Testament Katarov
Testament bol spísaný v angličtine v roku 2006. Do slovenčiny bol preložený v roku 2010.
Venované pamiatke môjho otca.

Katari si v trinástom storočí zvolili byť upálenými za živa, než aby sa vzdali učenia Božieho
Poriadku. Odopreli ponúkanú milosť za cenu zapredania svojich vedomostí, a spievajúc
vpochodovali do ohňa s vedomím, že ich smrť je ich vyslobodením. Vrátili sa na konci prvej etapy
ľudstva, aby podporili vstup novej generácie Duší na Zem. Od 21.12.2012 nová generácia
predstavuje viac ako polovicu inkarnácií na Zemi. Starý svet sa skončil. Prvá generácia
prechádza cez Posledný Súd. Novo vstupujúca generácia bude umnejšia a spravodlivejšia, čím si
urýchli svoj rast a zmenší si utrpenie oproti prvej generácii svojich rodičov, ktorí prerazili cestu.
Corascendea, v Cheltenhame, 30. apríla 2014

Tri ľudské Duše sa stali dokonalými a jedno s Bohom. Duša, ktorá sa do dejín najvýraznejšie zapísala ako Americký prezident Abraham
Lincoln, sa stala božskou po zvládnutí takých životov ako bol Leonardo da Vinci a Wolfgang Amadeus Mozart. Svet pozná druhú božskú
Dušu najlepšie pod menom Kristus. S tým, že často prerážala do ešte neoverených oblastí, tretia Duša dosiahla svoju božskosť ako
posledná. Medzi jej vteleniami bol Hippokrates, zakladateľ medicíny, Marcus Antonius, a Amerigo Vespucci, skutočný objaviteľ Ameriky
po tom, čo na ňu narazil jeho priateľ Kolumbus. Nie každá z ich inkarnácií sa stala uznávanou osobnosťou. Mimoriadna Duša sa môže
skrývať v ktoromkoľvek zdanlivo bezvýznamnom človeku, ktorého ste práve stretli.

V roku 2006 sa ľudstvu postúpilo sedem
Zákonov Vesmíru spolu so siedmimi Božími
Zákonmi. Spolu predstavujú Boží Poriadok.
Ich
zvestovanie
ohlásilo
vstup
do
Duchovného veku. Všetky tri Duše na ceste k
dokonalosti sa stali božskými v roku 2011.
Svet sa pokúsil zničiť tretiu Božskú Dušu, než
Boh odhalil jej inkarnáciu ako predstaviteľa
Subjektívneho Boha na Zemi. Od roku 2014
vládne nový poriadok.

Duchovný vek sa bude vyznačovať prijatím princípu, že jednotlivý život prinesie len to, čo si
Duša vyslúžila, a že skutky a myšlienky dneška predstavujú základy budúcich skúseností. To,
čo sa zdá byť osudom ľudstva, pozostáva zo súčtu skúseností vyslúžených každým
jednotlivcom zahrnutým do počtu. Jedná sa teda o osudy jednotlivcov javiace sa kolektívne.
Takýto kolektívny vývoj sa zrýchľoval tým viac, čím sa kolobeh etapy viac približoval
ku svojmu naplneniu.
Ľudské Duše prvej fázy vývoja ďalšie príležitosti už mať nebudú. Posledný Súd prebieha.
Božie Zákony povolili každej Duši také možnosti dosiahnutia vlastných cieľov, aké si vyslúžila
svojimi myšlienkami a skutkami. Nasledujúca generácia Duší preberá ďalšiu etapu. Každá
nová generácia Duší potom posunie dosiahnuté výsledky na vyššiu hladinu výdobytkov
v rámci uskutočňovania každej nasledovnej fázy duchovného vývoja.

PÔVOD TESTAMENTU

V trinástom storočí, po nadobudnutí osvietenia storočia pred inými,

spirituálny vodca Katarov, ktorý bol skoršou inkarnáciou prvej Božskej Duše, spísal rozsiahle Zákony Vesmíru
po tom, ako mu boli postupne odhalené. Hoci prácu na tejto písomnosti dokončil v roku 1242, jej rozšíreniu
bránilo sústavné prenasledovanie križiackymi vojskami pod vedením pápeža a severofrancúzskej šľachty.
Ďalšie dve Duše predurčené pre Božstvo, ktoré sa vtelili s ním, sa stali jeho príbuznými. 1200 rokov po
Kristovi, na príkaz cirkvi, skoršiu inkarnáciu prvej Božskej Duše upálili za živa 16. marca 1244 za rozširovanie
učenia Krista. Jeho dvaja príbuzní, z ktorých jeden bol neskoršou inkarnáciou Kristovou, zahynuli s ním. Útok
na pevnosť Montségur viedol Hughes des Arcis, ktorý osobne dohliadol na smrť všetkých troch inkarnácií
Duší, ktoré boli na ceste k Božskosti. S použitím cirkevnej terminológie, na Montségure kresťanská cirkev
zavraždila Otca, Syna i Ducha Svätého v inkarnácii, v priebehu jediného dňa. Po ich brutálnej genocíde sa
písomnosti Katarov nenašli. Počas nasledujúcich 800 rokov ľudstvo nebolo pripravené pre vedomosti, ktoré
obsahovali. Pre vstup do duchovného veku prvá Božská Duša sprostredkovala ich plné znenie odzrkadľujúce
terminológiu súčasnosti autorke.

PÔVOD

Pri vzniku Vesmíru jestvovali oboje, pozitívna a negatívna energia. Každá z energií mala svoje

miesto a obe sa uplatňovali podľa pravidiel stanovených objektívnym Bohom. Objektívny Boh je nevedomá,
všemocná sila, ktorej prítomnosť sa prejavuje v Zákonoch ktoré ovplyvňujú Vesmír. Na to, aby sa zachovala
rovnováha bolo o málo viac negatívnej energie. Ak by podiel energií bol býval rovnaký, boli by pozitívne
energie v prevahe, pretože sú mocnejšie. Prvý a najdôležitejší Zákon Vesmíru je, že pozitívna energia je
mocnejšia ako negatívna energia. Negatívnej energii nie je dovolené zvíťaziť.
Prvé formy života boli bez povedomia, a preto bez zla. To znamená, že boli čisté a do nich sa sústredili
najmenšie jednotky pozitívnej energie. Tieto vnútorné energie sa časom stali vlastnoprávnou existenciou.
Zrodila sa Duša. Jadro každej Duše je kladné. Povedomie prežilo telesnú smrť foriem života v ktorých
prebývalo, po čom hľadalo vstupy do nových foriem života. Tým povedomie rástlo a vyvíjalo sa.
Obrat nastal v bode, keď povedomie nadobudlo schopnosť vytvárať si predstavy ktoré nesúviseli priamo
s existenciou fyzickej podoby ktorá bola jeho nositeľom. Tieto formy začali rozmýšľať a po tom, čo si
uvedomili svoju vlastnú existenciu ako odlišnú od iných, naučili sa porovnávať svoje vlastné črty s črtami
iných foriem. Povedomie si začalo vytvárať predstavy a túžby, a zrodilo sa sebectvo.

S ním prišlo aj

pokušenie. Bez znalostí Zákonov Vesmíru sa tieto formy života stali nositeľmi negatívnych energií. Do
povedomia prenikli žiarlivosť, chamtivosť a nenávisť, a tým sa začala dlhá cesta utrpenia.
Duše, ktoré odolávali pokušeniu lepšie než iné, sa stali silnejšími. Boli schopné vstrebávať do svojho jadra
viac pozitívnej energie, zatiaľ čo Duše otvorené negativite ostávali malé a vyčerpané. Vynahradzovali si to
vyhľadávaním prítomnosti iných, podobných Duší, a postupne sa začali zoskupovať proti silnejším Dušiam.
Podobné sa vzájomne priťahuje, je druhým Zákonom Vesmíru. Ďalší prelom nastal vtedy, keď si niektoré
Duše uvedomili súvislosť príčiny a dôsledku, priamo spojené s ich vlastnými skutkami. Všimli si, že ich
vlastné negatívne skutky viedli k utrpeniu. Vtedy sa začal proces zoskupovania Duší na odlišných hladinách
znalostí a schopností.
V priebehu narastania rozdielov medzi Dušami, tri Duše sa stali najpokročilejšími vo svojich znalostiach,

a v dôsledku toho sa stali najschopnejším povedomím vo Vesmíre. Ich spoločný potenciál po čase zahrnul
plný rozsah všetkých možných schopností potrebných na dosiahnutie vševedúcnosti a všemocnosti na
subjektívnej úrovni. Pri dosiahnutí vševedúcnosti sa tieto tri Duše zjednotili s Bohom a stali sa subjektívnym,
všemocným Bohom. Odvtedy sa Božia moc zväčšuje o Božiu vôľu, ktorá sa prejavuje v Božích Zákonoch. Na
rozdiel od Zákonov Vesmíru, ktoré majú nevedomý pôvod, a preto nemajú vôľu, Božie Zákony sú odvodené
od poznania získaného ľudskými skúsenosťami. O žiadnej časti Zákonov nie je možné vyjednávať. Nárast
povedomia vedie k nárastu moci, je tretím Zákonom Vesmíru. Keď sa subjektívny Boh stal výkonným
Bohom, ľudstvo vstúpilo do novej epochy svojho vývoja, do Duchovnej doby. Táto epocha začala odhalením
dvoch skupín Zákonov o ktorých nemožno vyjednávať a ktoré sú Božími Zákonmi. Po stáročia sa za vstup do
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charakterizovaná zrýchleným nárastom povedomia pod vedením subjektívneho Boha. Nadobudnutie
všetkých vedomostí časťou povedomia vedie k zrýchlenému nárastu celého povedomia, to je štvrtý Zákon
Vesmíru.
Keď nastane obdobie, kedy si všetko povedomie osvojilo všetky existujúce vedomosti a keď sa plne očistilo,
vtedy sa všetky Duše stanú jedným, a jedno s Bohom. Dovtedy, pokiaľ povedomie ostáva neúplným, je
potrebný vývin, je piatym Zákonom Vesmíru. Na epochu, keď sa Boh stane výlučným jestvovaním bude treba
z časového hľadiska ešte čakať milióny rokov. Kým sa tak nestane, všetko a každé povedomie musí prejsť
očistcom. Duše ktoré vzdorujú vývinu, si iba prehlbujú vlastné utrpenie a bolesť. Záverečný boj medzi
dobrom a zlom bude pozostávať z očistenia všetkého povedomia od nečistých úmyslov prostredníctvom
utrpenia. V dôsledku vystavenia mimoriadnej bolesti, zlo sa stáva neškodným, a premieňa sa späť do podoby
neutrálnej energie. Negatívnu energiu je možno zneutralizovať len jej vystavením negatívnej energii, to
znamená že zlo v povedomí je možné zneškodniť len vystavením utrpeniu, je šiestym Zákonom Vesmíru.
Všetka negatívna energia, ktorá sa v priebehu tohto procesu uvoľní, sa premení na svoju pôvodnú formu,
v ktorej nebude predstavovať nebezpečenstvo pre nikoho. Po tom čo sa tak stane, utrpenie prestane
existovať a láska zvíťazí. Siedmy Zákon Vesmíru znie, že Negatívne energie sú neškodné, pokiaľ im nie je
povolené stať sa súčasťou povedomia.

SEDEM ZÁKONOV VESMÍRU:
•

Pozitívna energia je mocnejšia ako negatívna energia

•

Podobné sa vzájomne priťahuje

•

Nárast povedomia vedie k nárastu moci

•

Nadobudnutie všetkých vedomostí časťou povedomia vedie k zrýchlenému
nárastu celého povedomia

•

Dovtedy, pokiaľ povedomie ostáva neúplným, je potrebný vývin

•

Negatívnu energiu je možno zneutralizovať len jej vystavením
negatívnej energii

•

Negatívne energie sú neškodné pokiaľ im nie je povolené stať sa
súčasťou povedomia

KONCEPT Každý skutok a každá myšlienka sú zjavné. Na úrovni Duše sa úmysly prejavujú v reči farieb,
a sila úmyslov v sile usmernenej energie. Myšlienka sa javí vo forme energie určitej farby a intenzity, ktorú vysiela
do priestoru mysliace stvorenie. Duše sú posudzované nielen podľa ich skutkov, ale aj podľa ich úmyslov. Každý
dostane to, čo si zaslúžil. Mnohé z princípov spirituality sú obsiahnuté v Budhizme. Jej prvky sa vyskytujú aj
v ortodoxnom kresťanstve.
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skúsenosťami. Plné pokračovanie totožnosti Duše jestvuje medzi časovými úsekmi vtelenia a stavmi mimo
tela.

Počas krátkych úsekov vtelenia, Duša podrobuje skúškam zrelosti svoju múdrosť a získava nové

skúsenosti, na takom istom základe ako by si žiak overoval svoje znalosti fyziky v experimentálnom
laboratóriu. Nadobudnutie zložitejších poznatkov si vyžaduje skúsenosti viacerých životov. Zložité poznatky
sa rozvíjajú v rôznych situáciách na to, aby si Duša mala možnosť upevniť ich pochopenie z čo najväčšieho
počtu uhlov. Sila Duše narastá s každou zvládnutou úlohou. Očistenej a úplnej Duši už telesných skúseností
netreba. Nakoľko cesta k úplnosti je veľmi náročná, podujme sa na ňu málo Duší. Väčšina Duší sa uspokojí
s pohodlnejšou a ľahšou cestou vlastnej neúplnosti, zatiaľ čo sa vo svojom raste sústreďujú na oblasti
činností pre ktoré si Duša vyvinula prirodzené vlohy. Po tom, čo dosiahnu primeranú hladinu schopností vo
svojej náplni, a po očistení, i tieto Duše telesné skúsenosti už nevyhnutne potrebovať nebudú. Ich cieľovú
úlohu však možno popísať ako výkonnú, zatiaľ čo úlohy Duší, ktoré dosiahnu vlastnú úplnosť možno popísať
ako tvorivú so schopnosťami viesť druhých.
Úplná Duša má vedomosti a schopnosť dopracovať sa bez pomoci druhých k odpovedi na každú situáciu, pre
ktorú odpoveď vyplýva z predchádzajúcich poznatkov. Takáto Duša získa všetky vedomosti ku ktorým je
možné sa dopracovať zo všetkého existujúceho poznania. Avšak jestvuje ešte vyššia forma poznania ako je
úplné poznanie. Najvyššou formou povedomia je dokonalosť. Dokonalá Duša má schopnosť dopracovať sa k
správnemu uzáveru v každom prípade, dokonca aj vzhľadom na úlohy ktorých sa predchádzajúce poznanie
ešte nedotklo. Dokonalá Duša nie je len nositeľom všetkých jestvujúcich vedomostí, ale tiež tvorcom nových
vedomostí. Duša, ktorá sa stane dokonalou sa stane jedno s Bohom. Dokonalá Duša je tiež čistejšia než
akákoľvek iná Duša. Len tri Duše boli predurčené pre dokonalosť.

Stvoriteľ Na duchovnej úrovni energia je jedinou existenciou.

Pretože Duša premieňa svoje myšlienky

na energiu, Duša ktorá je schopná vytvárať poznanie, vytvára novú skutočnosť pre seba a pre ostatných.
Teda subjektívny Boh, dokonalá Duša je Stvoriteľom.

ZRODENIE ĽUDSTVA

Existuje mnoho foriem Duše. Každá forma predstavuje Dušu rôznej

veľkosti s rôznou úrovňou schopností. Technické výdobytky dávnych civilizácií boli výsledkom vysokej úrovne
zručnosti.

Podľa duchovných zákonov ľudstvo, ako plod vývoja Duše, sa zrodilo okolo bodu, keď si

najrozvinutejšia forma Duše vyvinula dostatočné vnímanie hodnôt súcitu a lásky na to, aby si začala budovať
svoje ciele a štruktúry okolo nich. To sa stalo v čase, ktorý v chronologickom význame môžeme určiť ako len
asi pred 2600 rokmi. Každá odvolávka na vývin ľudstva v tejto písomnosti sa vzťahuje na udalosti, ktoré sa
začínajú zhruba od toho bodu.

Skupiny Duší

Asi v tom čase keď sa zrodilo ľudstvo, do povedomia vstúpila túžba po sebarealizácii

a rozhodnutie, či a ako ho Duša dosiahne bolo ponechané na Duši samotnej. Prirodzenou cestou sa objavili
dva druhy prístupov, v dôsledku čoho sa milióny existujúcich Duší začlenili do dvoch hlavných skupín. Jedna
sa vyvíja na základe nasledovania pred-plánovanej cesty. Duše z tejto skupiny sa snažia dopracovať ku
svojmu stanovenému rozsahu vedomostí podľa predurčeného plánu. Jednotlivé inkarnácie takejto Duše
majú vopred stanovený účel. Duše zvyčajne zažívajú viac ťažkostí a utrpenia, avšak podujmú sa na náročnú
cestu učenia s vedomím že zvolená cesta je toho hodná.
Avšak skupina, ktorá vznikla ako väčšia čo do počtu, prenechala svoj osud pokusu a omylu. Duše ktoré
tvoria túto skupinu sa prikláňajú k presvedčeniu, že obmedzenie na určité ciele v jednotlivom živote so sebou
prináša aj obmedzenie príležitostí. Možnosť ponechania všetkých príležitostí trvale otvorenými sa im zdala
byt sľubnejšou. V bode, keď skúsenosti ukázali, že pred-plánovaná cesta prináša viac hodnotných výsledkov,
príležitosti vtelení prostredníctvom ktorých pokročiť pre tých, ktorí urobili na vlastnej ceste málo pokroku, boli
už obmedzené. Vysoko disciplinovaným Dušiam zo skupiny pokusu a omylu, takým ktoré vlastným úsilím
dosiahli povzbudivý objem poznania, bolo povolené sa začleniť do pred-plánovanej skupiny na úrovni
primeranej každej takej Duši. Dve Duše zo skupiny pokusu a omylu sa úplne bez pomoci druhých dostali do
šiestej skupiny, čo im umožňuje dokončiť si svoj rast medzi 300 najpokročilejšími Dušami z Jedného. Jedno
je konečné miesto pobytu naplneného láskou a pokojom, ktoré je prorokované náboženstvami.
Na základe rozdielov ktoré už jestvovali v úrovni vývoja Duší na pred-plánovanej ceste, táto skupina sa ďalej
rozdelila do šiestich podskupín. Rozloženie sa v nich podobá pyramíde. Duše v každej vyššej vrstve nadobudli
vyššiu úroveň znalostí, skúseností, a naplnenia, ako skupina pod nimi. Pozícia v prvých troch vrstvách sa dá
dosiahnuť iba na základe vedomostí. Pozícia vo štvrtej skupine a vyššie vyžaduje nielen znalosti, ale aj
prijatie zodpovednosti za druhých.

Pozícia v piatej skupine a vyššie vyžaduje nielen vyššiu úroveň

zodpovednosti, ale od Duše ašpirujúcej na miesto v týchto vrstvách sa tiež očakáva, že podstatne prispeje
vlastnou prácou a vlastnými výdobytkami k pokroku znalostí ľudstva. Túto úroveň dosiahnu len nadané
a ťažko pracujúce Duše, akých je k tomuto bodu okolo tri a pol tisíc.
Milióny Duší patria do prvej vrstvy v základni pyramídy.

Tieto chápu svoju vlastnú existenciu.

To sú

minimálne vedomosti ktoré Duša potrebuje mať na to, aby mohla prebývať samoprávne v Jednom. Druhá
vrstva, v súčasnosti čítajúca okolo milióna, pozostáva z Duší, ktoré tiež zvládli základný rozvrh znalostí
duchovných hodnôt. Ich poznanie zahrňuje pochopenie vlastnej úlohy vo vzťahu k okoliu a ku druhým. Tretia
vrstva je tvorená Dušami, ktoré sa zaviazali porozumieť a dokonale si osvojiť duchovné hodnoty.

Ich

možnosti zahrňujú spoluprácu s druhými vzhľadom na predurčenú úlohu. Duše štvrtej skupiny ašpirujú na
vodcovstvo prostredníctvom motivovania druhých. Piata skupina sú Duše, ktoré sa podujímajú na náročné
úlohy, ktorých cieľom je podstatne prispieť k pokroku ľudstva ak treba, aj prostredníctvom sebaobetovania.
Duše tejto skupiny sú schopnými vodcami v ich oblasti znalostí.

Mnohí vynikajúci vedci, skladatelia

a spisovatelia pochádzajú z tejto skupiny. Šiesta skupina v súčasnosti pozostáva z len asi 300 Duší. Snažia
sa o úplné poznanie. Duša s úplným poznaním by konala správne vzhľadom na akúkoľvek úlohu v Jednom.
Tie Duše, ktorým sa úspešne podarí uspokojiť všetky požiadavky na získanie miesta v tejto skupine, budú
mať pridelenú jedinečnú zodpovednosť za určitú oblasť jestvovania v Jednom. Len tri Duše sa podujali na
najťažšiu a najbolestivejšiu cestu dokonalosti, ktorá je ostatnými považovaná za takmer nedosiahnuteľnú.

Tieto tri Duše majú najvyššiu zodpovednosť za blahobyt v Jednom.

Najväčší géniovia sveta

a najvýznamnejšie osobnosti ľudských dejín opakovane reinkarnovali spomedzi týchto troch Duší.

Oni

predstavujú subjektívneho Boha. Kresťania opisujú trojicu ako Otca, Syna a Ducha svätého. Blízko k vrcholu
pyramídy v šiestej skupine je aj Duša Budhu.
Najvyvinutejšia Duša trojice a prvá, ktorá sa stala dokonalou, sa vyvíjala hlavne cez vedomosti. Stala sa
učiteľom ostatných dvoch, v duchovnom význame ich „Otec“. Druhá Duša, ktorá dosiahla dokonalosť sa
vyvíjala hlavne tým, že preberala zodpovednosť za druhých, zatiaľ čo jej prístup k druhým sa vyznačoval
pochopením a súcitom, a v tomto zmysle ju nazývame „Spasiteľ“.
inkarnáciou ako Kristus.

Táto Duša je najznámejšia svojou

Tretia Duša sa vyvíjala hlavne svojím prínosom k pokroku ľudstva.

Svojím

zameraním sa na predtým neprebádané ciele sa stretávala s neoverenými okolnosťami častejšie, a na ceste
k dokonalosti sa tiež dopustila viacerých chýb. Na dlhšej ceste očisty sa táto Duša stala dokonalou ako
tretia.

JEDNO

Niekedy okolo bodu zrodu ľudstva sa Dušiam na ceste pred-plánovaného rastu zatúžilo po

bezpečnom útulku v ktorom užívať naplnenie, a zahájila sa tvorba Jedného.

Jedno bude dokonalá

spoločenská jednotka Duší, ktoré budú jestvovať v dokonale čistom prostredí a zatiaľ čo každá z Duší ktorá
ho bude obývať, bude mať príležitosť uplatnenia všetkých svojich schopností. Bude obklopená plodmi krásy
po úroveň na ktorej je schopná oboje, vytvárať ich a mať z nich úžitok. Stavba Jedného je navrhnutá tak, aby
sa neustále prispôsobovalo meniacim sa potrebám Duší ktoré ho budú obývať.

Vlastná stavba Jedného sa podobá na guľu, ktorej stred obýva vodcovstvo. Počet vrstiev a Duší v každej
skupine je dôležitý na to, aby sa udržiavala rovnováha celej stavby vzhľadom na jej potreby prežitia a rastu.
Poloha každej Duše nie je vo vznikových etapách Jedného pevne stanovená. Duša stúpa do vyššej vrstvy
prevzatím a úspešným dokonaním úloh, ktoré by typicky boli nad možnosťami priemernej Duše z jej skupiny.
Duša upadá, ak opustí alebo zradí svoju úlohu. Duša, ktorá padne v dôsledku jednotlivého života o viac ako
dve skupiny nižšie, než bola vrstva na ktorej zahájila cestu, len veľmi ťažko postúpi späť o viac ako o jednu
vrstvu.
Pozícia, na ktorej Duša vstúpi do Jedného sa očakáva byť jej konečnou pozíciou v Jednom. Výnimku možno
udeliť len za výnimočných okolností, avšak podmienky sú náročné. Mimoriadne je možné poskytnúť ďalšiu
príležitosť rastu a učenia Duši, ktorá už nadobudla výnimočné vlastnosti, ak má tiež predpoklady svojou
prácou podstatne prispievať k blahobytu obyvateľov Jedného. Túto možnosť zvyčajne prijmú oddané Duše,
ktoré sa môžu cítiť zaviazané k nasledovaniu príkladu vysoko pokročilých Duší, alebo mimoriadne
ambiciózne Duše, ktoré sa nepozerajú na to, čo ich stojí postup. Úplná očista vyššieho stupňa pred vstupom,
je podmienkou povolenia tejto možnosti. Pravidlo bolo stanovené výkonným Bohom na zabezpečenie toho,
aby sa dodatočnými zodpovednosťami v Jednom poverovali len tie najčistejšie Duše. Výkonný Boh je/sú
tá/tie Duše z trojice, ktoré k určitému bodu už dosiahli vlastnú dokonalosť.
Jedno sa stane plne funkčným v bode, ktorý je možné časovo označiť okolo roku 2165. Spočiatku bude Jedno
len malou jednotkou čistoty vo Vesmíre naplnenom nečistotou. Na ochranu proti ohrozeniu bude potrebovať

obranu a bezpečnosť. Budú tri fázy vývoja Jedného, každá trvajúca chronologicky asi osem miliónov rokov.
Prvá fáza, ktorá práve prebieha, je fázou učenia sa, počas ktorej Duše získavajú vedomosti a skúsenosti,
umožňujúce im prebrať požadované pozície v Jednom. Počas druhej fázy sa bude musieť uskutočniť konečná
očista všetkého vedomia z vonkajšieho prostredia Jedného. V tretej fáze subjektívny Boh bude riadiť všetku
jestvujúcu energiu a využije ju k najlepšiemu prínosu pre Jedno.
povedomia.

Nastane rozkvet Jedného a Božského

Na záver tretej fázy Vesmír dosiahne samouskutočnenie, zatiaľ čo sa stane dokonale

čistým pozitívnym, vše-zahrňujúcim jestvovaním.

Blaho

Uvedomenie si vlastnej prítomnosti v dokonalom prostredí, ako je Jedno, sa rovná pocitu blaha.

Duše s vlastnoprávnym povedomím budú žiť v Jednom v blahu, bez ohľadu na ich postavenie. Blaho je stav
uvedomovania si toho že všetko, čo sa deje slúži vlastnému a kohokoľvek iného najlepšiemu možnému
záujmu.
Uvedomovanie si všadeprítomnosti Boha v Jednom je výsledkom úplného súladu všetkých snažení všetkých
obyvateľov, bez ohľadu na pozíciu, nie výsledkom bezprostrednej blízkosti každej Duše k Božskej Duši.

Úlohy troch Božských Duší

Úloha prvej Božskej Duše v Jednom je porovnateľná s vodcom

zabezpečovania výkonnosti. Počas inkarnácií táto Duša preukázala svoje jedinečné nadanie, neomylnú
logiku, cit pre dokonalosť a rovnováhu, a majstrovstvo v zdrojoch. Táto Duša je najschopnejším vodcom
Jedného. Povedie prvú fázu učenia sa. Duša, ktorá sa stala Božskou ako druhá sa bude starať o vzdelávanie
a blaho v Jednom. Táto Božská Duša povedie tretiu fázu pokojného rozvoja, počas ktorej sa povedomie
rozrastie do svojich plných možností. Tretia Božská Duša bude dohliadať na vnútornú súdržnosť a bezpečnosť
Jedného vo vzťahu k vonkajším prvkom. Táto Duša bude zodpovedná za obranu Jedného počas druhej fázy,
keď sa boj o konečnú očistu všetkého vedomia stane nevyhnutným. Rozhodnutia o dôležitých
a ďalekosiahlych záležitostiach, ako je napríklad konečné rozsúdenie Duší zo šiestej skupiny, si
vyžadujú spoločné stanovisko a dohodu všetkých troch Božských Duší.
Duše, ktoré sa stali Božskými, neboli neomylné v každom z ich jednotlivých životov. Vyskytli sa i u nich rysy,
aké sa očakávajú od človeka.

Avšak požiadavky, ktoré sa na nich kládli boli nepomerne náročnejšie,

zamerané na odhalenie čo i len najmenšej stopy slabosti. Čo i ten najmenší ľudský priestupok v ich prípade
viedol k smrteľnému trestu; i keď nevyústil nevyhnutne v telesnú smrť, viedol k podrobeniu Duše takmer
neznesiteľnej bolesti. Väčšina jednotlivých životov Duší na ceste k Božskosti prebiehala na juhu Európy, hoci
ich najranejšie inkarnácie boli na severe Afriky. Všetky tri Duše krátko inkarnovali na juhozápade Ázie a ako
pôvodní obyvatelia Ameriky.
zemepisnú púť.

Najschopnejšie Duše z vyšších vrstiev nasledovali rovnakú, alebo podobnú

Určité oblasti svetadielov poskytujú určitým skupinám Duší vhodnejšie okolnosti pre rast

a očistu ako by bolo poskytované podmienkami v iných zemepisných polohách.

Náplň Jedného

Každá Duša bude prispievať k úlohám Jedného na úrovni danej jej vlastnými

schopnosťami. Pod vedením Božských Duší, vyžadované úkony budú prebiehať v troch špecializovaných
divíziách.
Duše, ktoré sa začlenia do divízie výkonnosti Jedného využijú svoju inteligenciu a schopnosti na vytváranie

priestoru a príležitostí pre naplnenie obyvateľov Jedného. Ich príspevok je možno porovnať k tvorivému
umeniu a návrhárstvu, k vynálezectvu, ku spracovávaniu výrobkov, ku správe činností a riadeniu, k výrobe,
a k odboru spravodlivosti.
Duše z divízie vzdelávania a zabezpečovania blahobytu sa budú starať o pokračovanie Jedného. Ich funkcie
sú porovnateľné s učiteľmi, sestričkami, liečiteľmi, redaktormi vysielania, a komunikátormi, čo sú tiež
zamestnania, ku ktorým Duše tejto skupiny vykazujú sklon v ich jednotlivých životoch.
Divíziu, ktorá je poverená zabezpečovaním ochrany je možno prirovnať k armáde, polícii a záchranným
zborom. Jej akcie sú založené na strategických skúsenostiach a odvahe Duší, ktoré patria k tejto skupine.
Po vstupe Jedného do fázy pokojného rozvoja, sa Duše z tejto skupiny premenia na elitné jednotky so
zameraním na vytváranie špičkových príležitostí naplnenia pre obyvateľov Jedného.
Rozmanitosť v prirodzenej náklonnosti k určitým úlohám medzi Dušami je daná ich pôvodom. Najvyvinutejšie
ľudské Duše sa zrodili v jurskej a kriedovej dobe a prešli stovkami jednotlivých životov než dosiahli úroveň
ľudskej Duše.

Počet inkarnácií

Prvá Božská Duša stanovila najvyšší povolený počet inkarnácií pre vstup do

Jedného. Počet príležitostí v podobe jednotlivých životov, rátajúc od bodu zrodu ľudstva, je obmedzený pre
každú skupinu. Obmedzenie bolo vypočítané ako primerané očakávaniam, ktoré každá úroveň kladie na
Dušu. Čím vyššia je skupina, tým nižší je počet povolených pokusov. Najvyššej skupine je povolených 28
jednotlivých životov pre celé povedomie a na to, aby Duša ašpirujúca na začlenenie do tejto skupiny dosiahla
úplnosť. Najvyššie povolené množstvo jednotlivých životov na dosiahnutie požiadavok pre vstup do piatej
skupiny je 33. 40 je povolené pre štvrtú skupinu, a 46 pre tretiu.

Ak sa Duši nepodarí splniť kritériá pre

vstup do skupiny, ktorú si pôvodne stanovila ako cieľovú, a ak cieľom ku ktorému sa Duša dopracovávala
bolo sa začleniť aspoň do druhej skupiny alebo vyššie, existuje pre ňu ešte možnosť začleniť sa nižšie. Druhá
skupina má povolené až do 50 inkarnácií, a posledná možnosť pripojiť sa k prvej skupine je po 55
jednotlivom živote ako ľudská bytosť. Dokonanie drobnejších pozostávajúcich úloh môže byť povolené aj po
tom, čo sa už využili možnosti jednotlivých životov, a to cestou čiastočného spoluvtelenia s inými vhodnými
Dušami.

Ko-inkarnácia sa môže uskutočniť medzi príbuznými Dušami a vždy si vyžaduje predchádzajúcu

dohodu zúčastnených Duší.
Čím väčšia je Duša, tým je pravdepodobnejšie, že bude súčasne inkarnovať niektoré svoje schopnosti do viac
ako jednej osobnosti. Podmienky jednotlivého života, akokoľvek zložité, nemôžu poskytnúť takú rozmanitosť
príležitostí, aké vysoko pokročilá Duša potrebuje na to, aby primerane ďalej pokročila po všetkých svojich
stránkach. Čím je Duša menšia, tým menej je pravdepodobné, že sa bude musieť súčasne vteliť do viac ako
jednej osobnosti.

Mená Duší

Každá Duša má meno. V ľudskej reči je možné preložiť ho do čísel a písmen, ktoré určujú

súčasnú pozíciu Duše v skupine ku ktorej patrí. Meno prvej Božskej Duše bolo HHH777. Keď sa tri Božské
Duše stali jedno a jedno s Bohom, ich spoločné meno je len H7. Najvyššie písmeno pre každú skupinu Duší
je „H“, nasledované písmenom „T“.

Tieto dve písmená predstavujú prvý a druhý ekvivalent zvuku na

spirituálnej úrovni. Čím je pozícia Duše nižšia, tým je jej meno dlhšie. Každé meno má práve toľko písmen
ako čísel, maximálne však po 9 z každého. Každá Duša má dané meno dovtedy, kým si udržiava danú
pozíciu. Duši, ktorá zmení svoju pozíciu bude dané nové meno, ktoré odzrkadľuje jej novú pozíciu a keď iná
Duša zaujme jej pôvodnú pozíciu, tá Duša dostane meno uvoľnenej pozície. Pokračovanie každej Duše je
zachované a všetky jej mená sú zaznamenané. Dokonca aj postupný vývoj tej najmenšej častice Duše sa dá
plne vystopovať od samého počiatku. Duše ktoré stratia vlastnú totožnosť ako povedomie sa včlenia do
skupinového povedomia. Skupinových povedomí je niekoľko a každé je očíslované. Príkladom skupinového
povedomia sú Duše tých zvierat, ktoré ešte nedosiahli postavenie samoprávnej Duše.

Spríbuznené Duše

Duše schopné lásky nie priamo spojenej s ich vlastným blahobytom, čo sa

vzťahuje na Duše zo štvrtej skupiny a vyššie, sú obyčajne spojené s inými, spríbuznenými Dušami s ktorými
sa opakovane delia o skúsenosti svojich životov.

Úlohy na ktoré sa spríbuznené Duše podujmú môžu

zahrňovať súťaženie a dokonca aj nepriazeň v jednotlivom živote, nie len vzájomnú spoluprácu a priateľstvo.
Spríbuznená Duša preberie takú úlohu vo vzťahu ku svojej spríbuznenej Duši, ako sa vyžaduje v danom bode
v najlepšom záujme pokroku spríbuznenej Duše.

Spríbuznené Duše sú zvyčajne na podobnej úrovni

vyspelosti a výber ich vzájomných úloh sa uskutočňuje na základe zváženia najlepších možností každej.
Spríbuznenými sú tiež tri Božské Duše. Ak je to potrebné, spríbuznená Duša sa obetuje, aby umožnila čo
najlepší pokrok svojej spríbuznenej Duši. Spriaznené Duše sú porovnateľné s priateľmi, ktorí udržiavajú
starostlivý prístup jeden k druhému.

Láska

Ako sa Duša postupne stáva schopnou vzdať sa sebectva, vyvíja v sebe tiež možnosť pocitov nie

priamo spojených s vlastným prežitím, alebo blahobytom. Božská Duša, ktorá sa úplne vzdala sebectva, je
schopná milovať druhých najviac. Ak sa pozrieme na Jedno a porovnáme to so slnkom, lúče lásky je možno
vidieť, ako sa šíria z jeho Božského stredu do okolia. Keď lúče Božskej lásky preniknú cez jednotlivé úrovne,
sú vstrebané a postupne nahradzované láskou obyvateľov na tej ktorej úrovni, ktorí vyžarujú svoju lásku
ďalej smerom nadol, do okolia. Každá Duša dostane, čo si zaslúžila a láska sa získa milovaním druhých.

Čas

neexistuje. Všetko sa odohráva „teraz“. „Teraz“ sa podobá na obrovskú mozaiku, predstavujúcu

všetky udalosti ktoré sa kedy stali, práve sa dejú a je stanovené že sa udejú, v súčasnom pohybe, ktorý môže
byť preložený do časovej postupnosti, ako minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Vývoj ľudstva sa objavuje ako
nekonečný film, ukazujúci všetko dianie trvale. Ako ďaleko dozadu, alebo dopredu môže Duša sledovať film
závisí od jej pozície. Božská Duša vidí najďalej. Božské Duše sú jediné, ktoré majú prístup ku všetkým
udalostiam, ktoré ovplyvňujú ľudstvo od počiatku až po koniec, ako aj vývoj Jedného po tom, čo sa dostane
do výkonného stavu. Prístup k väčšej časti informácií ako je prirodzene dostupné Duši sa môže povoliť, ak sa
to vyžaduje určitým poslaním.

Posledný súd

Zákony posledného súdu sformulovala prvá Božská Duša, ktorá tiež dohliada na ich

dodržiavanie. Každá myšlienka a každý skutok každej Duše sú zaznamenané na večnosť a berú sa do úvahy.
Súdny akt je udelený Duši číslo jedna zo šiestej skupiny. Táto Duša je v poradí druhá len voči Božstvu.
Zaslúžila si svoje postavenie tým, že bola najspravodlivejším človekom. Táto Duša je najmúdrejšou

a najspravodlivejšou Dušou v Jednom, po Bohu. Jej úlohu je možno prirovnať k najvyššiemu sudcovi v štáte.
Po Božskosti najvyšší sudca je jediná Duša, ktorá má prístup ku všetkým udalostiam od počiatku, aby bola
zaistená úplná presnosť každej informácie použitej pre súdenie.
Najvyšší sudca a ostatní sudcovia nedosahujú subjektívne rozhodnutia. Hocikto na tej istej pozícii by dospel
k tomu istému uzáveru v mene prvej Božskej Duše, konajúcej ako Boh, ale stanovení sudcovia majú
najvhodnejšie predpoklady pre túto činnosť. Hoci nie všetky Duše so zodpovednosťou v Jednom majú všetky
existujúce vedomosti, každá Duša s akoukoľvek zodpovednosťou má dokonalé znalosti svojej oblasti
zodpovednosti. Čím má Duša vyššie a náročnejšie zodpovednosti, tým ťažším skúškam sa musela podrobiť
a tým prísnejšie bolo aj jej súdenie.
Najvyšší sudca menuje Duše do postavenia sudcov pre skupinu pokusu a omylu. Duša zo skupiny pokusu
a omylu nie je súdená po ukončení jednotlivého života, ale po použití všetkých svojich príležitostí, alebo ak sa
dopustí natoľko závažného priestupku, že treba zhodnotiť či je Duša vôbec hodná pokračovania svojej
existencie.

Črty Duše

Duša pozostáva z energie jej povedomia. Čím je Duša znalejšia, tým je väčšia. Duša zo

šiestej skupiny je niekoľko sto krát väčšia ako Duša z prvej skupiny. Od Duše sa očakáva vyžarovanie farieb z
jej tela. Nie všetky Duše majú všetky, alebo podobné farby, a niektoré Duše sú jasnejšie, ako iné. Stupeň
jasnosti je daný stupňom čistoty Duše. Duša môže mať najviac osem farieb: bielu, bledo fialovú, tmavo
fialovú, modrú, zelenú, žltú, oranžovú a červenú.

Predstavujú farby ôsmych čakier, ako aj vo vzťahu

k ľudskému telu. Pokročilejšie Duše nie sú len väčšie a jasnejšie, ale majú tiež viac výrazných farieb. Farby
menších Duší sú zvyčajne viac zmiešané.

Vzhľad Duší bez schopnosti vlastnoprávnej existencie a

neúplných pozostatkov Duší po konečnej očiste, ktoré splynú do vonkajšej kôry Jedného, sa mieša do
nevýraznej farby kameňa.

Vonkajšia kôra Jedného je tvorená Dušami, ktorých pozostatkový objem

vedomostí a schopností po očiste sa ukázal byť primalým na to, aby umožnil Duši vlastnoprávnu existenciu.
Prítomnosť každej farby v Duši predstavuje nadobudnutie určitých schopností. Biela predstavuje celkovú silu
Duše. Bledo fialová odzrkadľuje schopnosť Duše uplatniť poznatky. Tmavo fialová je znakom zdatnosti.
Modrá odzrkadľuje vedomosti a um.

Zelená je znakom lásky. Žltá znamená porozumenie.

Oranžová

naznačuje prítomnosť tvorivých schopností, a červená odzrkadľuje schopnosť Duše jednať prostredníctvom
sily. Úplná a očistená Duša, ktorá už ukončila svoj vývin, ako platí o Dušiach zo šiestej skupiny, bude mať
všetkých osem farieb jasne vyžarujúcich z tela jej energie.
Príslušné farby najvýraznejších nadobudnutých schopností Božskej Duše budú v nej väčšie a jasnejšie ako
by boli dané farby nájdené u akejkoľvek inej Duše. Najvýraznejšími farbami prvej Božskej Duše sú modrá a
žltá, s tým že modrá predstavuje vedomosti a um. Táto Duša je najväčšou a najjasnejšou Dušou zo všetkých.
Najvýraznejšími farbami druhej Božskej Duše sú zelená a žltá. Zelená naznačuje lásku a pochopenie. Počas
fázy harmónie táto Duša bude najväčšia. Fialová a žltá sú farbami tretej Duše, s tým že fialová predstavuje
zdatnosť. Táto Duša je druhou najväčšou pri dosiahnutí Božskosti, a bude najväčšou Dušou v priebehu
uskutočňovania fázy obrany, ktorú povedie. Postavenie Duše v rámci spoločenstva, jej plný charakter a
všetky jej schopnosti sú jasne viditeľné z jej výzoru. Predstieranie a nečestnosť nie sú možné.
s nečistým úmyslom je odhalená jej samotným výzorom.

Duša

Duše majú zrak a sluch. Môžu cítiť dotyk a chuť, a majú schopnosť si preložiť pach do svojej vlastnej reči. Pri
pohľade na osobu, Duša vidí inú Dušu v tele, u ktorej vidí všetky vonkajšie i vnútorné časti ako i jej myšlienky.
Duše prenikajú cez hmotu. Pohyb Duše je plynulý; kĺže sa na energii svojich myšlienok. Ak Duša na niečo
myslí, myšlienka ju prenesie k cieľu. Pohyb Božskej Duše je neobmedzený.
znalosťou všetkého jestvovania ako i schopnosťou stvoriť.

Je to dané jej dokonalou

Duša z ktorejkoľvek skupiny Duší sa môže

pohybovať voľne v oblasti svojich vlastných schopností a ako je primerané pre jej skupinu.
Duša z druhej a vyššej skupiny má schopnosť predložiť ľudský vzhľad. Prítomnosť Duše počas duchovného
kontaktu je zvyčajne vnímaná ako zdroj svetla.
Duše nemajú pohlavie. Majú však vlastnosti, ktoré je možno popísať ako viac ženské, alebo mužské. Také
vlastnosti, ako je obetavosť, súcitnosť, a starostlivosť o druhých robia Dušu viac ženskou. Zatiaľ čo odvahu,
silu a schopnosť rozhodovania je možno označiť ako viac mužské vlastnosti. Tieto dva druhy vlastností sa
v Duši v priebehu jej učenia budú približovať k rovnováhe. Duše s jasne mužskými vlastnosťami častejšie
inkarnujú ako ženy, no Duše so silnejším sklonom k ženským vlastnostiam častejšie inkarnujú ako muži.
Tretia Duša predurčená pre Božskosť, ktorá bola silne mužskou Dušou inkarnovala zo svojich dvadsiatich
ôsmich životov sedemnásť krát ako žena.

Aj ako žena prejavila mimoriadnu odvahu a sebaobetovanie.

Samotné pohlavie výrazne schopnosti Duše nepredurčuje.
Vo vzťahu k podieľaniu sa na úlohách, Duše s viac ženskými vlastnosťami sa vhodne doplňujú s Dušami,
ktoré sú viac mužské. Vlastnosti prvej Božskej Duše, ako je čistá logika a cit pre rovnováhu, možno označiť
ako prevažne mužské. Druhá Božská Duša sa vyvinula s viac ženskými vlastnosťami a zachovala si svoj
citlivejší charakter pre úlohu vodcu pre vzdelávanie a blaho. Tretia Duša sa vyvinula s jasne mužskými
vlastnosťami a hoci pri nadobudnutí Božskosti sa jej schopnosti viac vyvážili, jej prevažne mužský charakter
bude aj naďalej vyžadovaný jej úlohou vodcu bezpečnosti. Súčet vlastností všetkých troch Božských Duší
zahrňuje rovnováhu mužskosti a ženskosti.

Pretrvávanie Duše

Duša je súbor energie, ktorý používa svoju súčasnú formu tak dlho, kým je

zachované pokračovanie jej povedomia. Duše, ktoré vyčerpajú svoje príležitosti inkarnovať bez toho, že by
dosiahli naplnenie na ktorejkoľvek úrovni Jedného, prispejú k tvorbe nových povedomí. Akákoľvek častica
dobrého úmyslu alebo lásky ktoré sa zrodili v priebehu vývinu ľudstva pokračujú naďalej, i keď iba cez
začlenenie do novovytvorených Duší.
V prípade mimoriadne závažných priestupkov voči Zákonom Jedného, Duši nie je dovolené si ponechať
vlastné povedomie tým, že sa jej časti rozdelia. Tento proces sa rovná smrti Duše. Je bezbolestný.

Vzkriesenie

býva predmetom dohody troch Božských Duší.

Sudcovia zvážia pomer kladných

a záporných vlôh Duše a Duši, ktorá má predpoklady hodnotného príspevku k spoločenstvu Jedného, sa udelí
povolenie. Záporné častice Duše sa vopred očistia a urobia neškodnými čiastočnou koinkarnáciou s inými
vhodnými Dušami prechádzajúcimi očistou na ich vlastný účet, pred tým, ako je časticiam umožnené spojiť
sa do celku a pokračovať ďalej ako povedomie.

Inkarnácia

zvyčajne nastane pri narodení. Duša vchádza do tela prvým nadýchnutím sa dieťaťa, cez

korunu na hlave. Ak život v maternici, alebo prechádzanie cez pôrodný kanál poskytnú hodnotnú skúsenosť
za účelom nadobudnutia poznatkov, Duša inkarnuje do zárodku. Ak sú najranejšie skúsenosti tela pre Dušu
bezvýznamné, môže inkarnovať nejaký čas po narodení.

Autorka inkarnovala do tela po dva a pol

mesiacoch. Rodičia si všimli, ako sa chovanie dieťaťa razom zmenilo práve v tomto čase. Oneskorená
inkarnácia je možnosťou pre Duše s povinnosťami pre Jedno.
Ak čiastočná cesta životom alebo len skúsenosť je rovnako dôležitá pre dokonávanie procesu učenia aj pre
inú Dušu, Duše sa môžu dohodnúť, že iná Duša spoluinkarnuje do toho istého tela na určitú časť života.
Koinkarnácia má zmysel pre Duše, ktoré sa snažia stať schopnými preberania zodpovednosti za iných.
Obyčajne len spríbuznené Duše koinkarnujú.
Pokročilejšia Duša môže prostredníctvom čiastkovej koinkarnácie poskytnúť vyvíjajúcej sa Duši niektoré rysy.
Pokročilejšie Duše pomáhajú vyvíjajúcim sa Dušiam zrodiť sa vo vyšších podobách, a vzťah podobný rodiča s
dieťaťom medzi pokročilou a rozvíjajúcou sa Dušou často pokračuje ďalej.
V zriedkavých prípadoch sa môžu obyvatelia tela vymeniť, ale pamäť a danosti tela poskytujú dojem
pokračovania totožnosti. Výmena sa môže uskutočniť u vyšších skupín Duší so zámerom umožnenia čo
najväčšieho bohatstva skúseností Dušiam na podobne náročnej ceste.

Predstaviteľ Boha na Zemi

V priebehu poslednej inkarnácie tretej Božskej Duše na Zemi,

ktorá sa zrealizovala do ukončenia prvej fázy ľudstva, druhá a prvá Božská Duša koinkarnujú do jej tela pre
určité etapy života. V rámci svojho nasledovného poslania spojeného so vstupom novej generácie Duší, sa
táto inkarnácia podujme na úlohy, v ktorých sa uplatnia jedinečné schopnosti všetkých troch Božských Duší.
Po odchode tretej Božskej Duše zo svojej poslednej inkarnácie na Zemi v roku 2028, sa tri Božské Duše
stanú jediným konajúcim Bohom.

Osud

pozostáva z jednotiek učenia, alebo očisty, ktoré sú považované za nevyhnutné pre dosiahnutie

určitej úrovne znalostí alebo zrelosti. Duše z vyšších skupín si zabudovávajú väčší podiel osudu do svojich
plánov pre náplň jednotlivého života.

Ak je Duša blízko k ukončeniu vysokej úrovne znalostí, zvyčajne

ponechá pre improvizáciu vo svojich plánoch len veľmi málo, ak vôbec nejaký priestor. Duše zo skupiny
pokusu a omylu neplánujú udalosti svojich životov.

Duchovní sprievodcovia

sú pomocníci ktorí sprevádzajú Duše na plánovanej ceste vývoja,

a pomáhajú im dosiahnuť ciele, ktoré si vedená Duša stanovila pre jednotlivý život. Vedená Duša a jej
sprievodca majú záväznú zmluvu na dodržiavanie plánu. Úlohou sprievodcu je povzbudzovať vtelenú Dušu
v jej rozhodnutiach v zmysle plánu, pričom má ochrániť Dušu pred vážnym zablúdením z vyvolenej cesty.
Zvyčajne nie je vhodné mať toho istého sprievodcu pre viaceré životy. Sprievodca je obyčajne špecialistom
určitého druhu, ktorý sa usiluje podporovať vedenú Dušu na jej zvolenej ceste. Sprievodca býva z tej istej,
alebo z vyššej skupiny Duší a medzi vedenou Dušou a jej sprievodcom býva buď puto, alebo aspoň blízkosť.

Očista len zriedka býva radostnou skúsenosťou a proces učenia býva tiež bolestivý.

Pravdepodobne je

rozdiel, ak nie rozpor medzi predstavou sprievodcu o tom, čo je „dobré“ pre Dušu, a čo Duša dúfa, alebo
očakáva že sa udeje počas inkarnácie a bez vedomej znalosti plánu. Sprievodca, s pomocou iných Duší,
chráni vedenú Dušu pred nepatričným, alebo predčasným ublížením. Ak je vhodné, inkarnovanej Duši môžu
pomáhať aj iní pomocníci na jej ceste, alebo môžu podporovať jej poslanie. Duša z vyššej skupiny, s vyšším
podielom osudu vbudovaného do svojho plánu, bude mať trvalý šík Duší, pomáhajúcich s vodcovstvom.
Podľa scenára ktorý sprievodca nasleduje, také Duše podporujú, alebo bránia vedenej Duši v pozornosti
so zámerom na vyvolávanie takých postupností výsledkov, aké sa vyžadujú pre naplnenie plánu. Duša si
zaslúži takúto pomoc tým, že obetavo sama iným pomáha. Sú Duše, ktoré sú ochotné využiť svoje vedomosti
a skúsenosti pre pokrok iných a sú Duše, ktoré sú menej veľkorysé.
Množstvo špecialistov asistovalo s rôznymi úsekmi činností Dušiam na ceste k Božskosti, a zatiaľ čo sa
dopracovávali k dokonalosti. Vrcholová zodpovednosť ostávala pod vodcovstvom časti vlastného povedomia
Duše na ceste k Božskosti.

Anjeli

sú krásne a čisté Duše vytvorené na zvláštny účel prvou Božskou Dušou zo základných tvarov

energie. Anjeli sú dokonalé povedomie bez ľudskej skúsenosti. Hlavný rozdiel medzi nimi a Božskými
Dušami je, že anjeli nemajú schopnosť zväčšovať si svoje povedomie z vlastnej vôle. Boli stvorení za účelom
nasadzovania pri zdokonaľovaní Duší podľa vopred stanovených požiadavkov. Každý anjel má schopnosť
vykonávať určitú úlohu. Osobitné schopnosti anjela sa odrážajú v jeho farbe. Farby anjelov sa menia podľa
rovnakých pravidiel, aké platia pri ľudských Dušiach. Anjeli však nemajú plnšiu paletu farieb v ich tele, ako
by mali ľudské Duše podobných rozmerov a čistoty, pretože ich vedomie a city nie sú rovnako obsiahle.
Anjeli sú účinnejší ako sprievodcovia než ľudské Duše, pretože sú spoľahliví, silnejší a menej citovo
ovplyvniteľní.

Anjeli sú nasadení na dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v jednotlivom živote. Bolo by

neprimerané nahradiť ľudských sprievodcov anjelmi, pretože byť sprievodcom je cesta ako splatiť dlh druhej
Duši a je to tiež dôležitý spôsob učenia.

Energetické stroje

Duše zo skupiny pokusu a omylu nemajú sprievodcov, sú však sprevádzané

energetickými strojmi, ktoré sledujú a zaznamenávajú ich činy a prístupy. Tieto stroje nemajú povedomie
a sú schopné robiť len jednoduché úkony. Sú porovnateľné s kamerami, ktoré zaznamenávajú a počítajú
premety, ktoré sledujú. Keď zaznamenajú pokus o nepovolený čin, stroj spustí poplach. Pokus o nepovolený
čin nastane vtedy, ak by zamýšľaný záporný čin prekročil povolený počet činov svojho druhu, ak by bol
v rozpore s plánom Duše, alebo ak sa stane za okolností, ktoré nie sú tej ktorej Duši povolené.

Liečenie

Duša sa lieči očistou a splatením dlhu. Dlhy a záporné skutky sa prejavujú ako tmavé škvrny

a tiene v tele Duše, ktoré musia byť odstránené pred vstupom do Jedného. Splatenie dlhu sa deje vo vzťahu
k iným Dušiam, alebo vo vzťahu k prehliadnutiam, ak tieto vyústili v nepriaznivých dôsledkoch pre druhých.
Duša zvykne inkarnovať do podmienok, ktoré podcenila. Tieto môžu zahrňovať príslušnosť k rasovým,
alebo národnostným skupinám, sexualitu, spoločenský pôvod, atď. Dlh voči druhým Dušiam môže vzniknúť
buď nadmerným získavaním hodnôt, ak Duša vezme, alebo nadobudne viac ako jej náležalo, alebo
spôsobením nadmerných útrap iným.

Duša sa očisťuje vystavením nepriaznivým skúsenostiam rovnakého alebo podobného druhu aké spôsobila
iným, bez toho že by sa jednalo o dlh. Výška splatenia a očisty je rôzna pre každú skupinu Duší. Ak Duša
z vyššej skupiny neopodstatnene spôsobí útrapy Duši z nižšej skupiny, príslušná odplata a očista bude
pozostávať z násobku spôsobeného rozsahu útrap. Duša zo šiestej skupiny splatí sto násobok každého
svojho priestupku voči Duši z prvej skupiny. Prvky učenia sa a liečenia splývajú a keď dosiahnu úroveň, ktorá
umožňuje vstup do Jedného, Duša je uzdravená do úrovne, pri ktorej vstupuje.
predpísaný pre príslušnú skupinu predstavuje chorobu Duše.

Nedostatok znalostí

Len uzdravenej Duši je umožnený vstup do

Jedného.
Vo väčšine prípadov naplnenie a uzdravenie nesú so sebou ten istý obsah. Ako Duša postupuje do nových
a náročnejších oblastí svojho pôsobenia v rámci jej učenia, očakáva sa, že urobí nové chyby, ktoré sa prejavia
ako nové choroby na úrovni Duše, vyžadujúce si ďalšie liečenie. Naplnenie a uzdravenie sú dve, takmer
neoddeliteľné stránky rastu Duše. Len dokonalá Duša môže dosiahnuť nové úrovne naplnenia bez toho, aby
bolo potrebné jej ďalšie liečenie. Naplnenie prináša so sebou prenikanie do nových oblastí poznania,
v dôsledku čoho Duša rastie, nadobúda dodatočné schopnosti, a na základe tých môže postúpiť do vyššej
skupiny.
Uzdravenie vtelenej Duše sa zvyčajne dokonáva pri odchode zo života. Pritom zlepšenie vážneho stavu, alebo
neočakávané uzdravenie sa z choroby, alebo zranenia, poukazuje na to, že Duša má viac práce, ktorú ešte
musí vykonať, v zmysle vlastnej nápravy, alebo že Duša má poslanie. Stupeň možného uzdravenia Duše zo
skupiny pokusu a omylu je ťažko merať, nakoľko pre túto skupinu nejestvuje merítko.

Bez vypracovaného

plánu je ťažko merať možný pokrok. Uzdravovanie Duše zo skupiny pokusu a omylu začne prebiehať od bodu
jej pripojenia sa ku skupine na pred-plánovanej ceste vývoja.

SPÔSOBY PREJAVU

Len neúplná Duša je sebecká. Čím viac je Duša pokročilá, tým viac

vyhľadáva príležitosti na uplatnenie svojich znalostí a skúseností pre dobro iných. Prvý Boží Zákon znie, že
naplnenie vždy zahrňuje druhých.
Proces nadobúdania naplnenia každej Duše sa deje v súlade s dôvodmi vtelenia iných Duší, ktoré stretne
počas jej jednotlivých životov. Náhodné javy sa nedejú vo vzťahu k Dušiam na pred-plánovanej ceste vývoja.
Ak určitý čin, alebo prejav ovplyvňuje inú Dušu, týkalo sa to oboch. Každá udalosť, ktorá sa udeje sa týka
každého, koho tým ovplyvní. Nevhodná udalosť sa neudeje, to je druhý Boží Zákon.
Znalá Duša bude počas inkarnácie sústreďovať svoju pozornosť na pozitívne dôsledky všetkých dejov okolo
nej. Nečistá Duša s obmedzenými znalosťami posudzuje udalosti povrchne a zdôrazňuje nepekné stránky v
skutkoch iných. Zámery sú to, na čom záleží. Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov, to
je tretí Boží Zákon.
Každý čin, ktorý spôsobí bolesť druhým a je vykonaný s úmyslom zraniť druhých, je motivovaný chamtivosťou,
alebo je výsledkom nedbalosti, je priestupkom. Užívať prospech z bolesti iných je tiež priestupok. Bolestivé
činy vykonané voči samému sebe môžu byť súčasťou plánu a ak nevedú k utrpeniu alebo ťažkostiam iných,
nie sú priestupkom.

Pre Dušu je nemožné prevziať na seba bremeno priestupkov druhých.

Návrhy takejto možnosti sú

iracionálne. Boli by v rozpore so Zákonmi Vesmíru. Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy, to je štvrtý
Boží Zákon.
Pretože Duši, ktorá sa stane neschopnou rastu, nie je povolené pokračovať v danom živote, vykonanie veľmi
závažných priestupkov môže viesť k odvolaniu Duše skôr, ako bolo plánované. Odvolanie by bolo nariadené
rozhodnutím sudcov. Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše, to je piaty Boží Zákon.
Duša, ktorá získala určité poznanie rastie ďalej zdieľaním tohto poznania s druhými prostredníctvom
starostlivosti, súcitu a zodpovednosti. Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých, to je šiesty Boží
Zákon.
Mimoriadne výdobytky vedú k zrýchlenému nárastu vedomostí, avšak cesta k nim tiež ľahšie prináša so
sebou omyly. Robenie chýb nie je na prekážku rastu, to je siedmy Boží Zákon.
Duše dodávajú črty svojmu osudu svojimi činmi a prístupom počas vtelenia bez ohľadu na to, či veria v život
po opustení tela, alebo nie. Mnohé Duše žijú čisté, zmysluplné a užitočné životy bez toho že by verili
v čokoľvek. Samotná viera nie je znamením pokročilosti.
Duša zvyčajne opúšťa telo s posledným dychom, hoci v niektorých prípadoch môže odísť skôr, alebo
postupne. Duša opúšťa telo cez korunu na hlave, podobne ako keď sa vyťahuje ruka z rukáva. Postupný
odchod z tela nastane vtedy, keď určitá časť vedomia pokračuje v plnení úlohy, zatiaľ čo ostatné časti
ukončili svoje.
Život na Zemi nie je jediným prostredím kde sa Duše podrobujú skúsenostiam, avšak Zem je posledným
pôsobiskom kde sa dá získať vstup do Jedného.

NOVÁ FÁZA

Od roku 2012 nová generácia Duší preberá proces. Duše, ktorých duchovnými rodičmi

boli predchádzajúce generácie, prichádzajú s poznaním lásky už v sebe. V porovnaní s Dušami ich rodičov,
ich naplnenie prebehne rýchlejšie. Nová generácia Duší posunie pokrok poznania do nových výšin. Jedno
bude rásť s každou nasledovnou generáciou naplnených Duší, po ukončení každého cyklu.

SEDEM BOŽÍCH ZÁKONOV:
 Naplnenie vždy zahrňuje druhých
 Nevhodná udalosť sa neudeje
 Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov
 Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy
 Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše
 Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých
 Robenie chýb nie je na prekážku rastu

Preklady Božieho Poriadku z Testamentu Katarov zatiaľ existujú do slovenčiny a do češtiny. Ak máte
jazykové schopnosti a radi by ste pomohli s prekladom do ďalších jazykov, hlavne do maďarčiny,
poľštiny a ruštiny, prosím napíšte mi na corascendea@dhaxem.com Vďaka vopred za ochotu.

© Corascendea 2006 – 2014

