
Tvořivá společnost (Creative Society) a AllatRa: 

Cesta, nebo slepá ulička? Tvořivá společnost Creative Society.com a AllatRa AllatRa.org – vzbuzují pozornost na sociálních sítích po celém světě. Na svém webu uvádějí že "Účastníci projektu 'Tvořivá společnost' jsou představitelé široké veřejnosti, která usiluje o zavedení 8 osnov Tvořivé společnosti ve všech zemích světa v zájmu lidí." Jedná se o realistické a prakticky uskutečnitelné řešení? Nebo je to jen pouhopouhá fikce? Anebo jsou za vším dokonce nějaké postranní úmysly? Přečtěte si rozbor, v němž je maximálně citováno přímo z materiálů Tvořivé společnosti a hnutí AllatRa. V rozboru se mj. zaměříme na tyto náměty: • Co je 8 osnov Tvořivé společnosti a co jsou 3 etapy budování? • Kdo má v Tvořivé společnosti "právo být člověkem" a právo na "statut člověka"? 
Kdo bude o "statutu člověka" rozhodovat? • Kdo je zde "Imám Mahdí" (z islámu), "Utěšitel" (z křesťanství), "Maitréja" 
(z buddhismu) a "Mošija" (z judaismu)? • Proč Tvořivá společnost popisuje islám jako náboženství lásky? • Jak Tvořivá společnost hodlá vyrábět zlato? • Jak Tvořivá společnost plánuje využívat transhumanismus? • Jak chce Tvořivá společnost využívat viry jako žádanou komoditu a ekologicky produkovat sendviče z odpadu? • Co Tvořivá společnost uvádí o meziplanetárním přemisťování? • Jaký náhled má Tvořivá společnost na COVID a na roušky? 

Tvořivá společnost coby organizace pod hnutím AllatRa? Tvořivá společnost vystupuje jako spletitá organizace, která má celou řadu partnerů. Primární jsou evidentně AllatRa.org a Allatra TV, přestože nejsou nikde v seznamu partnerů uváděny na prvním místě. Zadáme-li odkaz allatraunites.com, budeme automaticky přesměrováni na web creativesociety.com. Eva Hronová, koordinátorka Mezinárodního společenského hnutí AllatRa také ukazuje na propojení AllatRa a Tvořivé společnosti: "Jsme dobrovolníci, mimo politiku a náboženství a náš cíl je vytvoření Tvořivé společnosti." Zdroj: dingir.cz. Ve stejném duchu se vyjadřuje i web allatra.org: "Aktivní účastníci mezinárodního společenského hnutí "ALLATRA" realizují významné mezinárodní iniciativy s cílem vytvořit podmínky pro formování Tvořivé společnosti osvobozené od systému založeného na konzumním způsobu uvažování." Zdroj: allatra.org. 

I. M. Danilov – Mahdí, Utěšitel, Maitréja, Mošija Na jméno I. M. Danilov narazíme velmi rychle. Danilov provozuje od roku 1990 kliniku 

vertebrovitologie v Makejevce, v Doněcké oblasti. Danilov je autorem knihy 

https://creativesociety.com/
https://allatra.org/
https://creativesociety.com/cs/tvoriva-spolecnost-project
https://allatra.org/cs/partneri
https://allatra.org/
https://allatra.tv/
https://allatraunites.com/
https://creativesociety.com/
https://info.dingir.cz/2020/08/reflexe-allatra-se-snazi-lidi-sjednotit/
https://allatra.org/cs/o-hnuti
https://vertebrolog.com/cz/o-klinike
https://vertebrolog.com/cz/o-klinike
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Osteochondróza pro profesionálního pacienta, kterou v češtině vydalo nakladatelství Ibis. Stejné nakladatelství vydává knihu AllatRa, registrovalo si doménu Allatra.cz a na svém webu propaguje Tvořivou společnost. Týž Igor Michajlovič Danilov je zároveň vůdčí osobnost a "guru" Tvořivé společnosti 
i hnutí AllatRa, jak se dozvídáme v článku What is AllatRa? Who is Imam Mahdi? (Co je AllatRa?, Kdo je Imám Mahdi?). V textu a ve videu je nám sdělováno, jakou roli zde hraje "Všemohoucí Alláh" a jak Imám Mahdí (I. M. Danilov) "ukáže lidem přímou cestu 

k Alláhovi". Zde jsou citace: 
"The next deep question ... is revealed in the program about the presence 

of Imam Mahdi in the world. After all, the one whose arrival in Islam is 

expected under the epithet "Imam Mahdi", in Christianity under the epithet 

"Comforter", in Buddhism — "Maitreya", in Judaism — "Moshiah", he is 

already present in the world today, and his worldly name is Igor 

Mikhailovich Danilov." 

"The Imam Mahdi ... is the one who gave this knowledge, or rather, through 

whom the Almighty Allah gave this knowledge to the prophets. And he has 

come today as a judge to give a verdict on how humanity has learned these 

lessons that the teachers of the prophets have brought." 

"At various times, Holy men spoke about who Imam Mahdi is and about his 

coming in the last times: that he will not differ from ordinary people, but divine 

Love will radiate from them; that he will not bring a new religion, but will reveal 

the essence of all beliefs, will be a friend and adviser, and he will show people 

the direct path to Allah! "O Muslims, know that the one whose birth is hidden 

from you is your master, he is the MAHDI." V češtině: 
"Další hluboká otázka ... je v programu odhalena o přítomnosti Imáma 
Mahdího ve světě. Vždyť ten, jehož příchod se v islámu očekává pod 
přídomkem "Imám Mahdí", v křesťanství pod přídomkem "Utěšitel", 
v buddhismu – "Maitréja", v judaismu – "Mošija", je již dnes přítomen ve 
světě a jeho světské jméno je Igor Michajlovič Danilov." "Imám Mahdí ... je ten, kdo dal toto poznání, nebo spíše ten, skrze něhož dal 
Všemohoucí Alláh toto poznání prorokům. A on dnes přišel jako soudce, aby 
vynesl rozsudek o tom, jak si lidstvo osvojilo tato ponaučení, která přinesli učitelé proroků." "Svatí muži v různých dobách hovořili o tom, kdo je Imám Mahdí a o jeho příchodu v posledních časech: že se nebude lišit od obyčejných lidí, ale bude 

z něj vyzařovat božská Láska; že nepřinese nové náboženství, ale odhalí podstatu všech vyznání, bude přítelem a rádcem a ukáže lidem přímou cestu 

k Alláhovi! "Ó muslimové, vězte, že ten, jehož zrození je vám skryto, je vaším pánem, je to MAHDÍ." Zadáme-li na webu creativesociety.com dotaz na jméno "Danilov", obdržíme desítky výsledků. To jen potvrzuje, jaké zásadní postavení má I. M. Danilov v Tvořivé společnosti. 
8 osnov Tvořivé společnosti a 3 etapy budování Tvořivá společnost prosazuje 8 osnov Tvořivé společnosti. Níže jsou body uvedeny ve zkrácené podobě: 

https://www.ibisbooks.cz/osteohondroz_dlya_professionalnogo_pacienta
https://www.ibisbooks.cz/allatra
https://who.is/whois/allatra.cz
https://allatra.tv/en/video/who-is-imam-mahdi
https://allatra.tv/en/video/who-is-imam-mahdi
https://creativesociety.com/search?q=danilov
https://creativesociety.com/cs/news/osnovy-etapy-vybudovani-tvorive-spolecnosti
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1. Život člověka: Život Člověka je nejvyšší hodnotou... 
2. Svoboda člověka: Každý člověk má, už díky samotnému narození, právo být Člověkem. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní... 
3. Bezpečnost člověka Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život 

a svobodu Člověka! ... 
4. Transparentnost a dostupnost informací pro všechny: Každý Člověk má právo být věrohodně informován o pohybu a přerozdělení finančních prostředků společnosti... 

5. Tvořivá ideologie: Ideologie musí být zaměřena na popularizaci nejlepších lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno proti Člověku... 
6. Rozvoj osobnosti Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný 

rozvoj a seberealizaci... 

7. Spravedlnost a rovnost Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdělují mezi všechny lidi... 
8. Samospráva společnosti Pojem "moc" v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpovědnost za celou společnost, její rozvoj, podmínky pro život a harmonické uspořádání je na každém Člověku... 

3 etapy vybudování Tvořivé společnosti Na stejné webové stránce jsou zároveň představeny 3 etapy vybudování Tvořivé společnosti. Body jsou uvedeny ve zkrácené podobě: 
1. Etapa informování. To je informování lidstva o Tvořivé společnosti... 
2. Etapa politická. Vytvoření politických stran "Tvořivá společnost" s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých zemích... 
3. Celosvětové referendum. Provedení celospolečenského referenda ohledně přijetí tvořivého modelu rozvoje celým lidstvem, jako jediného přijatelného a nezbytného formátu pro přežití lidstva. Další informace jsou v knihách na webu Allatra.Tv. Patrně naprosto zásadní je velmi objemná Kniha AllatRa – životní encyklopedie prapůvodních duchovních znalostí o světě, společnosti a člověku. Odpovědi připisované 

v této knize osobě Rigdena mohou ve skutečnosti pocházet od samotného I. M. Danilova. Indiciemi je údajně stejný způsob vyjadřování v těchto odpovědích a v živém projevu I. M. 
Danilova. 

Pokud jde o "8 osnov Tvořivé společnosti" a "3 etapy budování", to vše se jeví poměrně dobře. Na webových stránkách je krom toho množství pozitivních, podnětných článků 

a videí. 
Jak je to ale se svobodou a právy v Tvořivé společnosti respektive v rámci hnutí AllatRa? 

Kdo má v Tvořivé společnosti "právo být člověkem" a právo 
na "statut člověka"? Odpověď poskytuje I. M. Danilov ve videu Tvorivá spoločnosť (slovenský dabing). Stojí za to si video poslechnout minimálně od 1:18:42. "Ak sa však niekto vzoprie (Tvorivej spoločnosti, ve videu v čase od 1:22:24)... 

a len zviera sa môže vzoprieť a byť proti, a nie človek, znamená to, že tieto 

https://creativesociety.com/cs/news/osnovy-etapy-vybudovani-tvorive-spolecnosti
https://creativesociety.com/cs/news/osnovy-etapy-vybudovani-tvorive-spolecnosti
https://allatra.tv/cs/knigi-anastasii-novykh
https://allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra
https://youtu.be/UP2sYAb9NnQ
https://youtu.be/UP2sYAb9NnQ?t=4722
https://youtu.be/UP2sYAb9NnQ?t=4944
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zvieratá se musia zaistiť... Taká šelma nemôže mať právo a postavenie človeka... Je to taká kategoria nie-ludí... Ak sa člověk stavia proti Tvorivej spoločnosti, 
ztratí status človeka, navždy. Tak je. Vtedy bude všetko správne." O "statutu člověka" bude rozhodovat "centrální mezinárodní výbor", viz video v čase od 

1:26:19. Nejvyšší rozhodovací moc má pak mít organizace "AllatRa", viz video v čase od 
1:26:40. Podobně se I. M. Danilov vyjadřuje v článku One Step to the Ideal Society: 

"There will still be sociopaths, I mean, enemies of humanity, who will stand in 

the way of the Creative Society. Why? First of all, it will be a collapse of their 

plans for building their own empire, for their reign and of people serving them 

as slaves. Well, there are such sick people. They are even nonhumans, you can't 

call them people. If a person stands against humankind to please his personal 

ambitions and desires, he loses the status of a human. He's not a Human 

anymore, he's a beast. He is already as dangerous as, pardon me, a sick animal." V češtině: "Stále budou existovat sociopati, tedy nepřátelé lidstva, kteří budou stát v cestě Tvořivé společnosti. Proč? Především to bude krach jejich plánů na vybudování vlastní říše, na jejich vládu a na lidi, kteří jim budou sloužit jako otroci. No, jsou takoví nemocní lidé. Jsou to dokonce nelidé, nelze je nazvat lidmi. Pokud se člověk postaví proti lidstvu, aby uspokojil své osobní ambice a touhy, ztrácí 
status člověka. Už to není člověk, ale zvíře. Už je stejně nebezpečný jako, 
s prominutím, nemocné zvíře." Pokračování je v článku It Is Within Our Power to Build a Safe World. 

Tvořivá společnost a COVID, pandemie, roušky I. M. Danilov dává osobně odpovědi k těmto námětům ve videu Tvořivá společnost (český 
dabing) v čase od 55:00 do cca 57:00. Jeho odpovědi jsou shrnuty níže: • "Jedná se o nový nebezpečný virus... Proč se tato epidemie COVID-19 tak rozšířila? Protože jsme nedodržovali ani nedodržujeme základní pravidla hygieny." • "Je to možné v Tvořivé společnosti? Ne! Protože nyní vyjít ven bez roušky je hrdinství... Ale v Tvořivé společnosti, pokud nemáš roušku a nedodržuješ základní hygienické požadavky, můžeš způsobit újmu na zdraví jiného člověka. Jsi zodpovědný za jiného člověka!" • "Navlečeš na sebe tři roušky, jen aby všechno bylo správně. Zastaví to pandemii? 

Snadno!" 

Tvořivá společnost, AllatRa a islám Již jsme si ukázali, jak úzce jsou propojeny Tvořivá společnost a AllatRa a že za oběma těmito projekty je stejná vůdčí osobnost: I. M. Danilov. Níže je vidět, jak pozitivně se AllatRa, potažmo Tvořivá společnost, vyjadřuje o islámu. • Islám – náboženství Lásky: "Díky Znalostem AllatRa a pořadu 'VOLÁNÍ MAHDÍHO! se objevilo mnoho vyjasnění a pochopení, se kterými se dělíme v pořadech 'Islám – náboženství Lásky!. Pochopeními, směry k tomu, co je schopno usnadnit chápání 

https://youtu.be/UP2sYAb9NnQ?t=5182
https://youtu.be/UP2sYAb9NnQ?t=5200
https://creativesociety.com/news/one-step-ideal-society
https://creativesociety.com/news/it-within-our-power-build-safe-world
https://youtu.be/vEbWJzudwSM?t=3312
https://youtu.be/vEbWJzudwSM?t=3312
https://allatra.tv/cs/category/islam
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pravé podstaty Islámu – Cesty k Nejvyššímu Alláhovi, a tím zpevnit a sjednotit Islám." • Islám – náboženství Lásky. Co to je DŽIHÁD "Vyjasnění skutečného smyslu džihádu považujeme za velmi důležité." • ISLÁM - náboženství lásky. Džihád v praxi? Díl 3: "To znamená, stát se opravdovým muslimem! Přijmout Pravdu ALLATRA, která byla přinesena z Vůle Všemohoucího Alláha Imámem Mahdí, a díky práci na sobě, měníc sebe, napomáhat sjednocení muslimů celého světa a dosažení harmonie na celém světě!" • The Call of Mahdi, EN Video 'Volání Mahdího' (Call of Mahdi) s Igorem Michajlovičem Danilovem je skutečně epochálním videem, které odhaluje podstatu duchovní cesty člověka skrze krásu a čistotu duchovních zrn obsažených v islámu, které jako velký oceán spojují ve své podstatě nevyčerpatelnou hloubku této duchovní studny. Musíme prostě zapomenout na všechny spory a vše negativní 
a přijmout vedení Toho, kdo plní Vůli Všemohoucího a dává všem lidem Poznání AllatRa! Přijetím AllatRa a jeho zjevením v našich srdcích se tak sjednotíme na základě toho, co je všem lidem společné! To následně zajistí, že se lidstvo konečně stane Jednou rodinou, tak jak ji pro všechny lidi zamýšlel Jeden Bůh! 

Informace k hnutí AllatRa Níže jsou stručné informace z různých zdrojů: • Patrně základním textem hnutí je Kniha AllatRa – životní encyklopedie prapůvodních duchovních znalostí o světě, společnosti a člověku. • Mnozí respondenti označují Allat Ra za extremistickou internetovou sektu. • Ačkoli se AllatRa staví do pozice veřejné unie, která působí mimo politiku 

a náboženství, religionisté (M. R. Bignova, P. N. Kostylev, V. A. Martinovič) ji považují za nové náboženské hnutí s rysy synkretického kultu, "nového myšlení" 

a New Age. Učení obsahuje prvky blízkovýchodní mytologie, zoroastrismu, 
gnosticismu, teosofie a agni jógy. • Hnutí AllatRa založil I. M. Danilov spolu s Galinou Alexandrovnou Jabločkinovou 

z Donu v Kyjevě. Formálně bylo hnutí AllatRa zaregistrováno v roce 2014, ale start jeho skutečné činnosti se připisuje počátku roku 2010 a souvisí s "hnutím Geliar" ("bojovníci světla") a založením v roce 2011 veřejného sdružení "Lagoda" 

a společnosti AllatRa LLC. • Buddha, Ježíš, Mohamed a pravoslavný světec Agapitus z Pečerska jsou uctíváni jako bódhisattvové a proroci. Igor Michajlovič Danilov je považován za "reinkarnaci" posledně jmenovaného a je také "Utěšitelem Ducha svatého", "Mesiášem", Rigdenem Japem, Kalkim, Maitreou a nakonec Imámem Mahdím. • Učení je dualistické povahy. Bůh, absolutní Allat-Ra má božský ženský původ Allat 

a mužský otcovský původ Ra. 
Tvořivá společnost: Transhumanismus a zlato s plastů? Velmi zajímavým zdrojem informací je video Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti 
s českými titulky nebo v angličtině Your Future in the Creative Society. Informace ve videu předkládá samotný I. M. Danilov, časové značky jsou přibližné. 
Peníze pominou do 5 let, kilo zlata z půl kila plastu 

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 00:47. 

https://allatra.tv/cs/video/islam-nabozenstvi-lasky-co-to-je-dzihad
https://allatra.tv/cs/video/islam-nabozenstvi-lasky-dzihad-v-praxi
https://allatra.tv/en/video/the-call-of-mahdi
https://allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra
https://youtu.be/czaBjZX3uUs
https://youtu.be/RPrzgNiMZuw
https://youtu.be/czaBjZX3uUs
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• 00:47 Jak se mohu stát dobrovolníkem projektu Tvořivá společnost? ... Nejlepší investice je vlastně investice do Tvořivé společnosti. • 04:25 Ihned po vybudování Tvořivé společnosti bude zavedena nová peněžní jednotka... Všechny ostatní peníze, které na světě existují, a je jich docela dost, přestanou existovat. • 07:39 Jsou to naše peníze a my je vydáváme. A s pochopením, že peníze budou 
existovat nanejvýš pět let ... jako směnná jednotka během přechodného období. • 08:43 Při rozvoji Tvořivé společnosti, řekněme, od prvních dnů, jakmile lidé začnou dostávat nepodmíněný základní příjem… a měli by ho dostávat od prvního měsíce, • 09:23 Navrhujeme, aby například za narození prvního dítěte ... rodina dostala okamžitě, v den narození dítěte 100 000 dolarů podle dnešních cen. • 09:36 Následně by měl nepodmíněný základní příjem na dítě činit nejméně 5 000 dolarů každý měsíc až do věku šesti let. • 09:50 Poté do věku osmnácti let by to mělo být 7000 dolarů. A již od plnoletosti, od 18 let, by měl člověk, stejně jako všichni ostatní, dostávat 10 000 dolarů – to je minimum. • 10:47 Jakákoli inflace musí být zastavena legislativně... To znamená, že nedojde 

k žádnému růstu cen. Dále, nebudou existovat soukromé banky. • 12:06 Peníze budou existovat maximálně pět let a pak už nebudou vůbec potřeba. 
(Srovnejte: 09:50 Do věku osmnácti let by každý měl dostávat 7000 dolarů.) • 13:33 Peníze jako takové sami zmizí, protože nebudou potřeba. Zavedení určitých technologií finance zcela vyloučí. • 20:31 Méně než půl kilogramu plastu je zapotřebí k tomu, aby se vytvořil 
kilogram zlata, čistého zlata. Mnozí řeknou: Jak je to možné? Vždyť půl kilogramu se nepromění v kilogram. Promění. 

Viry jakožto výhra v kasinu 

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 21:44. • 21:44 Dej bože, abychom měli dost sil na vybudování Tvořivé společnosti, pak vy sami se budete honit za viry, budete prosit někoho nakaženého neštovicemi nebo něčím jiným, aby vás poplival. Proč? Protože to je živá energie. A když je v těle, je to jako, víte, řekl bych, je to jako dnes výhra v kasinu. • 22:59 Viry, houby a bakterie (jsou) dodatečným zdrojem energie, která se již 

v našem těle nachází... jsou obrovskou zásobárnou, to je opravdu skutečný kapitál, přátelé, který můžeme snadno transformovat... 
Transhumanismus a tvorba z elementárních částic 

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 23:44. • 19:10 Stiskneš tlačítko a elementární částice okamžitě vytvoří vše, co chceš... Chceš džíny? Tady máš džíny. Chceš tričko? Tady je tričko. Chceš sendvič? Tady je sendvič. • 23:44 Můžete provést jakoukoliv změnu na svém těle... Ale potrvá nám to maximálně 5-10 let, kdy se budeme moci rozvíjet... Abychom změnili, řekněme, naše tělesné parametry, antropometrii, to vyžaduje čas. 

https://youtu.be/czaBjZX3uUs
https://youtu.be/czaBjZX3uUs
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• 24:24 Přichází informace, to má svůj vliv... je tu DNA a RNA – vkládá se 
informace ... každá buňka začíná pracovat tak, jak je v ní uložen nový 
program, začíná se chovat v souladu s novými tkáňovými kulturami v organismu. • 24:48 Například se člověk rozhodl změnit vzhled ... někdo se chce nějak změnit, někdo chce zhubnout... • 25:46 Vezměme si jednoduchý příklad. Babičce a dědečkovi je 80 let. Babička měří 
150 cm a váží 120 kg. Ale chce mít biologicky 25 let, tedy opravdu 25 let, navíc měřit 175 cm, už ji nebaví mít 150 cm... No chce být modelkou... chce být módní. • 26:49 A babička, skutečně osmdesátiletá, se stane mladou, krásnou, dost vysokou ve srovnání s předchozí výškou, ale bude to trvat 9 až 14 měsíců. • 29:06 Genetika je vlastně zodpovědná za náš růst, ano, souhlasím. Ale především 
je celý program zapsán v naší DNA: RNA, DNA. • 30:38 A tyhle technologie mohou tuhle babičku a tohohle dědečka nejenom udělat mladými a krásnými, ale udržet je v takovém stavu až 1500 let. Déle – ne. 

K dnešnímu dni nebo, řekněme, v blízké... v dohledné budoucnosti, řeknu to tak opatrně, je obtížné to dále prodlužovat, protože tam dochází k trošku jinému rozpadu. Ale lidské tělo je uzpůsobeno, aby existovalo 1500 let. • 32:12 Proto mohou naše babička a dědeček existovat mladí, krásní, naprosto zdraví po tisíc pět set let bez jakýchkoliv nemocí, vůbec bez jakýchkoliv chorob: žádný Alzheimer, žádná obezita, nic. Každý den děda, aniž by chodil do posilovny ... 
vstane jako sportovec v nejlepší formě. • 32:38 To však opět neznamená, že tento sportovec bude schopen zopakovat to, co například ten, z koho byla sejmuta informační kopie. Proč? Protože skutečný sportovec má také dovednosti, • 33:55 Přátelé, to vše nejsou pohádky, to vše je absolutní realita. 

Přemisťování na jiné planety 

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 46:05. • 46:05 Existuje však obrovské množství planet podobných Zemi. Takže pro osídlení jedné planety, dokonce podobné té naší, je potřeba alespoň 10 milionů lidí, to je minimum ... všechno je, možnosti i všechno ostatní ... Kolik lodí by bylo potřeba, aby se přepravilo 10 milionů lidí? ... • 46:55 Vezměme si obyčejný replikátor částic. vždyť celá loď se vytvoří okamžitě. Přece nic složitého na tomto procesu není ... Cesta z jedné planety na druhou potrvá několik hodin ... Ale samotné přemístění, řekněme, z naší planety na jinou, 

nezabere vůbec žádný čas, no prostě nezabere, přátelé. 
Ekologické sendviče z odpadu 

Ve videu Tvá budoucnost v Tvořivé společnosti od 58:38. • 58:38 Skutečný zelený program je možný pouze v tvořivém formátu společnosti, to už nyní chápeme ... Skuteční bojovníci za ekologii by měli stát v první linii Tvořivé společnosti. Ale promiňte, • 59:11 Ve skutečnosti, přátelé, je vše jednoduché. Takže se vrátím k, řekněme, Taťánině sendviči s kávou, tričku a džínám. Je to přece naprosto ekologické – stisknutím jednoho tlačítka to vše můžeš získat. I vyžehlenou halenku, nemusíš ji žehlit, a je nová, právě vyrobená a v kvalitě jako z nejlepší bavlny, ale ve skutečnosti je ze včerejšího odpadku. Proto říkám, že nejcennější budou 
popelnice, o ty se ještě budeme prát. 

https://youtu.be/czaBjZX3uUs
https://youtu.be/czaBjZX3uUs
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• 59:48 No a co, budeme soupeřit o to, čí je plast, čí je odpad a vše ostatní, 
abychom mohli vyrábět právě ty sendviče s kávou a vše co si budeme přát 

a chtít, na stisknutí jednoho tlačítka, přičemž utratíme na to třeba jeden volt nebo 
jeden a půl voltu v ekvivalentu elektřiny. 

Tvořivá společnost jakožto správná cesta? Výše uvedené skutečnosti jednoznačně nasvědčují tomu, že Tvořivá společnost spadá pod hnutí Allatra. A není vůbec snadné probrat se obrovským množstvím materiálů, které Tvořivá společnost a Allatra publikují. Plány Tvořivé společnosti, tedy "8 osnov Tvořivé společnosti" a "3 etapy vybudování Tvořivé společnosti", zní vskutku dobře. Na webech Tvořivé společnosti a AllatRa je krom toho celá řada velmi podnětných materiálů. Z některých těchto zdrojů ale vzniká celá řada závažných otázek. Například: • Do jaké míry zde vše rozhoduje jeden člověk? Vůdčí osobnost a "guru" hnutí Tvořivé společnosti i AllatRa je totiž jeden a týž Igor Michajlovič Danilov, který je označován mj. jako Mahdí (z islámu), Utěšitel (z křesťanství), Maitréja (z 
buddhismu) a Mošija (z judaismu). • Proč Tvořivá společnost tolik prosazuje islám coby náboženství lásky? • Jaké plány má Tvořivá společnost ohledně transhumanismu? • Jaké přístupy hodlá Tvořivá společnost prosazovat v případě nějaké další 
"pandemie"? • Kdo bude mít v Tvořivé společnosti "právo být člověkem" a právo na "statut člověka"? • Co je skutečným plánem Tvořivé společnosti? Otazníků je tedy opravdu hodně. A řada skutečností vzbuzuje vážné pochybnosti. Je ale velice dobře možné, že některá témata se nepodařilo v tomto rozboru postihnout 

v dostatečné míře či hloubce. Pokud jde o nějaký jednoznačný závěr, co se týče Tvořivé společnosti a hnutí AllatRa, zda ano či ne, prostudujte si i další materiály a dejte všemu potřebný čas. Snad se pak rozhodnete správně. 
Odkazy • Tvořivá společnost/Creative Socieaty.com • Allatra.org • Allatra TV • Allatra, wikipedia, rusky • Allatra.cz. • Knihy • Kniha AllatRa • České nakladatelství IBIS a Allatra • Hnutí AllatRa na křižovatce 1/3 • Hnutí AllatRa na křižovatce 2/3 • Hnutí AllatRa na křižovatce 3/3 

Autor: Jan Marek 

https://creativesociety.com/
https://allatra.org/
https://allatra.tv/
https://t.ly/9Gzw
https://allatra.cz/
https://allatra.tv/cs/knigi-anastasii-novykh
https://allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra
https://who.is/whois/allatra.cz
https://info.dingir.cz/2022/04/hnuti-allatra-na-krizovatce-1/
https://info.dingir.cz/2022/04/hnuti-allatra-na-krizovatce-2/
https://info.dingir.cz/2022/04/hnuti-allatra-na-krizovatce-3/
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