
Boh a Apokalypsa        
 

 Boh v skratke 
 

Povedomie sa začalo vyvíjať pomocou   

životných foriem, ktoré ho nosili. V určitom 

bode ich spoločného vývoja sa povedomie 

stalo schopným prežiť telesnú smrť svojej 

schránky a začalo hromadiť do svojho jadra 

vedomosti, včítane pomocou ďalších a 

zložitejších inkarnačných procesov.  Časom 

to viedlo k nahromadeniu všetkých 

vedomostí, ktoré sú možné, vo veľmi 

malom množstve najschopnejších 

povedomí, ktoré sa spolu stali 

najmocnejším povedomím v jestvovaní.   

Označujú sa menom „Boh“.  Toto najschopnejšie povedomie sa stalo schopným 

vyvíjať a programovať procesy, ktoré sa týkajú všetkého povedomia.  Povedomie 

sa stalo schopným ovládať tie procesy, z ktorých sa zrodilo a ďalej pokračovalo vo 

svojom raste.  Túto schopnosť získalo na základe pochopenia Zákonov Vesmíru 

a na základe ich dodržiavania.  Najdôležitejší Zákon Vesmíru stanovuje, že 

kladná energie je silnejšia ako záporná energia a zápornej energii nie je dovolené 

zvíťaziť.  

 

Dokonalé úplné povedomie, Boh, energiou svojich myšlienok vytvorí všetko, čo si 

dokáže predstaviť a čo požaduje.   Samouskutočnenie prostredníctvom lásky sa 

v tom bode stáva jedinou dodatočne obohacujúcou hodnotou.  Boh nasadzuje 

svoje vlastné schopnosti za účelom podporovania nárastu povedomia, ktoré učia 

a vedú na príslušných hladinách znalostí zástupcovia, v úlohe duchovných 

sprievodcov.  Sedem stupňov naplnenia je možných.  Naplnené Duše, také, čo 

zvládli primerané skúšky na tej - ktorej hladine, sa pripoja k spoločenstvu Duší, 

v ktorom rozsah blaženosti, ktorú príslušník prežíva, odráža jeho vlastný prínos 

k naplneniu druhých prostredníctvom svojich nadobudnutých schopností.  Čím je 

viac účastníkov a čím rozsiahlejšie sú ich nadobudnuté schopnosti, tým väčšia je 

blaženosť.  To popisuje princíp Jedného.   

 

Základné funkcie Jedného sa stali prevádzky schopnými, v chronologickom 

ponímaní, okolo stredoveku.  Jeho štruktúra je navrhnutá tak, aby sa stalo 

dokonalým  spoločenstvom, ktorého konečným cieľom je úplné samouskutočnenie 

Vesmíru prostredníctvom povedomia. V chronologickom ponímaní sa Vesmír 

dopracuje k tomu bodu po uplynutí 24 milión rokov.  To znamená možnosť 24 

milión rokov utrpenia pre tie povedomia, ktoré odmietnu sa učiť.  

 

S použitím modernej terminológie by sa úloha, ktorú na seba prijal Boh, dala 

označiť ako „generálny riaditeľ Vesmíru“. Nič sa nestane proti jeho vôli. 



Chápanie Boha a pochodov, ktoré riadi, predstavuje najvyšší stupeň vedomosti.  

Technológie, ktoré nerešpektujú dostatočne Zákony Vesmíru sú ničivé a postoje, 

ktorých cieľom je vzdorovať božej vôli, majú samo-ničivé dôsledky vzhľadom na 

povedomie. 

 

Do roku 2012 došlo k úplnému odlúčeniu 

povedomia prvej fázy v inkarnácii, od 

Boha.  To znamená, že ciele, ktoré sleduje 

ľudská spoločnosť sa dostali do priameho 

protikladu s  najvyšším dobrom, 

zabezpečenie ktorého v prospech 

všetkých, je úlohou Boha.  Skutočnosť, že 

sa takýto stupeň dosiahol, hlási koniec 

tomu povedomiu, ktoré ostalo bez 

naplnenia, z prvej fázy.  Udalosť sa 

predpovedala a niektorí ju označili ako 

„Koniec Sveta”.  

 

 Apokalypsa 

 

Apokalypsa znamená veľké odhalenie, pojem, ktorý autorka 

chápe ako dar vedomosti, na ktorý sa tešiť.  

 

No literatúra a film ho takmer bez rozdielu spájajú s veľkým 

nešťastím a so zánikom veľkého počtu ľudí.   

 

Atlantída, ktorá bola miestom zrodu civilizácie, zmizla z povrchu Zeme. Tí, čo 

prežili jej zánik, šli obývať iné svetadiely, kde sa delili o svoje poznanie ohľadom 

odhalenia, ktorého sa stali svedkami.  K zániku Atlantídy nedošlo za jediný deň.  

Robenie chýb je povolené, pokiaľ ostanú konštruktívnou súčasťou procesu učenia, 

čo je účelom života.   

 

Rozsiahle ľudské tragédie sa môžu konať  bez toho, že 

by muselo dôjsť k zániku planéty. Len v číslach 

spočíva rozdiel medzi tragickými životmi 

a katastrofou, a neobmedzené množstvo jedincov 

môže súčasne vnímať okolnosti svojho života ako 

neznesiteľné.  

  

Každý si stvárňuje svoj osud v procese uplatňovania vlastnej voľby vzhľadom na 

príležitosti.  Vo väčšine prípadov to zahrňuje veľa životov.  Duša, ktorá 

nenadobudne čo aj len základnú hladinu znalostí,  ktorá by jej umožnila vstup do 

Jedného, zomrie, podobne ako k tomu dochádza v prípade telesnej smrti.   Po 

očistení akejkoľvek energie, ktorá je pozostatkom Duše, ktorej pokračovanie sa 

nebude konať, sa jej pozostatková energia rozdelí v prospech skupinových foriem 



života, čím sa podporí ich postup v smere k svojprávnosti, ako jednotlivcov.  

Tento proces prebieha v príprave na nasledovné etapy rastu. 

 

Umožňovanie stretu medzi kladnou a zápornou energiou je dôležitou 

podmienkou rastu.   Je to jedinou cestou ako zdokonaľovať povedomie.   

 

 

 Prvá Fáza 

 

Ranné civilizácie sa snažili vysvetliť 

príčinu, v podobe vlastného konania, 

a dôsledok, v podobe predpokladanej odozvy 

zo strany vyššej moci.  K zrodu ľudstva 

prišlo popri túžbe človeka prispôsobiť sa 

božej vôli.  Vysoký stupeň spojenia s Bohom 

sa dosiahol v Egypte, spolu s mimoriadne 

vysokým stupňom vedomostí a dodnes 

nevysvetlenými technologickými schopnosťami.   

 

Nakoľko si prvá fáza ľudstva sama vyšľapávala cestu, v chronologickom 

ponímaní sa muselo uskutočniť niekoľko miliónov rokov života, než sa povedomie 

vyvinulo do čŕt Duše človeka.  „Ľudstvo” znamená viac, ako podobu človeka.  

Vyznačuje sa hodnotami súcitu a spoločenskej zodpovednosti.  Spoločenstvá 

prijali taký prístup k príslušníkom až oveľa neskôr potom, čo sa stali 

civilizáciami.   Civilizácia vznikla na základe dosiahnutia určitého bodu 

technologického pokroku. 

 

Tie povedomia z prvej fázy, ktoré boli schopné nesebeckej lásky, splodili 

duchovné deti.  Tieto novšie Duše tvoria vstupujúcu druhú generáciu.  Každá 

nasledujúca fáza posunie vývoj na vyššiu hladinu poznania.  

 

Ranné formy kresťanstva, ktoré sa snažili úprimne vysvetliť Kristovo učenie, sa 

dostali najbližšie k správnemu popisu Boha, ale iné doktríny obsahujú prvky 

pravdy.  Najmenej politicky revidované formy kresťanstva sa nájdu vo Východnej 

Európe. 

 

Ečmjadzinská katedrála v Arménsku (vpravo) je 

najstarším zachovaným kresťanským kostolom, 

ktorého pôvod sa traduje medzi rokmi 301-303. Ešte 

staršie pozostatky kresťanského kostola sú 

zachované v Dura-Europose v Sýrii. 

 

Akákoľvek kniha, ktorá oslavuje nenávisť 

a pomstu je knihou Antikrista, ak sa má 

použiť kresťanská terminológia.  

 
 



 

 Zostup do temna  

  
K zlomu prišlo v bode, keď sa túžba človeka po spojení s Bohom 

rozpoznala ako prostriedok hromadenia materiálneho bohatstva 

a nástroj politickej manipulácie.  Potom, čo preukázalo svoju 

schopnosť odolávať prenasledovaniu, svetská moc sa zmocnila 

najčistejšieho posolstva lásky, ako ho podal Ježiš Kristus, 

a prekrútila ho do otrokárskej doktríny postavenej na neracionálnych princípoch, 

ktorými sa falošne vysvetlili metafory.  V mnoho krát prepísanej cirkevnej dogme 

nevedomosť a strach nahradili lásku a samozodpovednosť.  

 

Tí, čo nepoznali Boha prehlásili, že ľudstvo nemôže pochopiť Boha, že jeho 

skutky sú nevysvetliteľné a že človek sa musí podriadiť jeho predstaviteľom na 

Zemi, ako jediné riešenie.    Nielen, 

že nevedomá cirkev ukončila 

akékoľvek prepojenie človeka 

k Bohu, ale sama sa prehlásila nad 

Bohom vo vzťahu k človeku 

a ľudstvo vykročilo na bolestivú 

spiatočnícku cestu vpred.   Rímska 

cirkev ju dlaždila prostredníctvom 

prenasledovania a vrážd, krížových 

výprav proti pôvodne priateľským 

a pohostinným Moslimom, 

a napokon genocídami vo vnútri samotného kresťanstva.   

 

Najschopnejšie Duše ľudstva pokračovali v inkarnačnom procese, ktorý sa v 

období temna počas 2000 rokov uskutočňoval do čoraz náročnejších okolností.  

Vedomosti už prítomné v  Duši sa stali nosnou časťou ich bytostí, zatiaľ čo 

spoločnosť im vnucovala očakávania, ktoré boli častejšie v rozpore, než v súlade 

s ich princípmi. Tri Duše na ceste k božskosti sa opakovane stali martýrmi, 

najvýraznejšie prostredníctvom cirkvi, v  mene – Boha, ktorým sa stali. 16. 

marca 1244 boli v jediný deň zavraždené na pokyn rímskokatolíckej cirkvi všetky 

tri Duše na ceste k božskosti, v priebehu genocídy Katarov.  

 

Pravda uskutočnila tri návraty s odstupom 700 rokov medzi udalosťami.  Po 

poprave Krista v roku 33, ďalšia božská inkarnácia, Dagobert II, ktorý bol z toho 

istého rodu ako Kristus, nakrátko zaviedol pravé kresťanstvo vo svojom 

kráľovstve v dnešnom Francúzsku.  Dagobert bol zavraždený v priebehu dvoch 

rokov od začiatku svojho panovania v roku 679 a pravda bola umlčaná opäť vo 

Francúzsku, v časti, ktorú vtedy tvorila nezávislá krajina, ktorej meno bolo 

Okcitánia, vyvraždením Katarov, na žiadosť rímskokatolíckej cirkvi.  Niekoľko 

popredných vodcov katarského hnutia boli pokračovateľmi Dagobertovho rodu.   

Predpovedalo sa, že Katari sa vrátia na konci fázy.  Poznanie Katarov 



v modernej reči bolo sprístupnené ľudstvu pri príležitosti vstupu do Duchovného 

Veku v roku 2006.  

 

 

 Rozdelenie sveta 

 

V stredoveku Francúzsko a Británia spolu súperili a Boh dovolil Británii vyhrať, 

pre jej menej kruté prenasledovanie tých, čo spytovali ortodoxné pravidlá.  

Zostatok fázy poznačil anglosaský vplyv.  

 

Medzi udalosťami boli 

kolonizácie Ameriky 

a Austrálie dobrodruhmi 

s výslednou genocídou 

obyvateľov Ameriky, ktorí 

sa tam dostali z Atlantídy, 

než ju pohltil oceán.  Oveľa 

neskôr americké pôžičky 

pomohli financovať 

rozsiahlu svetovú vojnu za 

cenu Rusom 30 miliónov 

mŕtvych a studená vojna medzi „víťazmi” nasledovala.   

 

Kráľovná Sibyla predpovedala veľké rozdelenie medzi východom a západom 900 

rokov pred Kristom. Ona a jej súčasník kráľ Šalamún boli medzi skoršími 

inkarnáciami Duší na ceste k božstvu.  

 

Božská Duša vidí všetky udalosti od začiatku až do konca, zatiaľ čo si vo 

vhodných inkarnáciách vyvolá niektoré udalosti.  Pohľad do budúcnosti sa koná 

na základe výpočtov zohľadňujúcich Zákony Vesmíru proti všetkým jestvujúcim 

možnostiam.  Dá sa to porovnať k počítačom.  Na rozdiel od človeka, Boh má 

všetky jestvujúce, ako aj všetky možné informácie a jeho projekcie sú neomylné. 

 

Rozličné časti zemegule poskytujú vhodné podmienky pre skúsenosti potrebné 

v rôznych bodoch rastu Duše.  Do východnej časti je inkarnovaná podstatná časť 

nových Duší.  Pokročilé Duše, ktoré ešte ostávajú na Zemi, mali životy vo 

väčšine, ak nie vo všetkých častiach sveta.  Takí ľudia sa ľahko cítia doma 

v ktorejkoľvek časti zemegule a budú mať pochopenie pre všetky etnické 

skupiny, pričom uznajú platný dôvod existencie každej.  Duše z prvej generácie 

budú vyradené z inkarnačného procesu do roku 2040. 

 

   

 

 

 



 Uzáver 

 

Prvá fáza ľudstva trvala 2600 rokov.  

Zatiaľ, čo sa hodnoty, ktoré urobili 

civilizáciu ľudskou, naďalej 

prehlasujú v mene, v skutočnosti sa 

uplatňujú do svojho opaku.  

Odcudzenie ľudstva od svojej 

vlastnej podstaty sťažilo naplnenie 

tým Dušiam, ktoré sa oň snažili, a 

súčasne  vyvolalo najvyšší stupeň 

schopností v tých, čo zvládli skúšky.    

Stalo sa tak za cenu zlyhania 

prevažnej väčšiny.   Ďalekej väčšiny inkarnácií sa učenie o posmrtnom živote 

netýka. 

 

Zákony Vesmíru sú nemeniteľné.  Sú nad Bohom.  Nová fáza ľudstva, ktorá sa 

začala v roku 2013, sa bude musieť naučiť zosúlaďovať možnosti oproti zdrojom 

tak, aby jej snaženie nebolo ničivé vzhľadom na životný priestor a na povedomie. 

 

Zdravie povedomia sa udržiava neprestajným hľadaním nových vedomostí 

a pridržiavaním sa Pravdy, alebo toho, čo človek verí, že je pravdou, a to aj vtedy,  

keď je skúšaný.  Vyššia hladina naplnenia sa nedá dosiahnuť bez zrieknutia sa 

svojho Ega.  Len tri Duše sa vzdali svojho Ega úplne a stali sa Bohom. 

 

 

Len jedno najvyššie dobro jestvuje. 

 

Každý mal tie isté možnosti. 

 

Nikto neostane dlhovať nikomu nič.    

 

„Dobrí“ sa obetujú tým, že sa podujmú na najbolestivejšie úlohy s cieľom 

vlastného pokroku, aby sa stali hodnými viesť druhých.   „Zlí“ obetujú svoje 

vlastné životy v ich prospech.     

 

Chamtivosť a zlo voči druhým končia vo vlastnej bolesti a zániku. 

 

Rozsah utrpenia závisí na tom, o akú hladinu naplnenia sa Duša snaží.  Duša, 

ktorá sa snaží o šiestu hladinu je trestaná 100 krát objemom utrpenia, ktorým by 

zaplatila Duša na prvej hladine za urobenie tej istej chyby.  
 

 

Nekonečný stav utrpenia je najväčším trestom za najťažší priestupok.  

 

Duše novej generácie predstavujú od roku 2013 viac ako polovicu inkarnácií.  



 

Duše, ktorým sa dostalo viac ako potrebovali, budú podrobené práve tým stavom, 

ktorými by boli chceli znížiť počet chudobných a tých v núdzi. 

 

 

Corascendea, 8. júna 2014, do slovenčiny upravené 10. júna 2014. 

 

 

 

 

 

Testament Katarov 
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