
• Duše je to nejcennější v Člověku. První 
publikovaná fotografie Duše. Hluboké znalosti 
o Duši;

• Sekce věda. Fyzika, psychologie, sociologie, 
medicína, archeologie, historie, etnografie;

• Smysl lidského života – tkví v poznání 
Duše. Jednoduché odpovědi na všechny lidské 
otázky;

• Vícerozměrná konstrukce člověka. 
Povaha Duchovního a Živočišného principu.
Čtyři bytosti člověka;

• Starobylé duchovní praktik y a 
meditace. Potřebné nástroje pro práci na sobě;

• Pracovní znaky. Konstruktivní a destruktivní 
znaky – každý je musí znát! Vliv symbolů a 
znaků na lidský život;

• Co se děje po fyzické smrti? Co se skrývá 
pod pojmem „Boží soud“? Stát se Andělem nebo 
sub-osobností – je jen tvoje volba;

• Společnost budoucnosti – bez politiků 
a náboženských činitelů. Konkrétní kroky 
pro vybudování nové společnosti „Zlatého 
tisíciletí“;

• Uspořádání Vesmíru. Multidimenzionální 
vesmír, paralelní světy, 72 dimenzí globálního 
vesmíru;

• Dialog s Bohem. Praktika zachraňující 
život. Co sjednocuje všechny lidi?;

• Co se skrývá za superschopnostmi? 
Mágové, čarodějové, šamani, jasnovidci, 
léčitelé – jakou cenu platí za dočasné 
dovednosti;

DUŠE. DUCHOVNÍ 
ROZVOJ A SMYSL 
LIDSKÉHO ŽIVOTA

ENERGETICKÁ 
KONSTRUKCE 

ČLOVĚKA

ZNAKY A JEJICH VLIV 
NA ŽIVOT 

CO SPOJUJE 
VŠECHNY LIDI

FORMOVÁNÍ 
KREATIVNÍ 

SPOLEČNOSTI DNES

PROHLOUBENÁ FYZIKA 
MAKRO A MIKRO SVĚTA

Anastasia Novych 
SÉRIE KNIH „SENSEI ZE ŠAMBALY“

FYZIKA ALLATRA

allatra-science.org/cs

„PTÁCI A KÁMEN“
Kniha se skládá ze tří poutavých 
příběhů zcela neznámých lidí, 
tak či tak spojených s legendární 
osobností Senseie. Neobyčejné 
situace, zajímavé údaje o člověku ve 
světle vědeckých znalostí i v chápání 
předků. Pozoruhodné podrobnosti o 
tom, odkud se berou myšlenky a jak 
ovlivňují náš každodenní život. Tyto 
příběhy nutí přehodnotit veškeré naše 
činy a osobní události a odkrývají 
něco hlubokého a důležitého v nás 
samotných.

„EZOOSMÓZA“
V knize je popsána unikátní 
zkušenost zkoumání skryté reality. 
Mnohé tak zvané lidské nemoci, 
nenadálé depresivní stavy, pokusy 
o sebevraždu, nešťastné případy či 
vraždy jsou často důsledkem projevu 
činnosti skrytých sil. Kdysi existovali 
i ti, kteří se jim postavili a chránili 
lidi na té straně reality. Daná kniha 
jednoduchou a srozumitelnou 
formou příběhu učí čtenáře ovládat 
svoji ezoosmózu a vzdorovat těmto 
skrytým nadpřirozeným silám.

Vyprávění Mládí o setkání s Moudrostí se na první pohled 
zdá být naivní. Obvykle to tak vnímáme, je to však jen 
iluzorní překážka, past, kterou šikovně nastražilo naše Ego 
na cestě k dokonalosti Ducha. Ten, kdo ji překoná, odhalí 
pro sebe mnohem více, než by sám mohl doufat. Chvála 
Přemožiteli – neboť poznání mu bude odměnou, neboť 
tajné se stane skutečným.

Životní příběh hrdinky je vyprávěn v první osobě. Tato kniha 
odkrývá vnitřní svět šestnáctileté dívky, která se najednou 
ocitla tváří v tvář smrti. To ji donutilo přehodnotit svůj život 
a hledat odpovědi na věčné otázky: „V čem spočívá smysl 
života? Kdo doopravdy jsem? Proč je většina lidí na světě 
věřících? Vždyť když věří, znamená to, že v něco doufají. 
Jakým způsobem dosahují velcí své vnitřní nesmrtelnosti? 
Co se skrývá za pochopením podstaty člověka?“

Nespoutaná energie vnitřního hledání ji přivede k setkání se 
zvláštním, velmi vzdělaným mužem, mistrem východních 
bojových umění a velmi tajemnou osobou – Senseiem.

Senseiův neobvyklý pohled na svět, který proniká až do 
samotné hloubky duše, jeho fascinující filozofie a znalosti 
o světě a o člověku, dynamické bojové umění a moudrost 
v každodenních situacích, alternativní medicína, starobylé 
duchovní praktiky (včetně účinné techniky k ovládnutí 
negativních myšlenek), projevy fenomenálních lidských 
schopností. To všechno a mnoho dalšího hrdinka pozná, když 
se seznámí se světem Senseie. Nejdůležitější je ale to, že najde 
odpovědi na své hlavní vnitřní otázky a na základě své vlastní 
zkušenosti pozná, že je lidem shora darována nejmocnější 
tvořivá síla – síla víry a lásky.

„KŘIŽOVATKA“
Dodnes není lidem ani zdaleka 
odhalena celá pravdivá historie 
posledních peripetií slovanských 
národů. Na křižovatce tisíciletí se 
začínají dít po divuhodné události, 
které vplétají do jednoho klubka jak 
osudy obyčejných lidí, tak úředníků, 
kteří zaují mají vysoké politické 
funkce. Málokdo se dovtípí, že se  
v centru této neviditelné spleti 
osudů pod rouš kou obyčejného 
člověka skrývá legendární Osob-
nost, jejíž činy a myšlenky mění 
nejen vnitřní svět lidí, kteří se s ní 
setkali, ale také průběh dějin obec ně.

Jedná se o sdružení poctivých a přátelských lidí, 
kteří se snaží využít své nejlepší vlastnosti 

ve prospěch společnosti.

Velké díky všem dobrovolníkům 
Mezinárodního společenského hnutí 
„ALLATRA“, kteří se ve svém volném 
čase aktivně podílejí na projektech. 
Připojte se! Těšíme se na nová 
přátelství, nové nápady a iniciativy!

Oficiální stránka 
hnutí: allatra.org/cs
e-mail: info@allatra.org

Mezinárodní společenské hnutí 
„ALLATRA“ – to je sjednocení 
iniciativních, čestných a laskavých 
lidí z více než 140 zemí světa, kteří 
se snaží uplatnit své nejlepší 
vlastnosti pro blaho společnosti.
MSH „ALLATRA“ –  to je formát 
vzájemných vztahů mimo 
politiku a mimo náboženství 
mezi lidmi různých sociálních 
statusů, profesí a národností.
Díky iniciativě a nezištné 
činnosti aktivních účastníků 
Mezinárodního společenského 
hnutí „ALLATRA“ se na celém 
světě realizují různé tvůrčí projekty 
a dobré skutky, zaměřené na 
vytvoření podmínek pro odhalení 
tvůrčího potenciálu lidí, pro oživení 
všelidských duchovně-morálních 
hodnot ve světové společnosti.

GLOBÁLNÍ PARTNERSKÁ
 DOHODA ALLATRA

základ pro praktickou realizaci 
modelu duchovně-tvořivé 

společnosti

PYRAMIDA
vědecko-experimentální 

projekt

ALLATRA TV
mezinárodní 

dobrovolnická televize

JEDINÉ ZRNO
fundamentální 

sociálně-výzkumný projekt

„Změň podmínky a 
vše se změní.“

„Dobrá myšlenka a dobrý skutek spustí řetězovou 
reakci dobrých myšlenek a dobrých skutků.“

 Anastasia Novych „SENSEI ZE ŠAMBALY“

EZOOSMICKÁ MŘÍŽKA

SEPTONOVÉ POLE

REÁLNÁ (STACIONÁRNÍ) 
ČÁSTEČKA PO

FANTOMOVÁ ČÁSTEČKA PO

EZOOSMÓZA

PŘENOS A ROZDĚLENÍ  
ENERGIE A INFORMACÍ

ALLAT

STRUKTURA ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC
— FOTON
— NEUTRINO
— ELEKTRON

VOLNÁ ENERGIE

KONTROLA ZNÁMÝCH
VZORCŮ A REAKCÍ

Knihy lze stáhnout na:
allatra.tv/cs

Naše motto: 
„Dobro v akci“



„Jediné zrno“
Kniha

Zanalyzovat současné rysy duchovního vývoje, míru 
uvědomění v chápání hlavních prvků v hodnotovém kontextu 
náboženského světonázoru ve světovém společenství.

Odhalit jediné zrno duchovních znalostí na základě 
společných prvotních duchovních zrn světových 
náboženství, proudů a směrů; a rovněž schémata práce 
vědomí, jeho mozaikovitý a ambivalentní charakter 
(duální, obsahující rozpory), charakteristiky tmářství 
(„zatemnění“, zakalení, nepřátelství) vědomí, preferované 
algoritmy reakcí na zavedení specifických změn spojených 
s doktrinálními principy v různých náboženstvích; 
Varianty a možnosti nivelace projevů duchovně-mravní 
krize v kontextu globalizace. Ukázat, jaké jsou rysy ducha 
jednoty a rozporování vědomí v duchovním dědictví lidské 
civilizace. Najít společné sociální a duchovně-mravní faktory 
konsolidace světového společenství v současné fázi.

Metodika prováděných výzkumů je založena na klíčích 
inovativních znalostí o vědomí a Osobnosti, předložených 
Igorem Michajlovičem Danilovem v pořadu „VĚDOMÍ A 
OSOBNOST. OD PŘEDEM MRTVÉHO K VĚČNĚ ŽIVÉMU“, 
a rovněž v knihách Anastasie Novych („AllatRa“ a jiné).

Oficiální koordinátor projektu „JEDINÉ ZRNO“: 
Anna Dubrovskaja (aktivní člen MSH „ALLATRA“, Kyjev, 
Ukrajina)

Oficiální internetová stránka projektu „JEDINÉ ZRNO“: 
edinoezerno.allatra.org
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A MNOZÍ DALŠÍ

Film
JEDINÉ ZRNO

Část první
„VOLBA“

Tato kniha, editovaná Anastasií Novych, je tištěnou verzí videopořadu 
„Vědomí a osobnost. Od předem mrtvého k věčně Živému" s účastí 
Igora Michajloviče Danilova.

Plná verze pořadu a kniha jsou volně dostupné 
na stránce: allatra.tv/csedinoezerno.allatra.org

První film  „VOLBA“ rozsáhlého mezinárodního projektu 
„JEDINÉ ZRNO“. Nejjasnější pochopení a osobní odhalení 
lidí z různých zemí světa na téma „lidské volby“, její vedoucí 
role v životě člověka, určující jeho budoucí osud.

Unikátní mezinárodní sociální výzkum, nemající ve světě 
obdoby, který iniciují a provádějí SAMOTNÍ LIDÉ z více než 
140 zemí světa. Lidé různých národností, náboženských 
vyznání a povolání se připojují k rozsáhlému výzkumu po 
celém světě. Společné výzkumy, překlady, mezinárodní 
rozhovory, sociologické průzkumy, telemosty, video 
komentáře vědců a odborníků z různých zemí světa, „kulaté 
stoly“, mezinárodní spolupráce a vzájemné porozumění.

V čem spočívá smysl lidského života? Co je základem 
všech světových náboženství a svatých písem? Co spojuje 
všechny lidi na Zemi?

Rozsáhlý výzkum, který provádějí členové Mezinárodního 
společenského hnutí „ALLATRA“ na základě Klíčů 
Prapůvodních Znalostí.

Lidé z celého světa se dělí svým nejniternějším o 
Duchovní Pravdě. Před jakou hlavní VOLBOU dnes 
stojí lidstvo a každý člověk?

VĚDOMÍ A OSOBNOST.  
Od předem mrtvého 
k věčně Živému
 „Během života se mění životní podmínky společnosti 
a civilizace. Jedna věc však zůstává nezměněna – člověk 
sám, jeho vnitřní dualita a otázka pravého významu jeho 
pobytu zde. Tímto smyslem života vždy bylo a stále zůstává 
Duchovní osvobození, kterého se dosahovalo praktickou 
zkušeností skrze poznání sebe sama, své skutečné podstaty, 
a také prostřednictvím sebezdokonalování v duchovních 
praktikách.

Praktická cesta k Bohu – to je především cesta tvých vnitřních 
pocitů a jednání. To je velmi důležitý moment – především 
jednání. To znamená, že nesedíš, nečekáš, že někdo přijde a 
něco ti dá, ale konáš, vyjadřuješ své pocity, miluješ, jsi v tomto 
pocitu „tady a teď“.

A toto je tvůj osobní život – to je život Osobnosti. Velmi se to 
liší od osobního života, který zná tvé vědomí, ono tě nutilo 
strádat kvůli myšlenkám, nutilo tě přemýšlet o vnějším… Protože 
v těchto chvílích hluboké radosti chápeš, že tvůj Duch není 
zotročen, že tvůj Duch je nad intelektem. Chápeš, že Duch je 
svobodný, a víš, že jeho síla spočívá v Lásce. Chápeš, že hlubinné 
sebevyjádření tvé nekonečné Lásky – to je praktická cesta k Bohu 
a právě toto je na praktice tím nejdůležitějším.“

Mezinárodní 
dobrovolnická 
televize
ALLATR A TV – mezinárodní 
internetová televize s aktuálními 
a zajímavými videy na různá 
témata: psychologie, věda, dobré 
zprávy, informačně-analytické 
programy, rozhovory se známými lidmi, laskavý humor, 
vzdělávací animovaná videa, rodinné programy a mnoho 
dalších upřímných a pozitivních pořadů, které násobí lidskost, 
dobrotu a jednotu ve společnosti.

Pořady ALLATRA TV jsou zajímavé pro všechny lidi, kteří 
usilují o sebezdokonalování, duchovní a kulturní rozvoj a 
posilování nejlepších vlastností v sobě i v okolní společnosti.
Připojte se k mezinárodnímu dobrovolnickému týmu 
„ALLATRA TV“, realizujte své kreativní nápady a projekty 
prostřednictvím nového formátu národní televize!

Elektronická pošta: cz@allatra.tv
Oficiální stránka: allatra.tv/cs

• Pořady s I.M. Danilovem;
• Mimořádné klimatické zprávy;
• Neviditelný svět. Speciální korespondent;
• Dobré zprávy;
• Znaky doby;
• Tvořivá společnost;
• Byznys s Duší;
• Pořady „Dobro v akci“

Tělo člověka je jen schránkou 
pro Duši – zdroj jeho Podstaty. 

Najdi to Jediné a poznej Jeho. To je 
to nejdůležitější. Když poznáš zrno 

Pravdy, poznáš i sebe.
Realita, která se týká každého!

METODIKA

ZÁKLADNÍ ÚLOHA

Vědci a odborníci, kteří se zúčastnili mezinárodního 
sociálního výzkumu pro vytvoření filmu:


