
• Dvēsele – tas ir pats vērtīgākais Cilvēkā.  
Pirmo reizi publicēta Dvēseles fotogrāfija. 
Apslēptās Zināšanas par Dvēseli;

• Sensācija zinātnē. 
Fizika, psiholoģija, socioloģija, medicīna, 
arheoloģija, vēsture, etnogrāfija;

• Cilvēka dzīves jēga. 
Dvēseles iepazīšana. Vienkāršas atbildes 
uz visiem cilvēciskajiem jautājumiem;

•  C i l vē k a  d aud z d i me n s ion ā l ā 
konstrukcija.
Garīgās un Dzīvnieciskās sākotnes daba. 
Cilvēka četras būtības;

• Senās garīgās prakses un meditācijas.
Nepieciešamie instrumenti darbam ar sevi;

• Darbojošās  zīmes. 
Radošas un graujošas zīmes – tās jāzina 
katram! Kā zīmes un simboli ietekmē 
sabiedrības dzīvi;

• Kas notiek pēc fiziskās nāves? 
Kas slēpjas zem jēdziena «Dieva tiesa». Kļūt 
par Eņģeli vai Subpersonību - tu  izvēlies;

• Nākotnes sabiedrība – bez politiķiem 
un priesteriem. 
Konkrēti soļi jaunas sabiedrības, «Zelta 
tūkstošgades» veidošanā;

• Visuma uzbūve.
Visuma daudzdimensionalitāte, paralēlās 
pasaules, globālā Visuma 72 dimensijas;

• Dialogs ar Dievu. 
Prakse, ar kuru tiek glābta dzīvība. Kas 
apvieno visus cilvēkus;

• Kas slēpjas aiz pārdabiskajām spējām.
Burvji, magi, dziednieki, ekstrasensi, 
vārdotāji – kādu cenu viņi maksā par 
laicīgajām iemaņām.
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«PUTNI UN AKMENS»
Grāmatā – ir trīs aizraujoši stāsti par 
pilnīgi nepazīstamu cilvēku dzīvēm, 
kurus, tā vai citādi, apvieno leģendārā 
Senseja personība. Neparastas situācijas, 
aizraujoši dati par cilvēku no zinātnes 
viedokļa un senatnes izpratnē. Intriģējošas 
nianses par to, no kurienes «rodas»domas 
un kā tās ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. 
Šie stāsti liek pārskatīt savu rīcību un 
personīgos notikumus, atklājot kaut ko 
dziļu un svarīgu mūsos pašos.

«EZOOSMOSS»
Grāmatā tiek aprakstīta unikāla apslēptās 
realitātes pētījumu pieredze. Ļoti 
daudzas tā saucamās cilvēku slimības, 
pēkšņi depresīvi stāvokļi, pašnāvību 
mēģinājumi, nelaimes gadījumi, 
slepkavības bieži vien ir sekas apslēpto 
spēku darbības izpausmēm. Kādreiz 
bija arī tie, kas tiem aktīvi pretojās, 
aizsargājot cilvēkus tajā realitātes pusē. 
Dotā grāmata vienkāršā un saprotamā 
stāsta formā māca lasītāju valdīt pār savu 
ezoosmosu, pretstāvēt šiem apslēptajiem 
neredzamās pasaules spēkiem.

Ar pirmo mirkli jauneklīgais vēstījums par Viedumu liekas 
naivs. Taču tā ir ierasta uztvere – iluzora barjera un viltīgas 
lamatas, ko ir izlicis mūsu pašu Ego ceļā uz pilnību Garā. 
Tas, kurš to pārvarēs, atklās krietni vairāk, nekā viņš bija 
cerējis. Lai slavēts Uzvarētājs – īstenās Zināšanas viņam 
būs apbalvojums un tās visas apslēptās viņam tiks atklātas. 

Stāstījums ir no pirmās personas.  Šajā grāmatā tiek atklāta 
sešpadsmitgadīgas meitenes iekšējā pasaule, kura negaidīti 
nokļūst aci pret aci ar nāvi. Tas pamudināja viņu pārdomāt 
savu dzīvi un meklēt atbildes uz mūžseniem jautājumiem: 
«Kāpēc cilvēks dzīvo, kāda ir dzīves jēga? Kas es patiesībā 
esmu? Kāpēc lielākā daļa cilvēku uz zemes ir ticīgi? Jo, 
ja reiz viņi tic, tātad uz kaut ko cer. Kādā veidā dižgari 
sasniedz savu iekšējo nemirstību? Kas apslēpts zem Cilvēka 
būtības jēdziena?»

Neapvaldītā iekšējo meklējumu enerģija aizved viņu pie 
neparasta, visai erudīta cilvēka, cīņas mākslu meistara un 
ļoti noslēpumainas Personības – Senseja. 

Līdz dvēseles dziļumiem aizkustinošā Senseja pasaules 
uztvere, viņa aizraujošā filozofija, zināšanas par pasauli 
un cilvēku, dinamiskās cīņas mākslas, viedums sadzīves 
situācijās, netradicionālā medicīna, senās garīgās prakses 
(tajā skaitā arī tādas efektīvas metodes, kā cīnīties ar 
negatīvajām domām), cilvēcisko iespēju fenomeni – to visu 
un vēl daudz ko citu iepazīst stāsta varone, saskaroties 
ar Senseja pasauli. Tomēr pats galvenais ir tas, ka viņa 
atrod atbildes uz svarīgākajiem iekšējiem jautājumiem un 
caur personīgo pieredzi uzzina, ka cilvēkiem no augšas 
ir dāvāts pats stiprākais radīšanas spēks – Mīlestības un 
Ticības spēks.

«PRITČAS»
Pritčas, kas apkopotas šajā grāmatā, 
māca lasītāju, kā pacelties pār 
ikdienišķo patību, ieraudzīt pasauli 
no garīgās apgaismes augstumiem 
bez aizspriedumiem un materiālā 
priekšskara, kā atvērt savas Dvēseles 
Vārtus mīlestībai un labestībai, lai 
iegrimtu patiesajā garīguma stāvoklī, 
pārvarēt savu materiālo domāšanu, 
atvērt sev bezgalīgo Patiesības 
iepazīšanas sfēru.

Tā ir iniciatīvu, godīgu un labsirdīgu cilvēku 
apvienošanās, kuri tiecas pielietot  

savas labākās īpašības sabiedrības labā.

Liels paldies visiem Starptautiskās 
sabiedriskās kustības «ALLATRA» 
brīvprātīgajiem,  kuri no darba 
br īvajā laikā akt īvi piedalās 
projektos. Pievienojieties! Esam 
atvērti draudzībai, jaunām idejām 
un iniciatīvai!

Oficiālā kustības mājas  
lapa: allatra.org
e-mail: info@allatra.org

Starptautiskā sabiedriskā kustība 
«ALLATRA» – tā ir iniciatīvu, 
godīgu un labsirdīgu cilvēku 
apvienošanās no vairāk nekā 
140 pasaules valstīm, kuri tiecas 
pielietot savas labākās īpašības 
sabiedrības labā.
SSK « A LL AT R A» – tas ir 
sadarbības formāts ārpus 
politikas un reliģijas starp 
d a ž ādu s o c i ā lo  s t at u s u, 
profesiju un nacionalitāšu 
cilvēkiem.
Pate icot ie s  S t a r pt aut i sk ā s 
sabiedriskās kustības «ALLATRA» 
aktīvo dalībnieku iniciatīvai un 
nesavtīgai darbībai, visā pasaulē 
t iek realizēti dažādi radoši 
projekti un labie darbi, kas virzīti 
apstākļu radīšanai, lai uzplauktu 
ci lvēku radošais potenciā ls, 
lai visas pasaules sabiedrībā 
atdzimtu vispārcilvēciskās garīgi 
tikumiskās vērtības.

GLOBĀLĀ PARTNERĪBAS  
VIENOŠANĀS ALLATRA

praktisks garīgi-radošas  
sabiedrības modeļa  
realizācijas pamats

PIRAMĪDA
zinātniski  

pētniecisks projekts

ALLATRA TV
starptautiskā  

brīvprātīgo televīzija

KOPĪGAIS GRAUDS
fundamentāls sociālo pētījumu 

projekts

«Pamaini apstākļus 
un viss mainīsies»

«Laba doma un laba rīcība rada 
labo domu un labo darbu ķēdes reakciju»

 Anastasija Novih «Sensejs»

EZOOSMISKAIS REŽĢIS

SEPTONU LAUKS

REĀLĀ (STACIONĀRĀ)  
PO DAĻIŅA

FANTOMĀ PO DAĻIŅA

EZOOSMOSS

ENERĢIJAS UN INFORMĀCIJAS 
SADALE UN PĀRRAIDE

ALLATS

ELEMENTĀRO DAĻIŅU STRUKTŪRA
– FOTONS
– NEITRĪNO  
– ELEKTRONS

BRĪVĀ ENERĢIJA

ZINĀMO FORMULU 
UN REAKCIJU PĀRBAUDE

Grāmatas ir iespējams 
lejuplādēt mājaslapā:
allatra.tv

Mūsu devīze:  
«Labestība darbībā»



«Kopīgais grauds»
Grāmata

Izanalizēt mūsdienu garīgās attīstības īpatnības, kā 
arī reliģiozo uzskatu galveno elementu vērtību satura 
izpratnes līmeni pasaules sabiedrībā.

Atklāt kopīgo graudu garīgajās zināšanās, balstoties 
uz sākotnējiem garīgajiem graudiem pasaules reliģijās 
un novirzienos; apziņas darbības shēmas, tās pretrunīgo 
raksturu (dualitāti, kas ietver sevī pretrunas), apziņas 
obskurantisma īpatnības (tumsonību un naidīgumu), 
kādus reakciju algoritmus tā izmanto savās ieviestajās 
specifiskajās izmaiņās, kas saistītas ar ticības mācības 
principiem dažādās reliģijās; iespējamie varianti garīgi-
tikumiskās krīzes izpausmju novēršanai globalizācijas 
apstākļos. Parādīt, kādas ir vienotības gara īpatnības un 
apziņas pretrunas cilvēces garīgajā mantojumā. Atrast 
kopīgos sociālos un garīgi-tikumiskos pasaules sabiedrības 
konsolidācijas faktorus mūsdienu laikmetā.

Esošo pētījumu metodoloģija balstās uz inovatīvajām 
zināšanām par apziņu un Personību, kuras ir izklāstījis Igors 
Mihailovičs Daņilovs raidījumā «APZIŅA UN PERSONĪBA. 
NO SĀKOTNĒJI MIRSTĪGA UZ MŪŽĪGI DZĪVO», kā arī 
Anastasijas Novih grāmatās («ALLATRA» un citās).

Oficiālais projekta «KOPĪGAIS GRAUDS» koordinators: 
Anna Dubrovskaja (SSK «ALLATRA» aktīvais dalībnieks, 
Kijeva, Ukraina)

Projekta «KOPĪGAIS GRAUDS» oficiālais e-pasts: 
edinoezerno@allatra.org

Taša Bilsone
LIELBRITĀNIJA

Arūns Manilals Gandijs
INDIJA

Natālija Žigailo
UKRAINA

Valters de Vinters
NĪDERLANDE

Мanodžs Kumārs Bharti
INDIJA

Leds Skrentons
ASV

UN DAUDZI CITI

Filma
KOPĪGAIS GRAUDS

Pirmā daļa
«IZVĒLE»

Dotā grāmata, kas publicēta ar Anastasijas Novih redakciju, ir 
videopārraides «Apziņa un Personība. No sākotnēji mirstīga uz 
mūžīgu Dzīvo» ar Igora Mihailoviča Daņilova dalību drukātā 
versija.

Pilna raidījuma versija un grāmata ir brīvi  
pieejama mājaslapā allatra.tvedinoezerno.allatra.org

Vērienīgā starptautiskā projekta «KOPĪGAIS GRAUDS» 
pirmā filma «IZVĒLE». Pašas spilgtākās izpratnes un cilvēku 
personīgie atklājumi no dažādām pasaules valstīm par 
tēmu «cilvēka izvēle», tā galveno lomu cilvēka dzīvē, kas 
nosaka viņa tālāko likteni.

Unikāli, līdz šim pasaulē nebijuši starptautiski sociālie 
pētījumi, kurus iniciē un vada PAŠI CILVĒKI no vairāk 
nekā 140 pasaules valstīm. Dažādu nacionalitāšu, ticību, 
profesiju cilvēki pievienojas vērienīgajam pētījumam visā 
pasaulē. Kopīgi pētījumi, tulkojumi, starptautiskas intervijas, 
socioloģiskās aptaujas, teletilti, dažādu pasaules valstu 
zinātnieku un speciālistu videokomentāri, starptautiska 
sadarbība un palīdzība.

Kāda ir cilvēka dzīves jēga?  Kas ir visu pasaules 
reliģiju un svēto rakstu pamatā? Kas apvieno visus 
cilvēkus uz Zemes?

Vērienīgi pētījumi, kurus rīko Starptautiskās sabiedriskās 
kustības «ALLATRA» dalībnieki, balstoties uz Sākotnējo 
Zināšanu pamatiem.

Cilvēki no visas pasaules dalās ar savām visdārgākajām 
izpratnēm par Garīgo Patiesību. Kādas galvenās 
IZVĒLES priekšā šodien ir cilvēce un katrs cilvēks?

Apziņa un Personība.  
No sākotnēji mirstīga  
uz mūžīgi Dzīvo
Dzīves gaitā ir mainījušies sabiedrības dzīves un 
civilizācijas apstākļi. Taču viena lieta ir palikusi 
nemainīga – pats cilvēks, viņa iekšējais duālisms un 
jautājums par patieso jēgu būšanai šeit. Šī dzīves jēga 
visos laikos ir bijusi un ir Garīgā atbrīvošanās, kura 
tika panākta caur praktisko pieredzi sevis un savas 
patiesās būtības iepazīšanā, kā arī ar pilnveidošanās 
ceļu dažādās garīgajās praksēs.

«Praktiskais ceļš pie Dieva – tas ir tieši tavu iekšējo jūtu 
un darbību ceļš. Tas ir ļoti svarīgs moments – tieši darbību. 
Proti, tu nesēdi, negaidi, ka kaut kas atnāks, ka tev kaut 
ko iedos, bet tu rīkojies, tu vienkārši izsaki savas jūtas, 
tu mīli, tu atrodies šajās jūtās katru dienu. Tu ar jūtām 
izsaki savu nolūku, tu izsaki to momentā «šeit un tagad».
Un tā ir tava personīgā dzīve – tā ir Personības dzīve. Tas 
ļoti stipri atšķiras no tās privātās dzīves, kuru pazīst tava 
apziņa, tā tev lika ciest no domām, lika domāt tev par ārējo… 
Jo šajās dziļākā prieka minutēs tu saproti, ka tavs Gars – 
tas nav paverdzināts, ka tavs Gars – tas ir augstāks par 
intelektu. Tu saproti, ka Gars – viņš ir Brīvs, un tu saproti, 
ka viņa spēks ir Mīlestībā. Tu saproti, ka tavas bezgalīgās 
Mīlestības dziļākā pašizpausme – tas ir praktiskais ceļš 
pie Dieva un tieši tas praksē ir pats svarīgākais».

Starptautiskā 
brīvprātīgo 
televīzija
ALL ATR A T V – starptautiskā 
visu tautu internet-televīzija ar 
aktuāliem un interesantiem video 
par dažādām tēmām: psiholoģija, 
zinātne, labās ziņas, informatīvi-
analītiskās programmas, intervijas 
ar populāriem cilvēkiem, labsirdīgs humors, izzinošas 
multfilmas, ģimenes raidījumi un daudzi citi, patiesas un 
pozitīvas programmas, kas vairo cilvēcību, labestību un 
vienotību sabiedrībā.

ALLATRA TV raidījumi ir interesanti visiem cilvēkiem, kuri tiecas 
uz sevis pilnveidošanu, uz garīgo un kulturālo attīstību, uz labāko 
īpašību nostiprināšanu sevī un sabiedrībā.
Pievienojieties starptautiskajai brīvprātīgo komandai 
«ALLATRA TV», īstenojiet savas radošās idejas un projektus 
ar jaunā tautas televīzijas formāta palīdzību!! 

E-pasts: info@allatra.tv
Оficiālā mājaslapa: allatra.tv

• Raidījumi ar I.M. Daņilovu;
• Ārkārtas klimatiskās ziņas;
• Neredzamā pasaule. Speciālkorespondents;
• Labās ziņas;
• Laika zīmes;
• Radoša sabiedrība;
• Bizness ar Dvēseli;
• Raidījumi «Labastība darbībā».

«Cilvēks ir trauks Dvēselei – viņa 
Būtības avotam. Atrodi to Vienoto, 

iepazīsti Viņu. Tas arī ir pats galvenais. 
Iepazīstot vienoto Patiesības  

graudu, tu iepazīsti sevi»
Realitāte, kas skar katru!

METODOLOĢIJA

PAMATUZDEVUMS

Zinātnieki un speciālisti, kas piedalījās starptautiskā  
sociālā pētījuma flmā:


