiny, veď nikto si samostatne neporadí 
s globálnymi problémami najbližších rokov, či je 
to človek, rodina, spoločnosť, mesto alebo štát. 

Práve s týmto cieľom bolo založené Medziná-
rodné spoločenské hnutie ALLATRA – celoná-
rodné svetové hnutie mimo politiky a mimo 
náboženstva, ktoré už dnes zjednocuje stovky 
tisíc ľudí z viac ako 200 krajín sveta. Celá 
jeho činnosť je zameraná na priateľstvo a zjed-
notenie ľudí z rôznych krajín prostredníctvom 
spoločných projektov, vzájomnej pomoci a kon-
solidácie úsilia v tvorivých činoch.

Je potrebné vylúčiť všetko, čo rozdeľuje ľudí 
a hľadať všetko, čo ľudí zjednocuje, čo ich robí 
ľudskejšími a humánnejšími vo všetkých ohľa-
doch. Len neľudia môžu klásť odpor takémuto 
všeobecnému, skutočne celonárodnému zjedno-
teniu a svornej družbe medzi národmi sveta.
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Hlboké pochopenie toho, že v základe všetkých 
problémov vo svetovej spoločnosti leží duchov-
no-mravná kríza, viedlo k vytvoreniu jedného 
z rozsiahlych zjednocujúcich projektov celoná-
rodného hnutia – GLOBÁLNEJ PARTNERSKEJ 
DOHODY ALLATRA (http://allatra-partner.org). 
Je to celonárodná spoločenská iniciatíva, ktorá 
konsoliduje sociálne aktívnych, čestných ria-
diacich pracovníkov firiem a iných organizácií 
vo všetkých sférach práce, ktorí stoja na čele 
tejto medzinárodnej spoločenskej iniciatívy, 
zameranej na prekonanie duchovno-mravnej 
krízy svetovej spoločnosti. Títo ľudia už dnes 
na základe dobrovoľnej iniciatívy prevzali na 
seba zodpovednosť za zavedenie a realizáciu, do 
svojej poctivej podnikateľskej praxe, všeobec-
ne uznávaných duchovno-morálnych 7 OSNOV 
ALLATRA – základu pre praktickú realizáciu 
modelu duchovno-tvorivej spoločnosti pro-
stredníctvom vytvorenia kvalitatívne nového 
formátu vzájomných medziľudských vzťahov 
v pracovnej sfére života spoločnosti. 

Je dôležité zvýšiť úroveň informovanosti spoloč-
nosti o problémoch blízkej budúcnosti. Všetci spo- 
ločensky aktívni ľudia by sa mali už dnes aktív-
ne zúčastňovať na zjednotení a stmelení svetovej 
spoločnosti, ignorujúc všetky egoistické, sociál-
ne, politické, náboženské a iné bariéry, ktorými 
systém ľudí umelo rozdeľuje. Len po zjednotení 
svojho úsilia vo svetovom spoločenstve, nie na 
papieri, ale v praxi, je možné stihnúť pripraviť 
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väčšinu obyvateľov planéty na tie planetárne kli-
matické aj svetové ekonomické globálne otrasy 
a zmeny, ktoré prichádzajú. Každý z nás môže 
v tomto smere urobiť veľa užitočného! Tým, že sa 
ľudia spoja, zdesaťnásobia svoje možnosti.

Dnes je vo svete mnoho múdrych, poctivých ľudí, 
žijúcich podľa Svedomia, ktorí stoja na čele celo-
národných iniciatív. Je veľa talentovaných vedú-
cich a riaditeľov podnikov, schopných zomknúť 
a zjednotiť ľudí na duchovno-mravných zákla-
doch. Sú to odvážni ľudia, ktorí sa neskrývajú za 
klapky na očiach a ilúzie systému, ale mu vzdo-
rujú podľa svojich síl a možností, pravdivo infor-
mujú svoje pracovné kolektívy o realite dneška.

Všetci ľudia dobrej vôle sú schopní aktívne sa 
podieľať na zmene terajšej situácie – zmene 
ideológie svetovej spoločnosti zo spotrebiteľ-
ského formátu myslenia na duchovno-tvorivý 
formát, na upevnení priorít vzájomnej pomoci, 
priateľstva, duchovno-mravných medziľud-
ských vzťahov v spoločnosti nie slovami, ale 
skutkami. 

Ľudia sa musia zbaviť všetkých obmedzení 
a podmienenosti, musia sa konsolidovať tu a te-
raz. Príroda sa nepozerá na hodnosti a postave-
nie, keď rozpúta svoj tisícročný hnev, a len pre-
jav skutočnej solidarity medzi ľuďmi, založenej 
na ľudskej dobrote, môže dať ľudstvu šancu na 
prežitie...
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… Po  spojení vedeckého potenciálu svetového 
spoločenstva je možné urýchliť štúdium pre 
prežitie ľudstva strategicky dôležitej vedy – 
PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, otvárajúcej 
všestranné perspektívy vo vedách, darujúcej 
víťazstvo nad akoukoľvek chorobou, možnosť 
získania potrebnej energie doslova zo vzduchu, 
potravín a vody z jednoduchého spojenia ele-
mentárnych častíc. A v najbližšej perspektíve 
– vytvorenie ľubovoľných živých i neživých 
objektov (to už dnes potvrdzuje rad úspešných 
experimentov v tejto oblasti). To v základe 
zmení vzťah každého človeka k samotnému 
zmyslu svojho života, privedie k pochopeniu 
jeho najracionálnejšieho využitia pre svoju 
duchovno-mravnú transformáciu. 

Poskytne to človeku možnosť venovať viac času 
duchovnému sebazdokonaľovaniu (skutočnému 
zmyslu života). Každého to zabezpečí všetkým ži-
votne nevyhnutným a oslobodí zo stavu doživot-
ného otroka systému, dokola vťahujúceho človeka 
do neustáleho boja o existenčné prostriedky. Kaž-
dý človek je v tejto veci schopný pomôcť a doniesť 
tieto informácie do svojho okolia. Je potrebné 
zrýchliť procesy informovania obyvateľstva sveta 
a procesy jeho zjednotenia už dnes, aby sa stihli 
prijať opatrenia predtým, ako prírodné katastrofy 
naberú silu a dôjdu do bodu nezvratnosti.

Táto vlna všeobecného zjednotenia pokračuje vo 
svojom každodennom rozširovaní na báze široko-
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siahlej spoločenskej činnosti ľudí z rôznych kra-
jín, na báze svetovej verejnej iniciatívy – GLOBÁL-
NEJ PARTNERSKEJ DOHODY ALLATRA. 

Toto všetko už dnes zavádzajú do života progre-
sívni, rozumní ľudia, ktorí si uvedomili, že ich 
prežitie a prežitie ich rodín v mnohom závisí 
od toho, nakoľko sa teraz dokážu vo svete vzá-
jomne zjednotiť a spoločne vzdorovať všetkým 
výzvam najbližšej budúcnosti. 

Sú to ľudia z rôznych krajín, rôznych povolaní, 
rôznych sociálnych vrstiev, rôznych národností 
a rás, rôznych vierovyznaní aj ateistických sve-
tonázorov. Všetkých ich spája spoločná ideoló-
gia života v duchovno-mravnom vektore svojho 
rozvoja, chápanie dôležitosti konania tu a teraz 
v mene svojich detí a ich najbližšej budúcnosti 
v tejto spoločnosti, v mene zachovania samotné-
ho ľudského života na Zemi. 

Veď ako znie prvá OSNOVA ALLATRA: 
„Najvyššia hodnota v tomto svete je ľudský 
život. Život každého človeka treba chrániť 
ako svoj vlastný, pretože, aj keď je krátky,  
dáva šancu každému znásobiť jeho hlavnú 
hodnotu – vnútorné duchovné bohatstvo, to 
jediné, čo otvára Osobnosti cestu ku skutočnej 
duchovnej nesmrteľnosti.“



Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA - zjednotenie 
iniciatívnych, čestných a priateľských ľudí z viac ako 140 krajín 
sveta, ktorí sa snažia využiť svoje najlepšie vlastnosti v prospech 
spoločnosti. 

MSH ALLATRA – formát vzájomných vzťahov mimo poli-
tiky 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.

Kontakty koordinačného centra: ● E-mail: info@allatra.org   
● Skype: allatra-center ● Oficiálne stránky: allatra.org

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom Medzinárodného spolo-
čenského hnutia ALLATRA, ktorí sa vo svojom voľnom čase aktív-
ne zapájajú do projektov. Tešíme sa z nových priateľstiev, nových 
nápadov a nových iniciatív! Pridajte sa k nám!

JEDINÉ ZRNO NIE NÁSILIU V RODINE 
A SPOLOČNOSTI

TVORIVÁ

SPOLOČNOSŤ

TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ

GLOBÁLNA PARTNERSKÁ- 
DOHODA ALLATRA



Oficiálna webová stránka: www.allatra.sk 
                             E-mail: info@allatra.tv 

ALLATRA TV je medzinárodná celosvetová inter-
netová televízia s aktuálnymi a zaujímavými vi-
deami na rôzne témy: medzinárodné rozhovory, 
sociologické prieskumy, psychológia, veda, dob-
ré správy, informačno-analytické programy, roz-
hovory so známymi ľuďmi, dobrosrdečný humor, 
vzdelávacie animované videá, rodinné progra-
my a mnoho ďalších otvorených a pozitívnych 
programov, ktoré podporujú ľudskosť, láskavosť 
a jednotu v spoločnosti.
Relácie ALLATRA TV sú zaujímavé pre všetkých ľudí, 
ktorí sa snažia o sebazdokonaľovanie, duchovný 
a kultúrny rozvoj, posilnenie najlepších vlastností 
v sebe aj okolitej spoločnosti.
Pripojte sa k medzinárodnému dobrovoľnícke-
mu tímu ALLATRA TV a zrealizujte svoje tvori-
vé nápady a projekty prostredníctvom nového 
formátu verejnoprávnej televízie!

INTERNATIONAL VOLUNTEER TELEVISION 

MEDZINÁRODNÁ DOBROVOĽNÍCKA   
TELEVÍZIA



Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, 
Žanna, Tatiana.

Hodnota života na hranici udalostí meniacich svet. Aká 
katastrofa hrozí ľudstvu? Čo sa stane v najbližších ro-
koch? Akým problémom s prežitím bude čeliť prevažná 
väčšina dnes žijúcich ľudí?

Ani jedna zbraň našej doby (ani tá najperspektívnej-
šia) nedokáže zastaviť klimatickú katastrofu, ktorá 
ohrozuje ľudstvo. Čo bude potom? Jedna erupcia na 
Slnku – a všetky elektronické úspory v okamihu zmiznú. 
Čo ďalej?

Aká dôležitá bude hodnota života v podmienkach prudkej 
globálnej zmeny klímy na planéte? Klimatický apartheid 
spotrebiteľskej spoločnosti: prečo sa doteraz zachraňuje 
majetok boháčov namiesto života detí a ostatných ľudí? 
O čom hovoria očití svedkovia klimatických udalostí, 
a o čom mlčia svetové médiá? Ako sa menia hodnoty člo-
veka v podmienkach prudkých zmien v osude ľudstva, 
ktoré stavajú jeho existenciu na pokraj prežitia?

„Život – to je Láska. To je ten Oheň, ktorý sa nazýva 
Život. Veď je utkaný z Lásky, je utkaný zo šťastia. A čo 
ľudia nazývajú Životom?“

Prečo je práve teraz dôležité globálne zjednotenie sveto-
vého spoločenstva a účasť každého?

 https://allatra.tv/sk/video/sanca-na-hrane



Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, 
Žanna, Tatiana.

Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňa-
zov, ľudí hľadajúcich cestu k skutočnej nesmrteľ-
nosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť 
a ako ju dosiahnuť počas života bez prostredníkov? 
Osobitosti práce vedomia, jeho nástrahy a filtre na 
duchovnej ceste. Šablóny vedomia v liahni systému. 
Ako sa oslobodiť z okov systému a získať duchovnú 
Lásku a pravé šťastie.

V relácii je predstavený film „ATLANTÍDA. ELITA 
V HĽADANÍ NESMRTEĽNOSTI“. PRAVDA o pôvode elity 
v súčasnej ľudskej spoločnosti, ich hľadanie nesmr-
teľnosti. Elita – sluhovia Ela. História predpotopnej 
vyspelej civilizácie – Atlantídy, spomenutá vo sveto-
vom literárnom dedičstve Sumerov, Babylonu, Helady, 
a tiež v mýtoch rôznych národov sveta. Vysoko rozvi-
nuté technológie, boj o moc, klimatické zbrane, jad-
rová vojna dávnoveku, megality, unikátne technológie 
predĺženia života za výhľadovú hranicu, nesmrteľnosť 
v tele pre vyvolených. Fakty a dôkazy. Ako sa ideológia 
potomkov Atlanťanov odrazila na súčasnom svetonázo-
re ľudstva? História rozvoja sprisahania svetovej elity. 
NÁHLA A RÝCHLA ZMENA KLÍMY. Posledná hranica.

 https://allatra.tv/sk/video/ot-ateistu-k-svatosti



Unikátna beseda 
s Igorom Michajlovičom Danilovom.

V danej relácii sa hovorí o dôležitosti zjed-
notenia ľudí pred nadchádzajúcimi udalos-
ťami, o zvláštnostiach vzťahov medzi ľuďmi 
v spoločnosti a rodine, o príčinách vzniku 
konfliktov a ich riešení.

O slobode voľby a vzájomnom rešpekte. Se-
bapoznávanie a pozorovanie iluzórnej hry 
vedomia. Prečo nemožno vedomím pochopiť 
duchovný svet? Čo je to duchovný egoizmus? 
Čo je to pravá Láska? V čom spočíva paradox 
života? O zvláštnostiach duchovného formo-
vania človeka, ako udržať pozornosť a žiť du-
chovným svetom.

O tom a o mnohom ďalšom sa dozviete v re-
lácii „Nadchádzajúce kataklizmy. O vzájom-
ných vzťahoch ľudí. Obrodenie ľudskosti“.

Svoje otázky posielajte na adresu: info@allatra.tv

 https://allatra.tv/sk/video/nadchadzajuce-kataklizmy



 https://allatra.tv/sk/video/it-is-coming

Neodvratnosť blížiacich sa vážnych klima-
tických zmien, ktorých globálnosť a rozsah 
dnes možno pozorovať po celej planéte, sta-
via každého na hranicu osobnej voľby.

Už v najbližšej dobe sa TO dotkne každého!

Informovanie o tých blížia-
cich sa katastrofických 
prírodných procesoch, 
ktoré sa v najbližšej dobe 
stanú realitou pre nie-
ktoré štáty a kon-
tinenty.

Čo si dnes urobil pre to, aby si mal 
ty aj tvoji príbuzní a blízki šancu 
prežiť zajtrajšok?



Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, 
Tatiana.

Čo nás priviedlo k tomu, že sa teraz ako spoločnosť na-
chádzame na pokraji kolapsu, a aké je východisko z tejto 
situácie? Prečo je spotrebiteľský formát postavený na lži, 
podvode, manipulácii, na udržaní si moci? Spotrebiteľský 
formát „konzumuj a panuj“ – to je kópia systému. Prečo 
manipulatívna technológia „špirála mlčania“ praskla?

Čo je podstatou spotrebiteľskej spoločnosti? Neobmedzená 
kapitalizácia, ktorá spôsobuje, že masy chudobnejú, a bo-
hatí si tvrdo konkurujú a pyšne sa porovnávajú. Rôzne 
názory na to, aký by mal byť maximálny limit ohraničenia 
kapitalizácie jednotlivca?

Koľko toho človek potrebuje pre normálny šťastný život? Tvo-
rivá spoločnosť: bezplatné vzdelávanie, lekárska starostlivosť, 
prijateľné ceny za bývanie a služby, zabezpečujúce základné 
ľudské potreby. Aké sú výhody vytvorenia jednotnej plánova-
nej ekonomiky zjednotenej tvorivej svetovej spoločnosti?

Prečo je dôležitá kolektívna zodpovednosť namiesto toho, 
aby jeden človek vládol a vykorisťoval ostatných? Prečo je 
dôležité neprenášať zodpovednosť za svoju duchovnú spásu, 
za vlastný život na iných, ale prevziať zodpovednosť na seba, 
pracovať na sebe?

Transformácia spoločnosti začína od teba.

 https://allatra.tv/sk/video/precedens-sk



Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, Igor 
Vladimírovič Naumec, Žanna, Tatiana.

Čo možno očakávať od tohto desaťročia? Aká 
bude naša budúcnosť? Na planéte už teraz pre-
biehajú nezvratné procesy. Svetová tlač je plná 
správ a oficiálnych vyhlásení o globálnej zmene 
klímy. „Klimatický chaos“, „klimatické anomá-
lie“, „nepredvídateľné správanie sa klímy“, „ku 
klimatickým kataklizmám a katastrofám už do-
chádza každý týždeň“. 

Blížia sa vážne kataklizmy. Prečo už dnes mizne 
voda na planéte, keď sa masovo topia ľadovce, 
a k čomu to bude viesť? Ako tieto katastrofic-
ké javy na planéte ovplyvnia životy ľudí, ľudskú 
spoločnosť ako celok? Čo musíme všetci spoloč-
ne robiť dnes, aby zajtra nebolo neskoro?

BUDÚCNOSŤ ZÁVISÍ OD OSOBNÉHO 
ROZHODNUTIA KAŽDÉHO Z NÁS!

 https://allatra.tv/sk/video/zmena-klimy-zaciatok-velkeho-nestastia



 https://allatra.tv/sk/video/klimaticka-apokalypsa-iluzia-alebo-realita

Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov,
 Tatiana.

Zmena klímy na planéte naberá obrátky a prechádza na 
novú úroveň! Aké je to nebezpečné pre ľudstvo a kaž-
dého obyvateľa planéty? Je možná klimatická apo-
kalypsa? Aké prognózy predkladá armáda a vedci? Na 
aké udalosti sa pripravujú predstavitelia moci a čo ne-
vidia obyvatelia? V roku 2020 došlo k značnému náras-
tu a akcelerácii klimatických procesov, živelné pohromy 
nadobudli kaskádovitý charakter a synchronizujú sa na 
celej planéte. Aké môžu byť dôsledky zväčšenia objemu 
zemegule a prečo sa to deje? Vo videu je zhromaždená 
štatistika a ukázaná dynamika prírodných katastrof za 
posledných desať rokov, od roku 2011 po rok 2020. Aké 
znalosti a činy pomôžu ľudstvu prežiť?

Dnes je pre ľudí mimoriadne dôležité vzájomne sa infor-
movať a zjednocovať sa. Ako nám to pomôže? Prečo je 
nutné prestať žiť v spotrebiteľskom formáte spoločnosti 
a prejsť do tvorivého? Ako sa dostať z krízy egoizmu 
civilizácie? Nadnárodná idea, zjednocujúca všetkých 
ľudí, a osnovy, na ktorých sa zakladá. Ľudia môžu všet-
ko zmeniť a prežiť! To najcennejšie je – ľudský život, 
pretože poskytuje človeku možnosť získať oveľa viac. 



Základom pre vytvorenie programu „Mimoriadne správy“ na 
ALLATRA TV bola relácia „It is Coming. Prichádza to“.
„Mimoriadne správy“ - to je jedinečný program vytvorený 
dobrovoľníkmi MSH ALLATRA, ľuďmi dobrej vôle z celého 
sveta. O globálnych klimatických zmenách a spôsoboch 
riešenia hovoria účastníci MSH ALLATRA z rôznych krajín, 
očití svedkovia z miesta udalostí, ako aj odborníci a vedci 
z rôznych oblastí vedy.
Tieto vydania sa týkajú globálnych katakliziem. O ľuďoch, ktorí 
už podnikajú kroky na zlepšenie situácie na svojich miestach 
a začínajú na sebe pracovať, byť priateľmi, spolupracovať na 
princípoch ľudskosti a vzájomnej pomoci. Veď ako vieme, 
v každej núdzovej situácii sú kľúčovými a rozhodujúcimi fak-
tormi ľudskosť a vzájomná pomoc. Už dnes je dôležité pra-
covať na sebe, zjednotiť sa, pestovať láskavosť, Lásku, vzá-
jomnú úctu a porozumenie, aby sme zajtra ako jedna rodina 
dokázali primerane prekonať globálne kataklizmy.

 https://allatra.tv/sk/category/mimoriadne-spravy



ALLATRA

 https://allatra.tv/sk/category/mimoriadne-spravy

 https://allatra-science.org/cs/publication/climate

Informačný a analytický portál Allatra GeoCenter.
info bol vytvorený a existuje vďaka spoločnému úsi-
liu medzinárodného tímu dobrovoľníkov, obyčajných 
ľudí, ktorí sa zaujímajú o tému klimatických zmien, 
a ktorým záleží na budúcnosti ľudstva. Všetky videá 
na tomto kanáli vytvárajú nadšenci z rôznych kútov 
planéty, aby objasnili, aká je reálna klimatická si-
tuácia na planéte, a aké sú z nej východiská.

Kanál ALLATRA GEOCENTER – to sú analytické vi-
deá, spravodajstvá, aktuality, medzinárodná spolu-
práca s vedcami z celého sveta. Pri tejto práci človek 
získava ucelený obraz o prebiehajúcich klimatických 
zmenách vo svete a o tom, že budúcnosť závisí od 
konania každého z nás, od práce 
na sebe predovšetkým v duchovno 
- morálnom aspekte. Veľmi cenné 
a aktuálne informácie na túto tému 
obsahuje správa „O problémoch 
a dôsledkoch globálnej zmeny 
klímy na Zemi. Účinné spôsoby 
riešenia týchto problémov“.

Aktívni účastníci z mnohých krajín vytvárajú relácie 
o klimatických zmenách na planéte a nadchádzajú-
cich globálnych kataklizmách. Relácie informujú 
ľudstvo o skutočných riešeniach týchto problémov 
prostredníctvom spájania sa celého svetového spo-
ločenstva do jednotnej a priateľskej rodiny.



O PROJEKTE 

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Tvorivá spoločnosť je globálny projekt Medzinárodného 
spoločenského hnutia ALLATRA, ktorý se týká každého

CIEĽ PROJEKTU:
VYBUDOVAŤ TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ 
NA CELOM SVETE, V KTOREJ MÁ 
NAJVYŠŠIU HODNOTU ĽUDSKÝ ŽIVOT

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Viac informácií na: 
Kontaktujte nás:

allatraunites.com
info@allatraunites.com

BUDÚCNOSŤ ZÁVISÍ NA OSOBNEJ VOĽBE KAŽDÉHO!

K tejto medzinárodnej tvorivej iniciatíve sa môže pridať každý!

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 žiadny-

mi tretími stranami. Daný projekt, rovnako ako všetky ostatné projekty 

MSH ALLATRA, je mimo náboženstva a mimo politiku. Účastníci MSH 

ALLATRA sú predstavitelia širokej verejnosti, ktorá 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.



1) Život Človeka

Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je po-
trebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a ga-
rantovať 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 Člove-
ka! 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 pohy-
be a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku 
sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnos-
ti. Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, 
otvorene a čestne.

OSEM OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

Tvorivá spoločnosť — globálny projekt Medzinárodného spo- 
ločenského hnutia ALLATRA, ktorý sa týka každého. Je to model 
spoločnosti, ktorý v súčasnosti vytvárajú samotní ľudia.  

Zmyslom Tvorivej spoločnosti je, každý deň pracovať 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. 



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.  

Stránka projektu: allatraunites.com/sk

emailové stránky Slovensko: bratislava@allatra.tv

5) Tvorivá ideológia

Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských 
vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Člove-
ku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné 
zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posil-
nenie 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 využívanie 
je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov 
celej Zeme. 

Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prá-
cu 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.

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.



Je to živá encyklopédia prapôvod-
ných duchovných znalostí o svete, 
spoločnosti a človeku. Nielenže s kaž-
dým hovorí o jeho osobných problé-
moch, ale zároveň dáva odpovede na 
najvnútornejšie skryté otázky, ktoré si 
človek nesie v sebe, o ktorých sa ne-
odváži 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.

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

Duša — to najcennejšie 
v človeku  
Sekcia veda 
Význam duchovného   
rozvoja človeka 
Zmysel ľudského života

Viacrozmerná konštrukcia 
človeka 
Starodávne duchovné 
praktiky a meditácie 

Atypické správanie dieťaťa  

Spoločnosť a človek

Čo sa deje po fyzickej smrti?

Čo spája všetky                
náboženstvá?
Pracovné znaky 

 
Posvätné symboly ikon

Usporiadanie vesmíru

Čo je to systém                    
živočíšneho rozumu? 
Čo sa skrýva za super 
schopnosťami? 

Dialóg s Bohom

Posvätný Grál

Starodávne podobenstvá

Kniha AllatRa



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 oblo-
hy 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. 

Nepohodlné fakty

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. 

Kaleidoskop faktov

Celú konferenciu si môžete 

pozrieť na stránkach  
allatra.tv/sk



Dňa 20. marca 2021 sa na nezávislej platforme Medzinárodného spo-
ločenského hnutia ALLATRA uskutočnila celosvetová online konferencia 
„Tvorivá spoločnosť. O čom snívali proroci“, organizovaná z inicia-
tívy 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 sta-
la jedinečnou, v súčasnosti najdôležitejšou udalosťou pre celú civilizáciu. 

Na konferencii zaznelo, že všetci proroci prichádzali od jedného spoloč-
ného Boha a prinášali ľudstvu jednu Pravdu. Pravdu, ktorá nás všetkých spá-
ja. 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 spravodli-
vosti – o Ideálnej spoločnosti. 

Svet dnes stojí na hrane. Ľudstvo narazilo na globálnu krízu – klima-
tickú, 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 náz- 
vom Tvorivá spoločnosť, ktorého cieľom je vybudovať formát spoloč-
nosti, v ktorom je život Človeka skutočne najvyššou hodnotou, spoločnosť, 
ktorá je mostom k vytvoreniu Ideálnej spoločnosti.

Celú konferenciu si môžete 

pozrieť na stránkach  
allatraunites.com/sk

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.

allatra.tv  ●  allatra.tv/sk  ●  info@allatra.tv



Žijeme dnes v jedinečnej dobe. 
Ľudia prestávajú mlčať, na svetlo sa vynárajú informácie 

o tom, čo bolo utajované posledných 6000 rokov. 
Pravda sa stáva všeobecným vlastníctvom.

Na medzinárodnej online konferencii „Život po smrti. Výmysly a fakty“ 
po prvýkrát v dejinách ľudstva, vedci, lekári, zástupcovia rôznych nábožen-
stiev a očití svedkovia spoločne hľadali odpoveď na túto otázku. Posmrtný 
osud je fundamentálnou témou všetkých náboženstiev. Každý z nás sa nad 
tým zamýšľal a nastal čas dozvedieť sa pravdu.

Smrť – to nie je koniec. Máme právo vedieť Pravdu!

PRÁVE TY, KTORÝ ČÍTAŠ TERAZ TIETO 
RIADKY, MÔŽEŠ BYŤ TÝM ZRNKOM, 

KTORÉ POMÔŽE ZMENIŤ SVET!

Celú konferenciu si môžete 

pozrieť na stránkach 
allatraunites.com/sk

Medzinárodná konferencia „Globálna kríza. Týka sa to už každého“ 
je najvýznamnejšie podujatie organizované dobrovoľníkmi z celého sveta 
na platforme Medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA. 

Súčasná civilizácia vstúpila do štádia nestability a globálnych kríz. Sve-
tová finančno-ekonomická, ekologická, antropologická a klimatická kríza 
je realitou, s ktorou sa už stretol každý človek. To je však len začiatok. Sú 
si ľudia vedomí celého rozsahu hrozieb, ktoré sa blížia? Radikálne zmeny 
vo všetkých sférach života v blízkej budúcnosti sú nevyhnutné pre všetkých 
obyvateľov planéty. Nakoľko si ich však uvedomuje samotné svetové spo-
ločenstvo, nehovoriac už o tom, či je na ne pripravené?

Celú konferenciu si môžete 

pozrieť na stránkach

allatraunites.com/sk
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