Anastasia Novych
SÉRIA KNÍH „SENSEI ZE ŠAMBALY“

• Duša – to je to najcennejšie v Človeku.
Prvýkrát zverejnená fotografia Duše. Tajné
Znalosti o Duši;
• Vo vede. Fyzika, psychológia, sociológia,
medicína, archeológia, história, etnografia;

DUŠA. DUCHOVNÝ
ROZVOJ A ZMYSEL
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

• Zmysel ľudského života je v poznaní Duše.
Jednoduché odpovede na všetky ľudské otázky;
• Viacrozmerná konštrukcia človeka.
Podstata Duchovného a Živočíšneho princípu.
Štyri bytosti človeka;

ENERGETICKÁ
KONŠTRUKCIA
ČLOVEKA

• Starobylé duchovné prak tik y a
meditácie. Potrebné nástroje pre prácu
na sebe;
• Pracovné znaky. Tvorivé a deštruktívne znaky
- mal by ich poznať každý! Ako znaky a symboly
vplývajú na život spoločnosti;

ZNAKY A ICH VPLYV NA
ŽIVOT

• Čo sa deje po fyzickej smrti? Čo je ukryté
za pojmom „Božieho Súdu“. Stať sa Anjelom,
alebo Subosobnosťou – volíš ty;
• Spoločnosť budúcnosti – bez politikov
a žrecov. Konkrétne kroky pre vybudovanie
novej spoločnosti, „Zlatého tisícročia”;

VYBUDOVANIE
TVORIVEJ
SPOLOČNOSTI DNES

• Stavba Vesmíru. Mnohorozmernosť
Vesmíru, paralelné svety, 72 dimenzií
globálneho vesmíru;
• Dialóg s Bohom. Praktika zachraňujúca
život. Čo spája všetkých ľudí;

ČO SPÁJA
VŠETKÝCH ĽUDÍ

• Čo je skr yté za nadprirodzenými
schopnosťami. Čarodejníci, mágovia, liečitelia,
senzibili, zariekači – akú cenu platia za dočasné
zručnosti.
PREHĹBENÁ FYZIKA
MIKRO A MAKRO SVETA

Rozprávanie Mladosti o stretnutí s Múdrosťou sa na prvý
pohľad zdá byť naivné. Ale toto všedné vnímanie je iba
iluzórnou bariérou, šikovnou pascou, ktorú nastavilo naše
Ego na ceste k dokonalosti Ducha. Ten, kto ju prekoná, odhalí
pre seba omnoho viac, ako sám mohol dúfať. Sláva Víťazovi
– lebo Poznanie mu bude odmenou, lebo tajné sa stane pre
neho skutočnosťou.

„VTÁKY A KAMEŇ“

V knihe sú tri pútavé poviedky
o živote úplne neznámych ľudí,
ktorých tak či inak spája legendárna
osobnosť Senseia. Neobyčajné
situácie, zaujímavé údaje o človeku
vo svetle vedy i chápaní dávnych ľudí.
Zaujímavé podrobnosti o tom, odkiaľ
sa berú myšlienky a ako vplývajú na
náš každodenný život. Tieto príbehy
nútia prehodnotiť všetky naše činy
a osobné udalosti, otvárajúc niečo
hlboké a dôležité v nás samých.

„EZOOSMÓZA“

V k nihe sa opisujú unikátne
skúsenosti skúmania sk r y tej
reality. Mnohé tzv. choroby ľudí,
náhle depresívne stavy, pokusy o
samovraždu, nešťastné náhody,
vraždy, sú často následkom prejavu
pôsobenia skrytých síl. Kedysi
existovali aj tí, ktorí im aktívne
vzdorovali, ochraňujúc ľudí na
tamtej strane reality. Táto kniha
jednoduchou a zrozumiteľnou
formou rozprávania učí čitateľa
ovládať s voju ezoosmózu,
v zdorovať t ý mto sk r y t ý m
nadprirodzeným silám.

Životný príbeh hrdinky je rozprávaný v prvej osobe. V tejto knihe
sa odhaľuje vnútorný svet šestnásťročnej dievčiny, ktorá sa náhle
ocitla tvárou v tvár smrti. To ju podnietilo k prehodnoteniu
svojho života a hľadaniu odpovedí na večné otázky: „Prečo žije
človek, v čom je zmysel života? Kto som ja v skutočnosti? Prečo
je väčšina ľudí na svete veriacich? Veď ak raz veria, znamená to,
že v niečo dúfajú. Akou cestou dosahujú veľkí svoju vnútornú
nesmrteľnosť? Čo sa skrýva za pochopením podstaty Človeka?”
Nespútaná energia vnútorného hľadania ju privádza k stretnutiu
s neobyčajným, nanajvýš erudovaným človekom, majstrom
východných bojových umení a veľmi záhadnou Osobnosťou –
Senseiom.
Senseiov neobvyklý pohľad na svet, ktorý preniká až do samotnej
hĺbky duše, jeho fascinujúca filozofia a znalosti o svete i človeku,
dynamické bojové umenia a múdrosť v každodenných situáciách,
alternatívna medicína, starobylé duchovné praktiky (vrátane
efektívnych techník boja s negatívnymi myšlienkami), prejavy
fenomenálnych ľudských schopností. To všetko a mnoho
ďalšieho hrdinka spozná, keď sa zoznámi so svetom Senseia.
Najdôležitejšie je ale to, že nachádza odpovede na svoje hlavné
vnútorné otázky a na základe svojich vlastných skúseností
poznáva, že ľuďom je darovaná zhora najmocnejšia tvorivá sila
- sila Viery a Lásky.

„Dobrá myšlienka a dobrý skutok vyvoláva reťazovú
reakciu dobrých myšlienok a dobrých skutkov.“
Anastasia Novych „SENSEI ZE ŠAMBALY“

„KRIŽOVATKA“

Dodnes nie je ľuďom ani zďaleka
odhalená celá pravdivá história
posledných peripetií slovanských
národov. Na križovatke tisícročí
sa začínajú diať podivuhodné
udalosti, ktoré splietajú do jedného
klbka ako osudy obyčajných ľudí,
tak aj úradníkov, ktorí zaujímajú
vysoké politické funkcie. Málokto
sa však dovtípi, že sa v centre tejto
neviditeľnej spleti osudov pod
rúškom obyčajného človeka skrýva
legendárna Osobnosť, ktorej činy a
myšlienky menia nielen vnútorný
svet ľudí, ktorí sa s ním stretli, ale aj
priebeh dejín všeobecne.

Knihy možno
stiahnuť na odkaze:

allatra.tv/sk

FYZIKA ALLATRA
EZOOSMICKÁ MRIEŽKA
SEPTÓNOVÉ POLE
REÁLNA (STACIONÁRNA)
ČIASTOČKA PO
FANTÓMOVÁ ČIASTOČKA PO
EZOOSMÓZA
PRENOS A ROZDELENIE ENERGIE A
INFORMÁCIE
ALLAT
ŠTRUKTÚRA ELEMENTÁRNYCH ČASTÍC
— FOTÓN
— NEUTRÍNO
— ELEKTRÓN
VOĽNÁ ENERGIA
OVERENIE ZNÁMYCH VZORCOV A
REAKCIÍ

„Zmeň podmienky
a všetko sa zmení“

allatra-science.org/cs

To je zjednotenie iniciatívnych, čestných a
dobroprajných ľudí, ktorí sa snažia uplatniť svoje
najlepšie vlastnosti pre blaho spoločnosti.

Naše motto:
„Dobro v akcii“
Medzinárodné spoločenské
h nut ie A L L AT R A – to je
zjed noten ie i n ic iat ív nyc h,
čestných a srdečných ľudí z viac
ako 140 krajín sveta, ktorí sa
snažia uplatniť svoje najlepšie
vlastnosti pre blaho spoločnosti.
MSH ALLATRA – to je formát
vzájomných vzťahov mimo
politiky a mimo náboženstva
medzi ľuďm i rôzneho
spoločenského postavenia,
profesií, národností.
Vďaka iniciatíve a nezištnej
činnosti aktívnych účastníkov
Medzinárodného spoločenského
hnutia ALLATRA sa na celom
svete realizujú rôzne tvorivé
projekty a dobré diela, zamerané
na vytvorenie podmienok pre
uvoľnenie tvorivého potenciálu
ľudí, na renesanciu všeľudských
duchovno-mravných hodnôt v
celej svetovej komunite.
Veľká vďaka všetkým dobrovoľníkom
Medzinárodného spoločenského
hnutia ALLATRA, ktorí vo svojom
voľnom čase prijímajú aktívnu účasť
v projektoch. Pripojte sa! Tešíme sa
na nové priateľstvá, nové myšlienky
a iniciatívy!
Oficiálna stránka
hnutia: allatra.org/cs
e-mail: info@allatra.org

JEDINÉ ZRNO
fundamentálny sociálnovýskumný projekt

ALLATRA TV
medzinárodná
dobrovoľnícka televízia

GLOBÁLNA PARTNERSKÁ
DOHODA ALLATRA

základ pre praktickú realizáciu
modelu duchovno-tvorivej
spoločnosti

PYRAMÍDA
vedecko-experimentálny
projekt

„Jediné zrno“

Film

JEDINÉ ZRNO

Kniha

Časť prvá

„VOĽBA“

ZÁKLADNÁ ÚLOHA
Preanalyzovať súčasné rysy duchovného rozvoja, stupeň
uvedomelosti v chápaní hlavných elementov hodnotového
kontextu náboženského svetonázoru vo svetovej spoločnosti.
Odhaliť jediné zrno duchovných znalostí na báze spoločných
pôvodných duchovných zŕn svetových náboženstiev, prúdov
a smerov; a tiež schémy práce vedomia, jeho mozaikovitý
a ambivalentný charakter (duálny, obsahujúci v sebe
protirečenia), zvláštnosti spiatočníctva („zatemnenia“, tmárstva,
nevraživosti) vedomia, preferenčné algoritmy reakcií na ním
vnesené špecifické zmeny, spojené s vieroučnými princípmi
v rôznych náboženstvách; možnosti a varianty nivelácie
prejavov duchovno-mravnej krízy v podmienkach globalizácie.
Ukázať, aké sú osobitosti ducha zjednotenia a protirečení
vedomia v duchovnom dedičstve ľudskej civilizácie. Nájsť
spoločné sociálne a duchovno-mravné faktory konsolidácie
svetovej spoločnosti v súčasnej etape.

METODIKA
Metodika vykonávaných výskumov je vystavaná na kľúčoch
inovatívnych znalostí o vedomí a Osobnosti, vysvetlených Igorom
Michajlovičom Danilovom v relácii „VEDOMIE A OSOBNOSŤ.
OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU“, ako aj v knihách
Anastasie Novych (kniha AllatRa a iných).

Oficiálny koordinátor projektu „JEDINÉ ZRNO“: Anna
Dubrovskaja (aktívny člen MSH ALLATRA, Kyjev, Ukrajina)
Oficiálna internetová stránka projektu „JEDINÉ ZRNO“:
edinoezerno.allatra.org

Prvý film „VOĽBA“ rozsiahleho medzinárodného projektu
„JEDINÉ ZRNO“. Najjasnejšie pochopenia a osobné
odhalenia ľudí z rôznych krajín sveta na tému „ľudskej
voľby“, jej vedúcej úlohy v živote človeka, určujúcej jeho
ďalší osud.
Unikátny medzinárodný sociálny výskum, nemajúci vo
svete obdoby, ktorý iniciujú a vykonávajú SAMI ĽUDIA
z viac ako 140 krajín sveta. Ľudia rôznych národností,
vierovyznaní, profesií sa zapájajú do rozsiahleho výskumu
po celom svete. Spoločné výskumy, preklady, medzinárodné
interview, sociologické otázky, telemosty, videokomentáre
vedcov a špecialistov z rôznych krajín sveta, medzinárodná
spolupráca a vzájomné pochopenie.
V čom je zmysel života človeka? čo je základom
všetkých náboženstiev a svätých písiem sveta? Čo spája
všetkých ľudí na Zemi?
Rozsia h ly v ýsk u m v ykonáva ný úč ast n í k m i
medzinárodného spoločenského hnutia ALLATR A na
základe Kľúčov Prapôvodných Znalostí.
Ľudia z celého sveta sa delia svojím najvnútornejším
o Duchovnej Pravde. Pred akou hlavnou VOĽBOU stojí
dnes ľudstvo a každý človek?

Medzinárodná
dobrovoľnícka
televízia

V priebehu života sa menili životné podmienky spoločnosti,
civilizácie. Ale nezmeneným zostáva jedno – samotný
človek, jeho vnútorná dualita a otázka skutočného zmyslu
jeho prebývania tu. Týmto zmyslom života v každej dobe
bolo a zostane Duchovné oslobodenie, ktoré sa dosahovalo
prostredníctvom praktickej skúsenosti poznávania seba,
svojej skutočnej podstaty, a tiež cestou sebazdokonaľovania
v duchovných praktikách.

ALLATR A TV – medzinárodná
verejná internetová televízia s
aktuálnymi a zaujímavými videami
s rozličnou tematikou: psychológia,
veda, dobré správy, informačnoanalytické programy, interview so
známymi ľuďmi, láskavý humor, poznávacie animované videá,
rodinné relácie a mnohé iné, otvorené a pozitívne programy
znásobujúce ľudskosť, dobrotu a jednotu v spoločnosti.

Praktická cesta k Bohu – to je cesta práve tvojich vnútorných
pocitov a činov. To je veľmi dôležitý moment - práve činov. Teda ty
nesedíš, nečakáš, že ktosi príde, čosi ti dá, ale konáš, jednoducho
vyjadruješ svoje pocity, miluješ, nachádzaš sa v tomto pocite
každý deň. Vyjadruješ pocitmi svoj zámer, vyjadruješ ho v
momente „tu a teraz“.
A to je tvoj osobný život – to je život Osobnosti. Toto sa veľmi silne
odlišuje od toho osobného života, ktorý pozná tvoje vedomie,
však ono ťa nútilo trpieť kvôli myšlienkam, nútilo ťa rozmýšľať
o vonkajšom... Pretože v týchto minútach hlbokej radosti chápeš,
že tvoj Duch nie je zotročený, že tvoj Duch je nad intelektom.
Chápeš, že Duch je slobodný a chápeš, že jeho sila je – v Láske.
Chápeš, že hlboké sebavyjadrenie tvojej nekonečnej Lásky – to
je praktická cesta k Bohu a práve to je v praxi najdôležitejšie.“

Vedci a špecialisti, ktorí prijali účasť v medzinárodnom sociálnom
výskume pre film:

Tasha Bilson

Arun Manilal Gandhi

Laird Scranton

Nataľja Žigajlo

VEĽKÁ BRITÁNIA

USA

HOLANDSKO

A MNOHÍ INÍ

Realita, ktorá sa týka každého!
Relácie ALLATRA TV sú zaujímavé pre všetkých ľudí, ktorí sa
usilujú o sebazdokonaľovanie, o duchovný a kultúrny rozvoj,
o posilnenie najlepších vlastností v sebe a okolitej spoločnosti.
Pripojte sa k medzinárodnému dobrovoľníckemu tímu
ALL ATR A T V, realizujte svoje tvorivé myšlienky a
projekty prostredníctvom nového formátu národnej
televízie!
• Relácie s I.M. Danilovom
• Mimoriadne klimatické správy
• Neviditeľný svet. Špeciálny korešpondent
• Dobré správy
• Znamenia doby
• Tvorivá spoločnosť
• Biznis s Dušou
• Relácie „Dobro v akcii“

INDIA

UKRAJINA

Walter de Winter

edinoezerno.allatra.org

VEDOMIE A OSOBNOSŤ.
Od vopred mŕtveho
k večne Živému

Manoj Kumar Bharti
INDIA

Táto kniha, editovaná Anastasiou Novych, je tlačenou verziou
videorelácie „Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému“
s účasťou Igora Michajloviča Danilova.

Plná verzia relácie a kniha sú voľne dostupné
na stránke: allatra.tv/sk

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

Človek je len schránka pre Dušu – zdroj
jeho Bytosti. Nájdi to Jediné, spoznaj
Ho. Práve to je najhlavnejšie. Spoznajúc
jediné zrno Pravdy, spoznáš seba.

