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Щосекунди людина робить вибір, при-
ймає рішення, від якого залежить на-

прямок її руху. Людина живе в круговороті 
думок, але не завжди замислюється про те, 
які наслідки її чекають після вибору тієї чи 
іншої домінанти. Тому її й крутить по жит-
тю до моменту, поки вона сама не зрозуміє, 
що дуже багато залежить від першоджере-
ла — контролю за думками. У кожного своє 
життя, свої умови, свої ситуації і, відповід-
но, думки, рішення та вчинки. Але в усіх 
одна проблема — як впорядкувати своє 
життя, зробити його кращим та якісні-
шим. Загалом, як прожити не даремно?

Усім людям властиві різні емоції, як 
хороші, так і погані. Не буває, щоб усе 
завжди складалося тільки так, як хо-
четься. Часто людина стикається з по-
ганими переживаннями й виплескує 
негатив за допомогою агресії, обурен-
ня, злості у навколишній світ. Потра-
пляючи в негативну ситуацію, людина 
цілковито поринає в неї з головою, ча-
сом забуваючи про все хороше, що має 
в своєму житті. Але ж позитиву дуже  
багато навколо, варто лише переклю-

чити свою увагу, вилізти з ями себе-
любства й озирнутися навколо себе. 
Багато відбувається хорошого в цьому 
світі, тільки його треба побачити. Якщо 
зробити невелике зусилля і спробува-
ти пильніше подивитися на життя, то 
виявляється, що надуманих вами про-
блем не існує, є тільки ваше ставлення 
до них. А його змінити може кожен, 
причому будь-якої секунди. Адже лю-
дина вільна у своєму виборі. Усе наба-
гато простіше, ніж може здаватися на 
перший погляд. Насамперед, варто зга-
дати, хто ми є насправді...

Людина — це, безумовно, звучить гідно. 
Але потрібно постійно це підтверджува-
ти і доводити, не стільки перед людьми, 
скільки перед самим собою, перед своєю 
Совістю. Це і є шлях самовдосконалення, 
коли щодня працюєш над чистотою сво-
їх думок, контролюєш свої слова, робиш 
справи, гідні звання Людини. 

Потрібно пам’ятати, що думка — ма-
теріальна і все починається саме з неї. 
Людина вміє контролювати свої думки, 
вона це робить постійно. Ігноруючи по-
гані думки, людина перебуває на хвилі 
добра й позитиву. 

Людина завжди допомагає ближньому, 
адже це просто. 

(Далі на стор. 6)

«Просто ігноруй все погане 
і примножуй навколо себе 
хороше, творче, добре».

А. Нових, АллатРа

Міжнародний проект 
«Газета «Добро там, 
де Ти» - унікальна 
суспільна ініціатива, 
спрямована на 
наповнення інфор-
маційного простору 
добрими новинами, 
творчими ідеями, 
пізнавальними стат-
тями за допомогою 
друкованої продукції 
та інтернет-сайтів. 
Створення дизайну, 
підбір матеріалу, 
верстка - все це 
волонтери проекту 
реалізують у вільний 
від основної роботи 
та навчання час.

Міжнародна  
журналістика  

нового  формату
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Журналістика є одним із 
ключових видів діяльності, 
своєрідним інструментом,  
який формує суспільні 
погляди, настрої, думки і 
об’єднує людей в єдиному 
штучному інформаційному полі.

В наш час ми все частіше сти-
каємось з підмінами фунда-

ментальних основ журналістсь-
кої діяльності, таких як свобода 
слова, поняття професіоналізму, 
внутрішнього редактора, неупе-
редженості та інших. Як наслідок, 
інструмент, який покликаний 
формувати в суспільстві благо-
творчий вектор мислення шля-
хом популяризації добрих справ, 
позитивних прикладів та вчинків 
людей, а при необхідності опові-
щати про кризові ситуації із 
зазначенням найбільш сприят-
ливого варіанту виходу з них, діє 
явно в протилежному напрямку.

Яка інформація 
сьогодні переважає в 
ЗМІ, таким суспільство 
стає вже завтра.
Якщо задуматись над цими сло-
вами, то виникає закономірне пи-
тання: якщо всі нормальні розсуд-
ливі люди хочуть жити в морально 
здоровому суспільстві, щоб вночі 
можна було спокійно, без озиран-
ня гуляти вулицями, щоб батьки 
не переживали за своїх дітей, які 

повертаються зі школи, то що нам 
для цього потрібно зробити?

Попит формує пропозицію, а не 
навпаки. Тому, якщо саме су-
спільство вимагатиме від ЗМІ пи-
сати і показувати більше про хо-
роше, про добре, то вони просто 
змушені будуть змінити свій фор-
мат. Хіба в світі немає хороших 
прикладів, які можна постійно 
висвітлювати в ЗМІ? Звичайно є і 
їх багато!

Головне захотіти, перестати соро-
митись і почати про це говорити. 
Дивитись на навколишній світ, 
людей та їхні вчинки через призму 
Доброти та Людяності. Адже в цьо-
му й полягає робота справжньо-
го журналіста. Суспільство саме 
має слідкувати за чистотою ін-
формації в ЗМІ.

Завдяки діяльності соціально-від-
повідальних людей, міжнародна 
журналістика нового формату (зо-
крема всенародний проект АЛ-
ЛАТРА-ЖУРНАЛІСТИКА) з кож-
ним днем невпинно набирає темпи 

і поширюється по всій планеті за 
допомогою популяризації благо-
творчих, добрих новин. Творча 
журналістика покликана згурту-
вати світову спільноту в єдиному 
пориві – духовно-моральному оз-
доровленні людства.

МІЖНАРОДНА  ЖУРНАЛІСТИКА  
НОВОГО  ФОРМАТУ

У світі є дуже багато добросовіс-
них журналістів, які присвячують 
цій благородній діяльності більшу 
частину свого життя, не шкодуючи ні 
сил, ні особистого часу.  
Вони можуть подати гідний  
приклад всьому світу.

Чи не настав час самому 
суспільству вирішувати та 
брати активну участь у зміні 
формату світової журналістики?

Кореспонденти  
МГР АЛЛАТРА
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Свобода слова – 
це вільність чи 
відповідальність?

У справжній журналістиці, як і в 
будь-якій професії, немає «авто-
ритетів» і бути не може, тому що 
діяльність справжньої Людини, 
професіонала в будь-якій сфері – це 
процес пізнання Істини, а не засіб 
досягнення влади. Тому вільні ЗМІ 
формують по-справжньому вільні 
люди, тобто люди, в яких головним 
є духовні цінності.

Професійні журналісти, дикто-
ри незалежно від спонсоруючих 
сторін можуть доносити новини 
зовсім в іншій якості. Наприклад, 
не боятись виключити емоцій-
ні складові, в процесі озвучуван-
ня тексту переносити акценти на 
інші слова, а десь і пропустити ін-
формацію негативного характеру. 
Такі, на перший погляд, незначні 
дії здатні докорінно змінити кар-
тину сприйняття глядача. Також 
вони приносять неоціненну ко-
ристь самому журналісту, його ду-
ховному розвитку: людина починає 
відповідально ставитися до того 
інформаційного потоку, який вона 
транслює через свою діяльність.

Найчастіше ми також стикаємось з 
нерозумінням або невірним трак-
туванням поняття «свобода сло-
ва» в журналістиці. Розуміння 
свободи слова в першу чергу за-
лежить від ступеня внутрішнього 
розвитку людини, її духовності. 
Адже свобода слова не є правом на 
вседозволеність.

Журналіст повинен доносити ін-
формацію, вільну від домислів чи 
«замовних» новин, вигідних певним 
колам осіб, тому що професія істин-

ного журналіста передбачає кри-
стальну чесність перш за все перед 
самим собою, своєю Совістю. При 
цьому журналіст слідкує за тим, 
до чого закликає характер новини, 
усвідомлює масштабність наслідків 
інформації, що доноситься, і пропо-
нує благотворчі способи вирішення 
тієї чи іншої ситуації. Цей своєрід-
ний внутрішній редактор із пози-
ції духовного Спостерігача, можна 
сказати, і визначає фактичний про-
фесіоналізм журналіста.

Журналіст 
благотворчого
суспільства

Інформація є невід’ємною  части-
ною життя не тільки кожної люди-
ни, а й всього матеріального світу. 
Все складається з інформації. Про 
це знали попередні цивілізації, 
про це все частіше говорить сучас-
на наука.

Виходячи з елементарних фунда-
ментальних принципів, кожний з 
нас є своєрідним носієм і провід-
ником інформації, тобто, по суті, 
журналістом. Щодня ми спілкує-
мось з багатьма людьми, ділимось 
цікавими нам новинами, даємо 
аналіз різним ситуаціям. Тому жур-
налістом благотворчого суспільства 
є кожний член цього суспільства, 
тобто свідома, допитлива  людина, 
яка самостійно аналізує достовір-
ність донесеної в ЗМІ інфор-
мації і розповсюджує 
новини, що ведуть до 
духовної складової 
людей.

Особлива роль у 
цьому питанні від-
водиться громад-
ській журналісти-

ці. Цей термін 
означає мож-

ливість писати, 
знімати відео на 

цікаві теми і розміщувати їх на різ-
них відкритих ресурсах, наприклад, 
відеопорталах, блогах, соціальних 
мережах, авторських колонках в різ-
них ЗМІ тощо. Адже  це можливість 
кожної людини незалежно від про-
фесії долучитись до благотворчої 
діяльності в ЗМІ, зокрема в Інтернеті. 
Це соціальна відповідальність кож-
ної людини – почати популяризува-
ти виключно благотворчу інформа-
цію, говорити про необхідність саме 
її розповсюдження, про важливість 
для життя самої людини нести тільки 
творення і добро оточуючим людям. 
Тоді позитивні зрушення у світі від-
будуться дуже скоро. І це насправді 
дуже просто зробити!

Цікаво, що популярна фраза «змі-
нишся ти – зміниться і весь світ» 
є не метафорою, а основополож-
ним законом. Це стає зрозумілим, 

коли знаєш принцип фракталь-
ності Всесвіту та інформа-

цію, викладену в доповіді 
«СПОКОНВІЧНА ФІЗИ-

КА АЛЛАТРА». Даний 
фізичний принцип 
ілюструє, що лю-
дині треба прагнути 
змінити не зовніш-
ні умови і весь світ, а 

просто почати з себе, 
навчитись самій бути 

людиною дії.

allatravesti.com
geocenter.info

За матеріалами статей:  

Свобода слова – це відповідаль-
ність повідомляти достовірну 
інформацію, яка підтверджена 
різноманітними джерелами.

У світовій спільноті спостерігається брак істинної інформації 
про суть явищ, що відбуваються. Тому інтернет-технології 
та жанр журналістики є простим, але  дієвим способом розповсюд-
ження знань серед широкого кола читачів. Але щоб використовувати 
потенціал цього напрямку, необхідна активна участь кожної людини, яка 
зіткнулася із зернами споконвічних Знань.

Якщо у людини є внутрішнє 
прагнення правдиво інформува-
ти суспільство, то цьому ніщо 
не може завадити.

«Заслуговує поваги 
той, хто живе і діє 

заради своєї Душі і 
духовного майбутнього 

всього людства». 

Ріґден Джаппо
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Напевно ви читали або чули про 
книгу «АллатРа», яка встигла 

з дня виходу з друку розійтись по 
світу багатомільйонними тира-
жами, і яка була перекладена на 
багато мов світу. За короткий час 
«АллатРа» змогла зробити те, що 
досі не вдавалось жодному світо-
вому політику, вченому, бізнесме-
ну, громадському діячеві – зібрати 
та побудити величезну аудиторію 
добросовісних людей не просто 
прагнути до змін себе і суспільства 
в кращу сторону, а й реально це 
робити! 

Без перебільшення книгу «Аллат-
Ра» можна назвати живою книгою 
кожної людини. В чому ж фено-
мен цього унікального сучасного 
твору, який від малого до вели-
кого читають і перечитують люди 
різного віку, різних професій, 
будь-якого соціального статусу, 

віросповідання, національної чи 
політичної приналежності?

«АллатРа» спонукає людину заду-
матись над своїм життєвим вибо-
ром, над особистою відповідальні-
стю не тільки за свою долю, але й за 
долю людства.

«Кожна людина є Особистістю, 
яка несе  насамперед  духовну від-
повідальність за все, що вона ро-
бить і вибирає у своєму житті. 
Адже більшість людей розуміють, 
що таке відповідальність. Вони бе-
руть на себе відповідальність у вирі-
шенні якихось життєвих, ідеоло-
гічних, побутових, фінансових та 
інших питань. Вони ж стараються 
в основному не для себе, а для своєї 
сім’ї, заради майбутнього своїх 
дітей та онуків, заради друзів, 
близьких їм людей і так далі. Так 
і в духовному, як у головній справі 
для кожної людини, потрібно взя-
ти відповідальність за свою ду-
ховну долю і зробити у своєму 
житті все можливе і неможливе 
для злиття зі своєю Душею та 
набуття справжньої Свободи від 
матеріального світу. Не потрібно 
чекати когось, треба діяти само-
му і починати насамперед з себе. 

Треба самому бути хорошим при-
кладом для оточуючих, тоді по-
зитивні зміни в тобі і в суспіль-
стві не змусять себе чекати».

«АллатРа»  – це серед іншого і  
унікальні наукові знання, які 
сучасним вченим тільки дове-
деться відкрити в майбутньому. 
Однак вони спроможні реально пе-
ревернути уявлення людини про 
світ і про саму себе. Це і сенсацій-
на інформація про штучність зов-
нішнього світу, і створення матерії 
– реальна астрофізика майбутньо-
го. Безапеляційні відповіді на пи-
тання про походження Всесвіту, 
які містяться в «АллатРа», задають 
прогресивний вектор для науки 
майбутнього.

«АллатРа» – це незвичайна книга у 
всіх відношеннях! Це жива енцикло-
педія споконвічних духовних Знань 
про світ, суспільство і людину.

У книзі також розкривається зна-
чення древніх символів і знаків, 
що були присутні в різні часи у 
всіх народів світу. Детально роз-
казується про історію древнього 
творящого знака «АллатРа» і його 
особливе значення та символізм, 
про ту ключову роль, яку цей 
знак відіграє для людей в різних 
культурах і цивілізаціях, які зна-
ходяться біля єдиного джерела 
формування духовно-моральних 
цінностей. Книга «АллатРа» ряс-
ніє науковими та історичними ві-
домостями, які можуть стати ос-
новою для самостійних відкриттів 
та досліджень себе та світу.

АллатРа – жива книга 
кожної людини 

«Духовна Мудрість, як істинне зерно, дає в людині благі сходи, 
допомагаючи їй звільнити свій розум з ніші людських страхів, 
вузьких склепінь темряви омани, подолати твердиню матеріального 
мислення, відкрити для себе безмежну сферу пізнання Істини».

Однакові знаки у всіх культурах світу: 
АллатРа і Аллат

Книгу А. Нових «АллатРа» різними 
мовами можна скачати на сайтax: allatra.tv, books.allatra.org

Це знання про те, як преобрази-
ти себе і суспільство в новому 
ключі і прийти всім світом до 
добра й об’єднання, про те, як 
жити по совісті і честі та зро-
бити це природною нормою.
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У світі існує безліч релігій, течій, 
конфесій, напрямків, вірувань, 

і люди сперечаються один з одним 
про те, що тільки їхній Бог, в яко-
го вони вірять, – єдиний та істин-
ний. І вірним є тільки Його ім’я, 
точніше, епітети, якими вони його 
наділяють. І хоча при цьому кож-
ний, що сперечається, опирається 
на одні й ті ж духовні істини, на 
єдине зерно АллатРа.

Ганна: І ось таке запитання: «Як 
краще зрозуміти для людини 
будь-якого віросповідання, абсо-
лютно будь-якого, що Бог Єдиний 
і нам, людям, нічого ділити?». 
Адже це дасть розуміння важли-
вості духовної єдності, дружби, 
людяності. Це сьогодні настіль-
ки актуально, тому що весь світ 
стоїть на грані серйозних кліма-
тичних катаклізмів.

І.М.  Данилов: Ну, запитання хо-
роше. Дякую. На нього можна… 
ну більш правильна відповідь, 
мабуть, звучала б так, що людям 
незалежно від релігії, незалежно 
від віросповідання все-таки кра-
ще дійсно більш наполегливо пра-
цювати над собою в духовному 
плані і не на словах, а на ділі. І в 
дійсності осягнути ось цей духов-
ний зв’язок між Особистістю і Ду-
ховним Світом. Тоді всі грані сти-

раються. Тоді, ким би людина не 
була: мусульманином, буддистом, 
християнином – вона зрозуміє, 
що ми всі єдині і Бог Єдиний. Це 
найправильніший шлях.

А для тих людей, які просто цікав-
ляться або ж на початку свого ду-
ховного шляху, я би навів таке 
порівняння. Ось давайте уявимо, 
що є батько сімейства, приміром. 
У нього є діти. В даному випадку 
діти представляють різні релігії. 
Ну, як у будь-якій сім’ї, діти часто не 
знаходять спільної мови, кожний 
вважає, що його менше люблять. 
І ось він намагається довести, що 
він кращий. Ну і в цих дітей з’яв-
ляються свої діти, тобто внуки 
цього батька сімейства. У них, в 
даному випадку я би це порівняв 
як із різноманітним поділом на 
течії однієї і тієї ж релігії, в них 
між собою теж виникають супе-
речки. Вони доводять один од-
ному те ж саме, що доводять їхні 
батьки своєму батькові. Ну і таким 
ось простим чином можна зро-
зуміти, що по факту всі ми – одна 
велика сім’я. І Бог, Він у нас один. 
Немає інших Богів і бути не може. 
І незалежно від віросповідання, 
і незалежно – матеріаліст лю-
дина чи не матеріаліст, чи вона 
вірить в одну релігію чи іншу, всі 
ми просто родичі, до того ж дуже 

близькі. І для Світу Духовного не-
має поділу насправді,  це правда, 
якої релігії або якою мовою лю-
дина молиться.  Мови – це у нас 
тут є, ми тут розділені на мови, 
на віросповідання, навіть на кон-
тиненти ми розділені. Ось у нас з 
усіх континентів зараз люди. Але 
АЛЛАТРА їх зібрала.

А що таке АллатРа по факту? Ал-
латРа – це і є те, що йде від Бога, 
те, що є всередині у кожної лю-
дини. Те, що є в будь-якій релігії 
– це АллатРа. Можна це називати 
по-різному, якби ми це не назва-
ли: Святий Дух чи ще якось. Та це 
те найкраще, те, що бере початок у 
Світі Духовному, це той посил від 
Бога або те, чим Бог наділив кож-
ного з нас – це Духовне начало лю-
дини, це і є АллатРа. Неможливо 
це заперечувати. Назвати по-ін-
шому можна, але суть від цього не 
зміниться. Так само, як і родинні 
зв’язки з мого прикладу, в тих же 
внуків, в тих же дітей батько то у 
них все рівно один. І ось коли вони 
зрозуміють, ці внуки і діти, що не 
треба сперечатись перед батьком, 
батька просто треба любити хоча 
б за те, що він є, хоча б за те, що 
він батько. Правильно? Зрозуміти, 
що це одна сім’я. А одна сім’я, 
коли вона разом, вона сильна. 
Вона здатна протистояти і демо-
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ну, і кому завгодно, тому що це одна єдина сім’я. Ось 
коли люди це зрозуміють, вони перестануть розділяти.

Розділяє свідомість і ті раби свідомості, для яких це ви-
гідно. Адже свідомість їм розказує, що це вигідно: 

«Ось ми зараз розділимо на свою конфесію, ось ми за-
раз візьмемо, відділимо: відділимо те, відділимо це». 
А що вони відділяють? Тіла і свідомості? Вони просто 
таким чином ціле ділять на фрагменти. Ну це те саме, 
що діти і внуки розділять свого живого батька на фраг-
менти: хтось руку візьме, хтось ногу. Ну це четверту-
вання живого. Насправді так і відбувається. Бог то Один.

Ганна: І Він є в кожному.

І.М. Данилов: А як же.

Ганна: І кожний це відчуває.

І.М. Данилов: Ну а як же. Ну і знову ж таки, ось, якщо ми 
візьмемо АЛЛАТРА і те, що ми бачили: адже у нас тут і 
мусульмани, і індуси, і яких тільки віросповідань немає 
людей. І всі вони об’єднані. А чим вони об’єднані? Вони 
ж об’єднані не своїми релігіями чи своїми національно-
стями, вони об’єднані не за мовою чи ще чимось. Вони 
об’єд нані за внутрішнім, за тим, що у всіх єдине. Так?

Ганна: Так. Тут знайомляться люди різних національ-
ностей. Різними мовами починають спілкуватись і зна-
ходять спільне всі.

І.М. Данилов: Цілком правильно.

Ганна: І всі відразу починають діяти, щоб підсилити цю 
Любов.

І.М. Данилов: Цілком правильно. Достатньо відділити 
полову свідомості від тих зерен істини, які знаходяться 
всередині кожного, і все стає на своє місце.

Ганна: І це дуже просто.

І.М. Данилов: Дуже просто. Просто любіть один одно-
го. Дякую.

Фрагмент із передачі «Бог єдиний. 
АллатРа об’єднує. 25 лютого 2018 р.» 

(Продовження, початок на стор. 1)  

Усі ми живемо у світі, в якому постійно може-
мо надавати допомогу. Тепле слово, підтримка, 
співпереживання, добрий вчинок може спрово-
кувати цілу низку хороших подій, вдячних по-
смішок, радості інших людей. Зробіть цей світ 
трохи добрішим! 

Прокинувся, посміхнись світові! Перебуваючи в 
піднесеному настрої, ти можеш заразити пози-
тивом усіх, кого зустрічатимеш, а вони, у свою 
чергу, понесуть цю хвилю далі. Дуже просто, а 
головне дієво. Все у світі взаємопов’язано, усе по-
чинається з тебе. 

«Оце ж та краплина, з якої починається океан 
мого внутрішнього світу, проектованого на зов-
нішній. Ось, очевидно, той самий особистий вибір, 
про який говорив Сенсей, і який я роблю щохвили-
ни, займаючи або позицію своєї Душі і відповідно 
творячи Добро, або позицію Тваринного начала, 
породжуючи агресію навколо себе. Тоді дійсно ви-
ходить, що все в наших руках, в особистому ви-
борі кожного» 

(А. Нових, «Сенсей-IV. Одвічний Шамбали»).

Кожна людина має свій талант, важливо при-
слухатися до нього й розвивати. Кожна людина 
є унікальною і прекрасною по-своєму, у кожної 
є здібності, кожна вміє щось робити. Ти можеш 
робити добро, перебуваючи на своєму місці, 
адже ДОБРО — ЦЕ ТИ САМ. У тебе є все для 
цього, адже ти — Людина! Неважливо, вчиш-
ся ти чи працюєш, неважливо 18 років тобі чи 
68, важливо тільки те, що ти Людина, і ти мо-
жеш творити добро. Життя мінливе, але важ-
ливо розуміти, що його господарями є ми самі, 
нам за нього і відповідати. Ми маємо те, на що 
заслуговуємо. 

Коли ми несемо добро у світ, воно повертається до 
нас душевним теплом. Важливо розуміти це й ро-
бити правильний вибір. Добро завжди там, де Ти!

allatravesti.com
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завдяки якому 
ми можемо гідно 
реалізувати себе і 
сенс свого існування 
у вищому духовно-
моральному аспекті

одна цінність – 

Всі ми люди, і у нас у всіх 
одне місце проживання – 

одна національність – 

allatra.tvВсю передачу 
дивіться на:
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«Господь є Дух,
а де Дух Господній, там свобода»  

(2 Кор. 3:17)

Суть цього унікального проекту 
в тому, щоб у першоджерелах різ-
них релігій світу, найрізноманітні-
ших релігійних конфесіях минуло-
го і теперішнього знайти ті спільні 
зерна, які пов’язані з духовним 
розвитком людини, зрозуміти їх 
важливість і суть, а також усвідоми-
ти, яким чином в історичних епохах 
відбувалися їх матеріальні підміни і 
втрата, спотворення духовного ро-
зуміння для наступних поколінь.

Стати учасником проекту та 
створити своє дослідження може 
будь-яка людина. З цією метою 
волонтерами та програмістами 
МГР «АЛЛАТРА» створена он-
лайн-форма, яка допомагає струк-
турувати матеріали дослідження і 
зберігати їх на сайті проекту. 

Більш детально про це дивіться 
на офіційному сайті edinoezerno.
allatra.org міжнародного соціаль-
ного дослідницького проекту 
«ЄДИНЕ ЗЕРНО».

Книги Анастасії Нових і пере-
дачі за участю Ігоря Михайловича 
Данилова дають ключі, завдяки 
яким сьогодні у кожної людини є 
можливість виявити єдине зерно 
знань – єдину духовну суть, яка 
об’єднує всіх людей, адже Істина 
була дана на всіх одна.

 Яке єдине зерно духовних 
знань всіх релігій має пряме 
відношення до духовного 
розвитку людини, а не до 
формальної обрядовості?

 Якими спільними духовни-
ми зернами володіють релігії?  

 Як відділити істинні зерна 
знань від полови, привнесеної 
деструктивною свідомістю?

 Як відбувається спотворення 
свідомістю духовних знань на 
догоду її власним матеріальним 
бажанням, прагненню до магії, 
користі і владолюбства.

 Які зміни привносила ви-
кривлена егоїзмом свідомість 
у джерела духовних знань 
різних релігій?

 Як виникає розділення і 
дроблення деструктивною 
свідомістю цілісного духовного 
зерна знань? Приклади і докази.

 Духовна зрілість і шляхи 
єднання, консолідації людей на 
основі спільних зерен духовної 
спадщини людської цивілізації.

ЄДИНЕ ЗЕРНО
Передача «Свідомість і Особистість. Від завідомо мертвого до 
вічно Живого» пробуджує в людях дух пізнання, прагнення до 
поглибленого вивчення споконвічних Знань. На основі цього з 
ініціативи учасників руху «АЛЛАТРА» стартував міжнародний 

фундаментальний соціальний дослідницький проект 
«ЄДИНЕ ЗЕРНО».

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ 
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ

НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Офіційний координатор
проекту «ЄДИНЕ ЗЕРНО»:
Ганна Дубровська, дійсна учасниця 
МГР«АЛЛАТРА» 

Коли той, хто живе в тілі, 
звільняється від трьох гун, пов’язаних

зі світом матерії, – тоді він 
звільняється від народжень,

смерті, старості, страждань
і вкушає безсмертя

(Бхагавад-Гіта 14:20)

А ось блага істина про те, що 
страждання може бути знищено. 

Це знищення жаги і повне знищення 
страсті, відмова від них, зречення від 
них, звільнення від них, відраза від них 

(Трипітака)

«Бог є любов, і хто перебуває в любові, 
той перебуває в Богові, і Бог у ньому»

(1-е Іоанна 4:7-21)

Офіційний сайт проекту:
www.edinoezerno   

Офіційна пошта проекту:
edinoezerno@allatra.org

Хто вчинить хороше, тому Ми 
додамо до цього хороше! Воістину, 

Бог  – Прощаючий, Вдячний! 
(Коран 42:23)

Перший фільм «ВИБІР» 
масштабного міжнародного 

проекту «ЄДИНЕ ЗЕРНО»
на allatra.tv

ВИБІР

ЄДИНЕ             ЗЕРНО
I
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Міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» – 
це об’єднання ініціативних, чесних і доброзичли-
вих людей, які прагнуть застосувати свої кращі 
якості на благо суспільства. Ми поза політи-
кою і поза релігією.
Наш девіз: «Добро в Дії!»
Наші цілі та задачі: в пріоритетному по-
рядку ми прагнемо до об’єднання і дружби 
всіх народів на основі культурно-мораль-
них, духовних цінностей, які згуртовують 
людей у всьому світі. Ми обстоюємо реаліза-
цію природних свобод і прав людини, форму-
вання якісно нових відносин між народами на 
основі добра, безкорисливої взаємодопомоги, 
творчої взаємодії людей у всьому світі незалеж-
но від їхнього місця проживання, соціальної, націо-
нальної, політичної та релігійної приналежності.

На сьогоднішній день завдяки 
Міжнародному громадському 
руху «АЛЛАТРА» уже об’єднані 
сотні тисяч людей у всьому світі. 
Кількість учасників щодня зро-
стає в геометричній прогресії, 
адже хороших, добрих, творчо ак-
тивних людей, які прагнуть змі-
нити світ на краще, дійсно багато. 

Сьогодні учасниками  руху ре-
алізується величезна кількість мас-
штабних проектів в різних обла-
стях. Над ними працюють кращі у 
світі спеціалісти-волонтери різних 
професій, яким небайдуже майбут-
нє нашої цивілізації і які реалізують 
свій професійний та творчий потен-
ціал на благо всього людства.

Волонтери учасники Міжнародно-
го громадського руху «АЛЛАТРА» 
реалізують велику кількість со-
ціально важливих новаторських 
ініціатив (соціальні заходи, куль-
турні зустрічі, міжнародні проек-
ти «ЄДИНЕ ЗЕРНО», «ПІРАМІДА», 
«АЛЛАТРА ТБ», Глобальна парт-
нерська угода «АЛЛАТРА», «ГЕО-
ЦЕНТР», «АЛЛАТРА ВІСТІ», «АЛЛАТ-

РА РАДІО» та інші). Самі люди 
змінюють свій вектор розвитку 
із споживацького формату на ду-
ховно-творчий, де головним для 
людей є бажання дарувати, Лю-
бити, ділитись Добром та жити по 
Совісті. Все це вже відбувається  
Тут і Зараз!

Від вибору кожної людини зале-
жить майбутнє всього людства.

Для спрощення спілкування, от-
римання офіційної інформації з 
будь-яких питань, стосовно робо-
ти, ініціатив проектів даного руху, 
для об’єднання всіх нас створений 
єдиний Координаційний Центр 
Міжнародного громадського руху 
«АЛЛАТРА»

Офіційний сайт: 
www.allatra.org
E-mail: center@allatra.org
Skype: allatra-center

Як сказав Ріґден Джаппо: «Гідний 
поваги той, хто живе і діє заради 
своєї Душі і духовного майбутньо-
го всього людства».

МІЖНАРОДНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ РУХ
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Ганна Дубровська  (офіційний координатор проекту «Єдине Зерно»): Часто люди 
запитують, що ж об’єднує людей в АЛЛАТРА? І насправді відповідь у тому, що 
АллатРа і об’єднує людей в АЛЛАТРА. АллатРа – це АЛЛАТ-РА, це творяща сила 
Бога. Це те, що є в кожному з нас. Це творяща сила Божої Любові, яка об’єднує всіх 
нас, яка об’єднує всіх людей у світі. АллатРа – це і є Єдине Зерно. Це і є ти Справжній.

Антон (Бельгія, учасник Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА»): Якщо за-
питати, що значить МГР «АЛЛАТРА» для мене, то я з впевненістю скажу, що це 
майбутнє всіх людей. Майбутнє, яке ми тільки разом можемо побудувати.

Таша Білсон  (археолог, Великобританія): АЛЛАТРА для мене – це справжнє  
життя! Щось настільки прекрасне, тому що її фундаментальні принципи по-
лягають в тому, щоб об’єднати людей. І я відчуваю, що участь в АЛЛАТРА не 
тільки дає доступ до внутрішнього особистого розвитку, а ще можливість бути 
частиною приголомшливої команди. І все це разом змінює цей світ, єднає людей 
у всьому світі.

Хусам Діб (Hussam Dib, професор біології Університету Аль Хадас, м. Бей-
рут, Ліван): Для мене честь бути з такою прекрасною організацією, яка свої-
ми діями несе мир і злагоду. Ми всі єдині в Духові, який присутній у всьому. Це 
послання має бути зрозумілим кожній людині, серце якої відкрите.

Ірина та Геннадій Тимофєєви  (учасники Міжнародного громадського руху 
«АЛЛАТРА»): Для мене МГР «АЛЛАТРА» – це новий вектор розвитку, суть нашо-
го життя, що оточує, внутрішнього та зовнішнього. Головне – нема поділу людей 
ні за вірою, ні за конфесією, ні за статусом, тобто всі люди рівні. Від роз’єднання до 
об’єднання.

Арун Манілал Ганді (Arun Manilal Gandhi, внук Мохандаса Ганді (Махатма Ган-
ді), міжнародний активіст за мир, автор книг, почесний член Парламенту релі-
гій): Всі релігії основані на Любові, розумінні, повазі. Знаєте, мій дідусь говорив, 
що релігії – це як сходження на гору. В кінцевому підсумку, ми йдемо до однієї і 
тієї ж вершини, і неважливо, з якого боку хто вибере сходити. Всі ми прагнемо до 
Істини, до абсолютної Істини.

Халід Заєд (Khalid Zayed, M.D., доктор медичних наук та хірургії, директор клініки 
KR, Каїр, Єгипет): Ви православна християнка і живете в іншій країні, а я мусуль-
манин із Середнього Сходу, араб. Але ми брат і сестра, об’єднала нас  АЛЛАТРА!   

Люди говорять про рух «АЛЛАТРА»:
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«В миру нас вчать тільки розу-
му, пам’яті, знанням та логіці. 
А при пізнанні Істини необ-
хідно освоєння найвищої 
ступені самовдосконалення, 
усвідомленості і розуміння 
тих глибинних почуттів, які 
надходять від Душі. Адже 
духовний досвід знаходиться 
поза межами розуму…» 

(З книги «АллатРа»).

Т:  Здрастуйте, дорогі друзі! Протя-
гом життя змінювалися умови життя 
суспільства, цивілізації. Але незмін-
ним залишається одне — сама люди-
на, її внутрішня двоїстість і питання 
істинного сенсу її перебування тут. 
Цим сенсом життя в усі часи було і 
залишається Духовне звільнення, 
яке досягалося через практичний 
досвід пізнання себе, своєї істинної 
суті, а також шляхом самовдоскона-
лення в різних духовних практиках. 
Тема нашої сьогоднішньої передачі: 
«Свідомість і Особистість. Від заві-
домо мертвого до вічно Живого».

Сьогодні моїми співрозмовниками 
є: Ігор Михайлович Данилов, Жан-
на, Володя та Андрій.

Ігоре Михайловичу, після перегляду 
циклу передач «Істина на всіх одна» з 
Вашою безпосередньою участю люди 
з різних країн світу прислали диво-
вижні відгуки. Ці відгуки різноманіт-
ні, але, що важливо, що багато хто 
з людей, які переглянули особливо 
попередню передачу, вперше в жит-
ті відчули Вашу безмовність, духов-
но наповнену, на абсолютно новому 

для себе рівні духовного сприйняття. 
Багато хто з них відчув, що таке гли-
бинні почуття, те безмежне духовне, 
частина якого є в них самих.

ІМ: Це та невід’ємна частина, яка 
повинна домінувати у всіх людей. 
Це природний стан для нормаль-
них людей.

Т: І ось вони відкрили це в собі, це 
глибинне розуміння суті без слів, 
яке разюче відрізняється від звич-
ного мислення і роботи свідомості.

ІМ: Отже, не все втрачено.

Т: Причому радісно, що багато хто 
відмітив той момент, що найго-
ловніший діалог дійсно відбувався 
не словами, а на рівні глибинних 
почуттів. І після розмови порівню-
вали те, що відбувалося, з деяким 
відкриттям джерела або з океаном 
безмірної радості…

ІМ: І ось що цікаво. Мені часто багато 
хто ставив запитання про єдину мову 
чи як прамову. Але нас зрозуміли на 
минулій передачі люди, які абсолют-
но не знайомі з тією мовою, якою ми 
говоримо. Я маю на увазі вербально.

Т: Такий момент цікавий — люди 
після перегляду передач перейня-

лися глибоким сенсом своєї релігії, 
її основ, важливістю тих духовних 
Знань, які передавалися через її 
Пророків. І знайшли для себе той 
початковий опорний крок у духов-
ному, з якого і розпочинається ро-
зуміння основ їхніх релігій та віру-
вань. Із цього приводу хотілося б 
зачитати декілька листів.

«Бісмілляхи ррахмані ррахім! 
(Ім’ям Аллаха Всемилостивого 
і Всемилосердного!) Джазакуму 
Ллаху Хайран (Нехай нагородить 
вас Аллах благом).
Тема дуже актуальна на сьогодні. 
Передача мала дуже сильний вплив. 
В ній є глибокий сенс для розуміння 
моєї релігії, мого шляху. Пере-
даний він через плід чесності. В 
одному з хадисів Пророк (мир йому 
і благословення Аллаха) повідом-
ляється зі слів Аль-Хасана ібн Алі, 
що посланець Аллаха (мир йому 
і благословення Аллаха) сказав: 
«Залиш те, в чому ти сумніваєш-
ся, на користь того, в чому немає 
сумнівів. Воістину правдивість 
- це спокій, і воістину брехня - це 
сумнів». БаракаЛлаху фікум (Нехай 
благословить вас Аллах)».

І ось другий лист, який прийшов 
абсолютно з іншого кінця землі:

Це жива розмова з Ігорем Михайловичем Да-
ниловим. Це жива книга. Це початок глобальних 
подій, які неминуче будуть розвиватися далі. Це 
наслідок того, що сталося 21 грудня 2012 року. Це 
наступний крок після книги «АллатРа».

Викриття системи. Знання, втрачені в століттях. 
Інструменти, завдяки яким багато людей зможуть 
отримати справжню Свободу від поневолення си-
стеми, що діє приховано через свідомість. Унікаль-
ний досвід і практика дотику з Духовним Світом. 

Жива розмова для тих, хто хоче стати частиною 
Світу Безкрайнього.

Тут дані інструменти, аби не лише протистояти 
Злу в собі, а й щоб привнести сюди, в цей світ, те, 
чого тут так давно не було, – це більше Любові Бо-
жої, щирої, справжньої, тієї Свободи, яка як свіжі 
води змиває бруд і брехню свідомості та втамовує 
духовну спрагу Особистості. Жива розмова – це 
КЛЮЧ для Особистості та ШЛЯХ перетворення лю-
дини із завідомо мертвої на вічно Живу.

Скорочення в тексті:
ведуча Тетяна – Т;
Ігор Михайлович Данилов – ІМ;

Текст передачі 
під редакцією 
Анастасії Нових

СВІДОМІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ
Від завідомо мертвого до вічно Живого
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«Я християнка. Читала Біблію і 
все намагалася уявити, де ж зна-
ходиться це невидиме Боже небо, 
ця реальність духовна, а не ма-
теріальна. Як туди потрапити? З 
чого починався перший намір, пер-
ший крок істинного шляху святих 
отців? Мої розуміння від розуму 
були розпливчатими і невизначе-
ними. І тільки сьогодні, завдяки 
цій незвичайній передачі, я без слів 
зрозуміла всю глибину і простоту 
почуття Божої благодаті. Ось уже 
воістину як в Біблії сказано: «Не ба-
чило того око, не чуло вухо і не при-
ходило те в серце людині, що приго-
тував Бог тим, хто любить Його». 
Зараз, слухаючи в Церкві проповідь, 
читаючи Біблію, почала розуміти 
всю глибину та істинність Вчення 
Христа, яке Церква вручила нам. Я 
зрозуміла, що таке «Царство Боже 
всередині вас є». Я зрозуміла сло-
ва Ісуса Христа, коли Він відповів: 
«Царство Моє не від світу цього»».

Т: Ігоре Михайловичу! Ось ці та інші 
листи висвітили ключовий момент: 
із чого в ідеалі повинно починатися 
практичне розуміння знань будь-
якого духовного шляху, що приво-
дить до Бога, — з практичного до-
торкання зі своїми глибинними по-
чуттями. Сьогодні дуже багато хто 
шаблонно і байдуже ставиться до 
своїх релігій, просто як до традиції. 
Немає в суспільстві розуміння люди-
ною себе, важливості життя Духов-
ним Світом. У кращому разі люди на-
магаються вивчити свою релігію, але 
на основі уявлень своєї свідомості.

ІМ: Ось тут є маленьке «але»: вивчен-
ня релігії — це одне, а шлях до Бога 
— це інше. Всі релігії хороші, ми вже 
про це говорили і не раз, немає пога-
них релігій, і всі вони ведуть до Бога. 
Але питання в тому, що хоче людина, 
що вона обирає. Багатьом подобається 
просто брати участь в релігії як у теат-
ральній дії, просто бути учасником. 
А багато хто прагне до Бога. І різниця 
тут істотна. Якщо люди йдуть в якусь 
релігію для того, щоб на них сусіди 
криво не дивилися, це одне. А якщо 
вони йдуть у релігію для того, щоб че-
рез неї прийти до Бога, це абсолютно 
інше. І ось тут варто сказати, що усі 
релігії об’єднані одним сенсом, а сенс 
простий — шлях до Бога.

Т: Ігоре Михайловичу! В передачах 
Ви говорили, що будь-яка релігія 
містить зерна знань і щоб іти шля-
хом, що приводить до Бога, необ-
хідно хоча б на практиці зрозуміти, 

що є інше сприйняття — чуттєве, 
сприйняття глибинними почуття-
ми. Ігоре Михайловичу, ось у світі 
налічується близько 300 релігій. І 
кожен у своїй релігії говорить, що 
саме його шлях до Бога єдино пра-
вильний та істинний.

ІМ: Це говорять люди від ума. Це 
якраз говорять ті, хто веде людей 
як Сусанін у болото, з якого вони 
нікуди не потраплять. А справжні 
люди, які пізнали самі цей шлях, 
які йдуть ним, вони ніколи так не 
скажуть. У всіх справжніх релі-
гіях — не тих, що люди придумали 
штучно, а дійсно справжніх, — усі, 
хто досягав цього шляху, вони ро-
зуміють, що в усіх релігіях є одне 
зерно — це шлях до Бога. А все інше 
— це культура, це спадщина і ба-
гато інших атрибутів, прийнятних 
для тих або інших народів, але не 
більше. По факту, все це один шлях.

Т: Чому, Ігоре Михайловичу, вза-
галі шлях до Бога розділений на 
стільки релігій?

ІМ: Свідомість завжди розділяє, 
вона не може по-іншому: боротьба 
за владу, боротьба за домінування 
над кимось. Це матерія, це закони 
матерії, в цьому суть: розділяй і во-
лодарюй, тому люди розділяють. А 
ось якраз ті, хто досягає розуміння, 
ті, навпаки, прагнуть об’єднувати.

Т: Ігоре Михайловичу, а з чим стика-
лися Пророки, приходячи в цей світ?

ІМ: З тим же, з чим стикаються і за-
раз: із людьми та їхньою свідомістю.

Нічого не міняється ... принаймні, в 
методах, якими система впливає на 
людей через їхню свідомість. З чим 
стикалися Пророки? В першу чергу 
з нерозумінням людей, вимаганням 
від них магії і всіляких чудес у цьо-
му світі для підтвердження того, що 
вони Пророки. Невіра, невдоволення, 
глузування, всякі образи, аж до від-
критого протистояння, — це те, що 
доводилося Пророкам переживати 
не лише від можновладців, але й від 
звичайних людей. Адже свідомість не 
розділяє, хто можновладець, а хто ні. 
Вона налаштовує всіх на одну хвилю 
Тваринного розуму, в першу чергу, 
на споживацьку хвилю. І коли при-
ходить Пророк, то для системи це за-
гроза насправді, і тому вона починає 
всіляко протистояти через усіх своїх 
рабів. А раби — це не тільки можно-
владці. Серед можновладців теж ба-
гато хороших людей. Але, на жаль, і 

серед, як то кажуть, «простих людей» 
дуже багато рабів системи.

По суті, все це виявляє обличчя си-
стеми Тваринного розуму, те, як 
вона працює. Система Тваринного 
розуму не знає і не розуміє, що таке 
Світ Духовний, це передусім, тому 
вона і всіляко протистоїть. А Про-
роки для неї — це загроза її тоталь-
ній владі над Особистістю людини. 
Тому вона і діє через свідомість 
людей, через нав’язану їхній Осо-
бистості гординю такими ось ме-
тодами, роблячи їх агресивними, 
викликаючи в них страх. А страх 
спонукає до прямого протистояння.

Ось знову-таки страх... Цікаво було 
б відмітити, чому людина відчуває 
страх перед Пророком або Духовною 
істотою? Адже їй нічого не загрожує. 
Це миролюбні істоти. Стикаючись із 
Пророком або Просвітленим, якоюсь 
одухотвореною людиною, люди від-
чувають, перебуваючи поруч з цими 
істотами, непідробний страх, триво-
гу через те, що свідомість це відчуває, 
через те, що це загрожує системі. І 
свідомість активує свій вплив на Осо-
бистість саме в негативі, тобто таким 
ось чином вона намагається їх загна-
ти у стійло. Через свідомість, через 
гординю, агресію і страх якраз таки 
руками самих людей, як своїх рабів, 
вона намагається протидіяти будь-
яким духовним проявам. Передусім 
протидіяти тому, що дає справжню 
свободу людям від кайданів системи.

Т: Дійсно, читаючи історію про жит-
тя Пророків, розумієш, що абсолют-
но нічого не змінюється в цих пи-
таннях протидії системи духовним 
сплескам у матеріальному світі.

Далі буде...

Правда, яка викриває 
систему і назавжди 
змінює тебе!

Передачу «Свідомість і 
Особистість. Від завідомо 

мертвого до вічно Живого» 
можна подивитись на сайті: 
allatra.tv або завантажити її 
повну текстову версію. Крім 
того, там же Ви зможете 
ознайомитись з думками 
багатьох людей з усього світу, 
які вже переглянули цю 
передачу і діляться своїми 
усвідомленнями.
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Існування острівної країни, де ца-
рював людиноподібний бог в ото-

ченні його дітей – сонму богів, які 
керували людьми, мали чудесні тех-
нології (загадкові чарівні предмети), 
володіли кліматичною зброєю, мож-
ливістю клонувати людину, медич-
ними технологіями пролонгування 
біологічного життя людини за видо-
ву межу, тобто продовження життя 
на тривалий термін – так зване «без-
смертя в тілі для обраних», – ці ві-
домості згадані в древніх переказах 
різних народів світу.

НЕЗРУЧНІ ЗНАННЯ
ЄДИНОВЛАДДЯ

(ЄДИНИЙ СВІТОВИЙ УРЯД)
ТАМ, ДЕ ЖИВУТЬ «БОГИ» 
(СВІТ «БЕЗСМЕРТНИХ»)

ЕЛІТА – СЛУГИ ЕЛЯ

ЗЕМНИЙ РАЙ – КРАЇНА БОГІВ,
ДЕ ЦАРЮВАВ ГОЛОВНИЙ БОГ 

В ОТОЧЕННІ СОНМУ БОГІВ

Легенди про надрозвинену 
допотопну цивілізацію:

 яка розташовувалася на далекому 
Заході, на великому острові в оточен-
ні вод;

 країна, могутній вплив якої колись 
поширювався на весь світ;

 країна, де єдиновладно правив ЕЛЬ 
зі своїм оточенням обраних ним слуг 
- Елітою, і наділяв своїх дітей владою 
над різними народами;

Легенди про це є і в народів Сходу, і в 
народів Заходу, які жили декілька ти-
сячоліть тому. Кожний народ називав 
цю острівну державу по-своєму.

ОСТРОВИ БЛАЖЕННИХ
ТІЛЬМУН. АВАЛЛОН. ЕЛІЗІУМ.

 АТЛАНТИДА та інші

Наприклад, в найдавніших шу-
мерських сказаннях – це бла-

женний острів ТІЛЬМУН,  «Країна 
живих», де не було хвороб і смерті, 
місце проживання богів. Місце дії 
найдавніших шумерських міфів 
про богів Енліля, Енкі, Нінхурсаг, 
про чоловіка Ут-Напішти, який 
врятувався від Великого потопу. 
Ці легенди відображені в шумерсь-
кому епосі про героя Гільгамеша, а 
також у Вавілонській поемі «Енума 
Еліш». Саме з цих легенд набагато 
пізніше, через багато віків були 
запозичені  давньоєврейськими 
жерцями сюжети про райський 
Едем, про заборонений плід, виг-
нання з раю, про Великий потоп та 
багато іншого.

В кельтській міфології – це 
острів блаженних АВАЛЛОН, 
який розташований на далеких 
«західних островах». Його сим-
воліка: скляна вежа чи палац, 
чудесні яблука, які дарують без-
смертя тощо. Слово АВАЛЛОН 
спочатку зустрічається як влас-
не ім’я у валлійських генеалогіях 
стосовно міфічного предка най-
давніших династій Британії.

В китайській міфології – рай без-
смертних (сянь). Він знаходиться 
на трьох  священних горах: Пен-
лай, Фанчжан та Інчжоу, які пла-
вають у морі-океані.

Згадується, що безсмертні люди 
«сянь» їздять на хмарах, керуючи 
літаючими драконами. У них є сад 
богині Сі-ван-му, в якому ростуть 
персики безсмертя (паньтао). Ві-
домо, що в сказаннях безсмертний 
чоловік сянь найчастіше має ви-
гляд білобородого старця і зобра-
жується з атрибутами безсмертя.

А в міфології еллінів, тобто древ-
ніх греків, ця країна називалась ЕЛ-
ЛІЗІУМ,  «Острови блаженних»… 
АТЛАНТИДА…
- За яке зло була знищена 
Атлантида 12000 років тому?
- Незручні факти історії
- Що приховує світова еліта?
- Звідки з’явилися легенди про 
молодильні яблука?
- 12 000 років – цикл повторюється
- Чому втрачаються Споконвічні 
Знання?
- Атеїзм – релігія Диявола
- Як вийти з-під влади системи і 
знайти справжню Свободу?

АТЛАНТИДА
ЕЛІТА В ПОШУКАХ 
БЕЗСМЕРТЯ

Це, та багато іншого дивіться в 
повній версії передачі 

«ВІД АТЕЇСТА ДО СВЯТОСТІ» 

на каналі 
«АЛЛАТРА ТБ»

Чи існували більш 
високорозвинені цивілізації, 
ніж зараз?
Чи існувала АТЛАНТИДА?
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Людству час задуматись над тим, 
що глобальні процеси, які впли-

вають на зміну клімату, неминучі і 
практично не залежать від впливу 
людини. Адже виживання як кож-
ної людини окремо, так і людства в 
цілому в найближчий час залежить 
від об’єднання зусиль усіх людей.  

Передача та розповсюдження ін-
формації про зміни клімату, що 
відбуваються, — один із важливих 
способів запобігання загибелі лю-
дей. Більшість не усвідомлює всю 
серйозність проблеми, і, можли-
во, підвищення рівня інформо-
ваності посприяє більш активній 
взаємодії людей з ціллю зміни 
вектора розвитку суспільства із 
споживацького на духовно-твор-
чий, і, як наслідок, виживання 
всієї цивілізації. Адже життя – це 
найцінніше для кожної людини, 
це її шанс і можливість зростання 
як духовної істоти. 

Подібні оцінки можуть здатись на 
перший погляд перебільшенням. 
Однак, майже кожна людина на 
сьогоднішній день помічає збіль-
шення інтенсивності та частоти 
природних катаклізмів, включа-
ючи урагани, посухи, сейсмічну 
активність та повені. «Примхи» 
погоди зачіпають все більше лю-
дей, змушуючи їх залишати свої 
домівки.

З 2011 року з’явилось багато доказів 
активізації цього процесу:

• значне підвищення рівня сейс  міч-
  ної енергії; 
• приріст приземної температури;
• зменшення площі суші і океанів 
 та морів, покритих льодом;
•  танення вічної мерзлоти;
•  зміна русла рік;
•  підвищення рівня морів і океанів;
•  небезпечні метеоявища (цунамі,
    повені, град, засухи).

Все це – передвісники подій, в резуль-
таті яких за прогнозами вчених скоро 
настане різка зміна кліматичних по-
ясів і рельєфу як результат загально-
планетарних природних катаклізмів.

Цілком очевидно, що саме зараз 
людське суспільство знаходиться на 
перехресті часів. Із місяця в місяць 
росте кількість людей, яких стихія 
позбавила рідної домівки. Кожного 
року кількість кліматичних біженців 
збільшується. І людям, які потрапи-
ли в епіцентр стихійних лих, вже сьо-
годні потрібна допомога. Дуже важ-
ливо, щоб ця допомога була надана 
своєчасно.

Застосовуючи прогресивні методи 
формування прогнозів, проводячи 
безперервний моніторинг септонно-
го поля Землі, група вчених  МГР «АЛ-
ЛАТРА» заявила про те, що найближ-

чим часом, внаслідок глобальних 
катаклізмів, чисельність кліматич-
них біженців різко зросте і складе 
сотні мільйонів і навіть мільярдів 
людей. Достатньо тільки співставити 
дані зростаючої кількості поштовхів 
земної кори, а також зростаючої ак-
тивності супервулканів Айра Японія) 
та Йеллоустоун (США).

Беручи до уваги взаємозв’язок 
цих показників та рівня ескалації 
конфліктів у суспільстві, сьогодні 
вчені відкрито стверджують, що 
наша планета – живий організм і 
наші емоції, настрої та відношен-
ня один до одного безпосередньо 
впливають на клімат. Фактично  у 
нашої цивілізації немає навіть і 50 
років для підготовки до майбут-
ньої велетенської хвилі кліматич-
них зрушень! Максимум, декілька 
десятиліть. І внутрішній вибір кож-
ної людини між добром і злом буде 
визначати наше спільне майбутнє.

Ніякий рівень соціальної і фізичної 
захищеності в сьогоденні не дає га-
рантії того, що завтра ти не опиниш-
ся в рядах кліматичних біженців ра-
зом із тисячами і мільйонами своїх 
співвітчизників, що стали жертвами 
неочікуваної стихії. Пережити час 
катаклізмів можна тільки спільно, 
проявляючи доброту, участь і ду-
шевну турботу до інших людей. 

Якщо ти готовий прихистити 
«чужу» сім’ю, поділитись з ними 
хлібом, якщо здатний показати 
приклад людяності та доброти, то 
у нашої цивілізації є шанс на май-
бутнє. Все починається з тебе.  

(Більше інформації в передачі 
«СЕ ГРЯДЕ» на каналі  АЛЛАТРА ТБ)

ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ 
прискорюють свій хід на планеті

Доповідь "Про 
проблеми 
та наслідки 
глобальної зміни 
клімату на Землі. 
Ефективні методи 
для вирішення 
цих проблем." 

Ознайомитись з доповіддю можна на:  
http://allatra.org/ru/reports/o-prob-
lemah-i-posledstvijah-globalnogo-izmeneni-
ja-klimata-na-zemle

Вчені постійно ведуть дискусії про причини кліматичних 
катаклізмів, які з наростаючою частотою відбуваються на Землі. 
Хоча антропогенна діяльність і має певний вплив на навколишнє 
середовище, її вплив мізерний в порівнянні з результатами 
впливу глобальних природних факторів. А активність останніх на 
даний момент має тенденцію постійного підсилення.
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Артефакти будь-якої культури 
показують пріоритети життя 

народу, що населяє ту чи іншу те-
риторію. Наприклад, в пріоритетах 
сьогоднішньої цивілізації стоять 
матеріальні цінності. Уявляєте, що 
залишиться після нашої цивіліза-
ції? Зруйновані торгові центри, дачі, 
квартири, іржаві машини, яхти, 
літаки, пароплави та інша купа мот-
лоху - в загальному смітник без-
духовної техногенної цивілізації. 
Цікаво, що раніше люди обходи-
лися малим в матерії, але великим 
у духовному. Знаки, залишені, на-
приклад на посуді, на будинках, на 
одязі та інших предметах, житлових 
і сакральних спорудах, свідчать про 
те, що раніше більшість людей во-
лоділи сакральними знаннями про 
будову Всесвіту, про подвійну при-
роду людини, про духовне і тварин-
не начало, про шаблони тваринного 
розуму, септонне поле і справжнє 
призначення людини в цьому світі.

Трипілля
Скільки загадок таїть в собі ця куль-
тура! Розквіт цієї культури припадав 
на 5 тис. до н.е. на території слов’ян-
ських країн та древньої Європи (те-

періш-

ні території 
України, Мол-
дови, Румунії). 
Археологи, які впер-
ше знайшли незвичай-
не поселення недалеко від селища 
Трипілля на Київщині, були здиво-
вані, що люди цієї культури вміли 
будувати міста-мегаполіси, плавити 
метал, володіли унікальною тех-
нологією виготовлення кераміки і 
взагалі жили комфортно і забезпе-
чено. Це був досить доброзичливий, 
спокійний, невойовничий народ. І 
велику загадку для археологів досі 
представляє його незвичайна ідео-
логія, виражена навіть на таких дріб-
ницях, як нарядно орнаментований 
глиняний посуд і теракотові скуль-
птурки. Посуд в Трипіллі був двох 
видів: ритуальний (з орнаментом зі 
знаків та символів) і побутовий (про-
стий, без малюнків). Таємницю для 
археологів представляє те, що цей 
народ, в Європі їхня культура відо-
ма, як Кукутень, у своєму мистецтві 
висловлював слова символами, зо-
крема і такими, які пізніше набули 
важливого значення у віддалених 
від цього місця культурах старо-
давнього Китаю, Індії, Єгипту. Їхня 
символіка була використана в китай-
ській культурі Яншао - це 5-2 тис. р. 

до. н.е., а також в мегалітич-
них спорудах Гебекле Тепе 

- це 12 тис. р. до н.е. на 
території сучасної 

Туреччини. Це і 
знак «інь-ян», сва-
стики, світове де-
рево, незвичайні 
«смугасті» зобра-
ження, характерні 
згодом і для елемен-
ту одягу древнього 
єгиптянина. Але 
найцікавіше це те, 
до чого сучасні ар-
хеологи ще «не доко-
палися». Цей народ 
зводив не просто 
«кургани-святили-

ща». Цей народ знав про пірамідаль-
ні будівлі та пов’язані з ними духовні 
практики. І не просто знав, а й зво-
див такі «піраміди» в певних місцях 
за певним зоряним орієнтуванням. І 
подібні «будови» існують досі. 

Шанування творчого 
жіночого начала

У Трипільських поселеннях було 
знайдено безліч жіночих статуеток 
з нарізними священними знаками 
й орнаментами, що свідчить про 
шанування цими народами твор-
чого жіночого начала. Характерно і 
те, що під час розкопок інших ста-
родавніх культур також було знай-
дено не лише велику кількість та-
ких знаків на виробах з кераміки, а 
й безліч жіночих прикрас з такими 
ж сакральними символами, жіночі 
статуетки зі знаками. Знаходили 
поруч і поховання жінок-шаманок, 
що володіли за життя сакральними 
знаннями. На це вказували предме-
ти та багато інших ознак, знайдені в 
місцях поховання. Це свідчить про 
те, що жінка брала найактивнішу 
участь у духовному житті суспіль-
ства, в ритуальних обрядах, і що в 
давнину люди шанували саме жіно-
че, божественне начало.

Цікаво, що знайдені керамічні гле-
чики зі священною символікою були 
в основному ромбічної форми. Якщо 
уважно розглянути археологічні 
знахідки, то можна виявити, що 
на таких глечиках зображувалися 
значущі символи і знаки духовного 
розвитку: коло, півмісяць (причому 
ріжками догори), спіралі, трикут-
ники (пірамідки), хвилеподібні змії 
(зигзагоподібні розділові лінії, зв’я-
зок з водою, тобто іншим світом), 
чотирикінцеві хрести, «сонце й мі-
сяць», чотири «сонця». 

СИМВОЛИ 
ТА ЗНАКИ 
ТРИПІЛЬСЬКОЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ: 
ЩО ЗНАЛИ ДРЕВНІ
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Знаки АЛЛАТ, АЛЛАТРА
Згідно зі знайденими артефакта-
ми цієї культури одними з основ-
них були знаки Аллат, АллатРа. 
Їх розміщували і в орнаментах, і 
у візерунках стінного розпису, на 
святковому, на ритуальному по-
суді, на предметах, в прикрасах. 
Знак Аллат - це було як нагадуван-
ня про набування Любові Божої, 
про справжній вогонь, тобто як 
про низхідний вогонь, який схо-
дить, як Дух, і наповнює тебе, і те, 
чим ти повинен Жити. Вивчаючи 
цю культуру, з’являється розумін-
ня, що таке нагадування було в су-
спільстві всюди. У тих же будинках 
його малювали на почесному міс-
ці, ставили на печі, яка випромі-
нює тепло, щоб людина грілася не 
лише тілесно, але й духовно. Тобто 
невпинно підтримувала всередині 
себе ось цей божественний вогонь, 
вогонь Любові до Бога. Знаки Ал-
латРа і Аллат ставили на верхівки й 
дахи будинків. Тобто вони були по-
всюдно. Вони були як нагадування 
про головну мету життя людини: 
стати з мертвої Живою. Судячи зі 
знакових позначень на артефак-
тах і особливостей існування цієї 
цивілізації, зрозуміло, що духовні 
Знання там саме практикувалися.

Люди, які духовно розвивалися, 
до старості ставали мудрішими, 
спокійнішими, розважливішими, 
тому що мали великий досвід духов-
ної практики, досвід приборкання 
своєї свідомості. Тобто вони вже мі-
цно тримали свою свідомість в узді. 
Вони дивилися на світ вже як зріла 
Особистість, в духовному розумінні. 
У них самих був мир і спокій, повно-
та життя Світом Духовним. Тобто 
вони жили насиченістю і різноманіт-
ністю духовного життя. І в світсько-
му житті, в тривимірності, їхні дії в 
зовнішньому були відображенням 
їхнього внутрішнього стану. До них 
зверталися наступні покоління 
за цією глибинною мудрістю. Ці 
мудрі люди дбали про те, щоб в 
суспільстві панував такий самий 
мир і спокій, як і в них самих. І щоб 
люди не мали крайньої потреби в 
чомусь матеріальному. Тобто вони 
брали участь нарівні з іншими 
в створенні умов 
для попередження, 
для захисту 
суспільства 

від активного впливу самої системи. 
Вони дбали, щоб жоден дитячий во-
лосок не впав з голови дитини, щоб 
жоден дитячий животик не був го-
лодним. І це, звісно, не порівняти з 
тим, що відбувається сьогодні в су-
спільстві, де втрачені ключі від ду-
ховних знань. 

Коли прийшла в занепад Трипіль-
ська культура? Коли на зміну їй 
прийшли войовничі культури, тоб-
то ті покоління, які вже втрати-
ли Знання, і ті, ким керувала сві-
домість Тваринного розуму. Ті, хто 
за допомогою свідомості як раб си-
стеми перетворював Знання на ма-
гію, на релігію, на скепсис науки, 
ті, хто створював соціальні ієрархії 
та розвивав системи управління, 
побудовані на надії та страху.

Але, незважаючи на таке втручання 
свідомості, люди ще тоді пам’ятали 
про Джерело, яке дарує Життя. І це 
ж можна спостерігати не лише за 
тими артефактами та залишками 
від древніх цивілізацій, які існували 
до Трипільської культури. Це можна 
спостерігати і за відлунням спокон-
вічних Знань, які лягли в основу пи-
сань тих чи інших релігій, що існу-
вали в останні п’ять тисяч років та 
значно вужче оброблені свідомістю.

У древніх є чого повчитися
Споконвічні духовні знання роб-
лять людей істинно вільними, не-
залежними від ілюзій матеріально-
го світу, розкривають внутрішню 
духовну силу.

Людина відчуває Спокон-
вічне духовне. Це в ній 
закладено на несвідомому 
рівні. Вибір залишається 
за людьми. Це як світло. 
Якщо люди 

хочуть бачити світло, вони не лише 
сприймають його чистоту, а й пере-
дають її іншим людям. І з кожним 
новим спалахом світла в світі стає 
все менше темряви. Якщо людина, 
побачивши світло, гасить його, то 
темрява розширює свої володіння. 
Кожен, хто сприйняв світло, є його 
носієм. І тільки особистий вибір 
людини визначає, наскільки більше 
стане світла навколо неї, а в цілому 
- в усьому світі.

Використані матеріали з:
Передач: 
«Септоніка Природи. Випуск 1» 
- АЛЛАТРА ТБ ГЕОЦЕНТР.
“Свідомість і Особистість. Від 
завідомо мертвого до Вічно Жи-
вого” - АЛЛАТРА ТБ
“Від Атеїста до Святості” - 
АЛЛАТ РА ТБ
Книг: 
“Сенсей 4. Одвічний Шамбали” - 
Анастасія Нових
“АллатРа” - Анастасія Нових
Доповідь “СПОКОНВІЧНА ФІ-
ЗИКА АЛЛАТРА”
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НАУКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ 
«ПІРАМІДА»

 

В ході презентації було успішно протестоване експериментальне об-
ладнання нового покоління, яке не має аналогів у світі. Науково-екс-
периментальний апарат «ПІРАМІДА» відкриває колосальні можли-
вості вивчення феноменів свідомості і Особистості (як Спостерігача 
поза тілом), а також продукування потенціалу, що викликає надпри-
родні здібності людини.
Проводив презентацію Ігор Михайлович Данилов.

До Міжнародного проекту МГР «АЛЛАТРА» Газета «Добро там, де Ти» може долучитись будь-яка людина доброї волі 
незалежно від професійних навичок і місця проживання. Учасники МГР «АЛЛАТРА» з різних країн з радістю підтри-
мають вашу ініціативу, поділяться досвідом і допоможуть в освоєнні необхідних навичок. Ваші ідеї і пропозиції можна 
надсилати на пошту Газети «Добро там, де Ти»: info@allatra.tv

був проведений міжнародний  відкритий 
експеримент, в якому кожен бажаючий 
може особисто взяти участь, незалежно від 
відстані і часу: неупереджено відчути на 
відстані роботу як Оператора, який знахо-
диться в апараті «ПІРАМІДА», так і роботу 
самого апарату.
На сьогоднішній день більше 100 тисяч 
людей у всьому світі взяли участь в цьому 
експерименті. 98% учасників відчули на собі 
позитивний вплив.

Апарат «ПІРАМІДА» продемонстрував 
свої унікальні можливості в цілому ряді 
експериментів:

у ході тестування установки була зафіксова-
на можливість продукування потенціалу, що 
викликає надприродні здібності людини; 

встановлено унікальний вплив апарату 
«ПІРАМІДА» на кров людини;

ДРУГИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
ЕКСПЕРИМЕНТ

«ПІРАМІДА»

Перший Міжнародний експеримент «ПІРАМІДА»
проходив 28 квітня 2018 року, на який попередньо зареєструвались 11 072 
особи із 110 країн світу. В самому експерименті взяло участь 3 434 осіб.
Ми можемо сміливо заявити, що експериментально довели існування 
єдиного інформаційного поля. Також результати експерименту свідчать 
про те, що телепатична передача інформації на будь-якій відстані ве-
ликій кількості людей можлива. Разом з тим, ми переконались у функціо-
нуванні і можливостях апарату «ПІРАМІДА». Детальніше про це дивіться 
у відео Перший міжнародний експеримент «ПІРАМІДА».   Результати екс-
перименту на allatra.tv

також великий резонанс викликав експе-
римент з відхилення людиною променя 
лазера;

•

•

•

Разом ми зможемо зробити  величезний внесок у розвиток сучасної науки!

Реєстрація на сайті: allatra.tv/znaki 
або надішліть свій запит на поштову 
скриньку:  znaki@allatra.tv

Міжнародний громадський рух 
«АЛЛАТРА», волонтери «АЛЛАТРА 

ТБ» запрошують всіх бажаючих 
взяти участь в експерименті, який 

відбудеться
29 вересня 2018 року, 
о 17:00 за Гринвічем

ПЕРШИЙ
 МІЖНАРОДНИЙ 
ЕКСПЕРИМЕНТ

 «ПІРАМІДА»

ЕКСПЕРИМЕНТ «ПІРАМІДА»

УНІКАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА КРОВ 

ДО ПІСЛЯ

ЛЮДИНА ПОРУШУЄ 
ЗАКОНИ ФІЗИКИ   

надприродний 
експеримент 

 «ПІРАМІДА»

ЛЮДИНА ВІДХИЛЯЄ 
 ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА

МАЙБУТНЄ 
МОЖНА 

ЗМІНИТИ   

СВІДОМІСТЬ 
ПОЗА ТІЛОМ!

  Науково-експериментальний апарат   

 «ПІРАМІДА»

11 листопада 2017 року в Координаційному центрі Міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА» відбулася 
презентація нового науково-експериментального проекту «ПІРАМІДА».

ПІРАМІДА
експеримент

29 вересня 2018 року
о 17:00 за Гринвічем

•
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