
СІМ ОСНОВ АЛЛАТРА

Найвища цінність у цьому світі ― життя 
людини. Життя будь-якої людини потрібно 
берегти як своє власне, бо воно хоч і 
швидкоплинне, але дає шанс кожному 
примножити його головну цінність ― 
внутрішнє духовне надбання, те єдине, що 
відкриває особистості шлях до істинного 
духовного безсмертя.

Головну цінність свого життя примножуй у 
кожному дні, бо людина раптово смертна. 
Прагни до досконалості, узгоджуй особистий 
вибір і діяльність з головним сенсом свого 
існування - духовно-моральним 
преображенням себе, служінням вищим 
загальнолюдським духовним цінностям.

БАЗИСНІ СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ
ДУХОВНО-ТВОРЧОГО СУСПІЛЬСТВА

Перша основа
ЦІННІСТЬ ЖИТТЯ
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Друга основа
СВОБОДА ВИБОРУ

Свобода вибору ― це найбільший дар 
людині.

Той, хто в кожному дні здійснює 
духовно-моральну роботу над собою, 
набуває справжню свободу особистості ― 
свободу від власного егоїзму, від страхів та 
ілюзій цього світу, від нескінченних земних 
бажань і сумнівів, страждань і оман. Це і є та 
істинна свобода людського духу, яка не має 
ніяких земних обмежень, яка дарує людині 
внутрішню опору і робить людину сильною 
та незалежною від будь-яких обставин.
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Третя основа
ВОЛОДІННЯ СОБОЮ

Немає для людини вищої влади у цьому 
світі, ніж влада над самим собою, бо в дусі 
є перемога над матеріальним світом. 
Володіння собою більш цінне для людини, ніж 
володіння будь-яким земним багатством світу, 
бо воно відкриває шлях до пізнання істинної 
Мудрості, яка допомагає звільнити свій розум 
із ніші людських страхів, вузьких склепінь 
пітьми омани, піднестися над приземленою 
самістю, подолати твердь матеріального 
мислення, відкрити для себе безкрайню сферу 
пізнання Істини.

Де увага людини, там її думки, слова і справи, 
там і життя людини - його кінець або початок. 
Кожна людина, яка уміє володіти собою, 
повелівати своїми думками і емоціями, яка 
дарує свою безмежну духовну Любов людям, є 
найбагатшою і найщасливішою людиною в 
цьому світі.
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Четверта основа
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Живи Душею, дій по Совісті. Дотримуйся 
норм моральної поведінки і духовно працюй 
над собою. Преображай себе у кожному дні, 
вдосконалюйся у кожній благій справі, благих 
помислах, глибинних почуттях. Поводься з 
іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою.

У процесі духовно-морального вдосконалення 
людина здатна через розширений стан 
свідомості пізнати Істину, виходячи за рамки 
обмеженого матеріального мислення, відкрити 
у собі значно більше здібностей і можливостей 
у справжній реальності. Справжню силу 
впливу людина отримує тільки тоді, коли 
торкається духовних джерел своєї 
людської суті.
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П’ята основа
ЄДНАННЯ

Єдність в дусі породжує єдність у світі. 
Об'єднуй і створюй! Роз'єднує ― система, 
об'єднують ― люди! Розділяє людей на 
множинність матерія та її потреби. Поєднує людей 
у єдність духовне надбання.

Робота над собою, духовно-моральне 
вдосконалення сприяють єднанню людини зі 
своїм духовним витоком, який дарує справжню 
свободу. Служіння вищому духовному Благу ― 
Добру, призводить до єднання особистості зі 
своєю духовною природою. Всі люди від початку 
мають спільну цінність ― духовне надбання. Це 
гарант згоди і спільність мети, це те, що 
робить усіх людей єдиними за своєю 
глибинною суттю.
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Шоста основа
ТВОРІННЯ

Створюй добро і не служи злу. Живи духовним 
надбанням, тим, з чого зароджується будь-яке благе 
творіння. Тільки тоді будеш бачити події у світлі Істини, 
розуміти людей та їхню глибинну суть, вміти коригувати 
своє життя і працю відповідно до Совісті. Живи своїм 
духовно-моральним джерелом, яке зароджує благі 
почуття, думки, слова і справи.

Краще жити працею по Совісті, черпаючи силу творіння 
з духовного джерела, ніж скніти в ілюзіях мертвої 
видимості речей, сліпо служачи системі ненаситної 
матерії. Все у цьому світі взаємопов'язано і ніщо для 
особистості не проходить безслідно. Людина - гість у 
цьому світі: з чим народжується, з тим і відходить, нічого 
не взявши з його матеріальних скарбів. Поспішай за 
життя примножити в собі духовно-моральне багатство - 
духовне надбання, бо це єдиний нетлінний скарб � 
духовна сила, яка відкриває особистості шлях до 
істинного безсмертя.
Мир і злагода у суспільстві починаються з миру і 
злагоди всередині людини.
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Сьома основа
ДУХОВНЕ НАДБАННЯ

Духовне надбання не слід шукати у 
зовнішньому світі, бо воно усередині 
людини, в її духовно-моральному 
перетворенні у почуттях, думках, словах і 
справах. Якщо діяльна людина, занурена у 
гущу цього суєтного світу, живе всередині себе 
надбанням духовного світу, то і у земних 
досягненнях її мудрість не знатиме меж і 
справи будуть тісно пов'язані з одвічним 
сенсом її життя.

Усе земне тимчасове і мінливе в пилу миті 
існування людського. Бажання отримати 
особисту вигоду несе тягар нескінченних 
проблем, що швидко виснажують сили. 
Бажання отримати тимчасову земну владу 
породжує марення втіхи і горе умертвіння себе 
ще за життя. Щире бажання подолати свою 
земну природу і реальна духовна робота над 
собою підносять над самістю і відкривають 
велику скарбницю духовного надбання. І тоді 
яким би не був земний кінець - ти у Житті 
своєму вже Переможець!
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