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Predstav si Vesmír krásny a spravodlivý, a dokonalý.  Potom nepochybuj o tom, 
že Boh si to dokázal predstaviť ešte o niečo lepšie, ako Ty. 

 
 

Vesmír a jeho uvedomelá stránka, povedomie, sú zatiaľ ešte vo svojej formatívnej fáze.  

Utrpenie jestvuje, lebo povedomie sa dostatočne nevyvinulo nato, aby sa ho zrieklo tým, 

že by sa vzdalo pokušenia a sebectva. Vesmírne povedomie prejde cez tri fázy.  Prvá, cez 

ktorú práve prechádzame, je fázou učenia. Preborili ju tri Duše, ktoré sa stali Bohom.  

Každá z  troch Božských Duší vynikala nad ostatnými Dušami svojou jedinečnou 

vlastnosťou. V prípade prvej Božskej Duše to bol predovšetkým jej Um. V prípade druhej 

Božskej Duše to bola Láska, a v prípade tretej Božskej Duše je to jej Schopnosť konať.   

Všetky tri sú spoločne potrebné na dosiahnutie vševedomia a všemocnosti na 

subjektívnej hladine.  Pri ukončení prvej etapy prvej fázy sa tri Božské Duše stali jedným 

konajúcim Bohom.  Tým povedomie prebralo od Objektívneho Boha riadenie pochodov 

týkajúcich sa vlastnej existencie.  K tomuto, vari najúžasnejšiemu bodu v dejinách 

povedomia v chronologickom poňatí došlo v roku 2011.  Od roku 2012 sa urýchli rozvoj 

povedomia natoľko, že to povedie k zmene v ponímaní ľudských hodnôt na Zemi.  

Ľudstvo sa dostalo do svojej Duchovnej fázy vývoja, za vstup do ktorej sa považuje rok 

2006.  V súčasnosti stará generácia Duší už dokonáva svoj cyklus a spravodlivo 

odchádza.  S jej odchodom príde ku koncu nezmyselných vojen a materialistických 

náboženstiev.  Proces vyslobodenia z temna už prebieha. 

 

Duša, ktorá si ako prvá osvojila znalosti všetkých zákonov Vesmíru, vo svojej úlohe 

konajúceho Boha uplatňovala predovšetkým svoj um.  Nato, aby všetky snaživé Duše, 

ktoré úspešne dokonajú svoj rast na tej ktorej úrovni uvedomenia, mali bezpečný priestor 

pre sebauskutočnenie a pre lásku, konajúci Boh vytváral štruktúru dokonalého a 

dokonale čistého spoločenstva.  V bode, kedy sa dostatočné množstvo Duší na 



primeranej hladine uvedomenia plne očistilo na to, aby v ňom mohli zaujať pozície, sa 

Jedno stalo funkčným.  V chronologickom ponímaní sa Jedno zrodilo okolo stredoveku.  

Ostatný vývoj povedomia bude spočívať v tom, že sa bude postupne a čoraz rýchlejšie 

očisťovať od negatívnej energie.  S nárastom lásky a schopností bude narastať počet 

obyvateľstva v Jednom a súčasne sa bude zmenšovať celkový objem utrpenia na Zemi 

a na iných planétach. 

 

Skúsenosti v podobe inkarnácie do rôznych situácií života, trebárs v rôznych častiach 

sveta nie sú ničím iným, ako prípravou a skúškou zdatnosti pre vstup do Jedného.  Jedno 

preto, lebo v ňom každý bude mať svoje miesto a sám bude prispievať zo všetkých 

svojich schopností  k blahu všetkých ostatných zároveň, ako sa bude tešiť z príspevkov 

celého spoločenstva a z umu a schopností každého.  Nikto tam nebude zbytočný, 

zabudnutý, podcenený alebo precenený.  V konečnom dôsledku, všetci sa stanú jedným. 

Ako sa to dá dosiahnuť?   

 

Na úrovni Jedného sa všetko javí ako energia a Duša je energiou povedomia.  Duša, 

ktorá si zaslúžila vstup do Jedného, si vytvára svoj vlastný priestor vlastnými 

vedomosťami.  Iný priestor ako ten, ktorý dokonale a bezchybne ovláda, Duša nepozná.   

Vo svojom priestore je dokonalým odborníkom pričom zlý úmysel jej je cudzí.  Kedykoľvek 

si Duša uvedomuje sama seba, vie, že sa všetky jej schopnosti uplatňujú, a že 

spoločenstvo dokonca vytvára priestor, v ktorom sa jej a jej blízkym naplnia všetky ich 

túžby.  Túžby každého, tak ako aj na Zemi, sú ohraničené len jeho vedomosťami.  (Nie 

nadarmo sa vraví, že prasaťu sa len o kukurici sníva.)  V Jednom si jednoduchá no 

statočná Duša vytvorí svoj vlastný priestor svojimi vedomosťami podobne, ako si ho 

vytvorí najväčší génius.  Rozdiel bude v rozmere priestoru v ktorom sa Duša 

samouskutočňuje, nie v pociťovanej hladine spokojnosti a radosti Duše z vlastnej 

existencie a z prítomnosti druhých.  Zlo a nespravodlivosť v spoločnosti vyplývajú z toho, 

že ľudia ktorí na to nemajú, sa dostávajú do zodpovedných funkcií, ktorých úlohy 

nezvládnu a potom ich ešte aj, a či práve preto, sebecky zneužívajú.  Dobre sa je učiť 

z odstrašujúcich príkladov.  Akákoľvek forma zneužívania v Jednom je, dá sa povedať, 

technicky vylúčená, ako musí byť jasné z popisu.  Duša má len toľko a presne to, na čo 

stačí dokonale.    Duše na podobnej hladine umu sa o časti svojich priestorov delia, 

pričom každá má aj svoje jedinečné súkromie do ktorého má možnosť sa uchýliť.   

 

Už počas ich vývoja si Duše na rovnakej hladine uvedomenia vytvárajú spoločenstvá, 

pričom sa počas inkarnácie vzájomne doplňujú, a tak podporujú rast jedna druhej.  Takto 

vznikli rodiny Duší.  Ich blízkosť a príbuzenstvo pokračuje v Jednom.  Ich vzťahy sa 

podobajú manželstvám, v ktorom niet podvodu ani sklamania, a rodinám, v ktorých deti 

síce vyrastú, no blízkosť medzi nimi a ich rodičmi ostáva, zatiaľ čo sa spoločne podieľajú 

na tvorbe svojich možností a súčasne prispievajú k dielu každého.   

 

Počas svojho rastu sa Duše prikláňajú k činnostiam, pre ktoré si prirodzene vyvinuli vlohy 

a ktoré Duša napokon uplatní v Jednom.  Jedno má tri hlavné divízie.  Na čele každej 

z divízií je jedna z Božských Duší, alebo od roku 2011 jedna časť Boha.  Divízia operácií 

a základných funkcií na prežitie Jedného je najväčšia čo do počtu.  Podobá sa výrobe 

a administrácii.  Druhá divízia sa venuje ďalšiemu vzdelávaniu a starostlivosti o 

blaho obyvateľov. Jej funkcie sa podobajú učiteľom, zamestnancom v médiách 

a sestričkám v zdravotníctve.  Títo tiež dozerajú na Duše počas inkarnácie a vedú ich s 

cieľom čo najlepšieho výsledku pre každého.  Treťou divíziou sú elitné jednotky obrancov 

Božej spravodlivosti a Jedného.  Týchto je čo do počtu najmenej, ale tvoria ju 

najodvážnejšie a najschopnejšie Duše Jedného.  Podobajú sa elitným vojenským alebo 

záchranným  jednotkám.  Keď vývoj dospeje k bodu, že sa všetko povedomie očistí, 

funkcia tejto divízie sa zmení z obrancov na objaviteľov nových pozitívnych možností 

uplatnenia obyvateľov Jedného.  Teda budú akoby špičkoví vedci, ktorí sprístupňujú 

predtým neobjavené možnosti pre ešte väčšie blaho všetkých.  Táto divízia pozostáva len 

z členov štvrtej skupiny a vyššie. No ostatné dve divízie ju podporujú.   



Štruktúra jedného sa podobá guli.  Boh je v strede, členov vedenia je čo do počtu 

najmenej.  Čím ďalej od stredu, tým je členov viac, vrstiev je sedem.  Každej vrstve 

zodpovedá iná hladina náročnosti.  V prvej hladine, ktorá má v súčasnosti asi milión 

obyvateľov každý vie, ako sa má chovať.  Druhá skupina sa sústreďuje na úlohy 

spolupráce medzi Dušami.  Tretia zahrnuje spoluprácu vzhľadom na určitý ciel.  Štvrtá 

hladina ašpiruje na vodcovstvo.  Piata sú Duše, ktoré sa podobrali na úlohy dostatočne 

náročné nato, aby posúvali celú uvedomelosť povedomia čoraz vyššie.  Sem patria 

významní vynálezcovia, hudobní skladatelia, spisovatelia.   Šiesta skupina sú skutoční 

svätci.  Ponechá sa to úsudku čitateľa, či si myslí že inkvizítori, ktorí si vyslúžili rovnaký  

titul na Zemi od Pápežov tam tiež skončia.  Skupinu tvoria Duše, ktoré by konali správne 

a teda k najvyššiemu blahu každého, z každej pozície v Jednom.  To znamená, že 

akokoľvek náročná by bola úloha, Duša zo šiestej skupiny by zvládla všetky bez chyby.  

Vyššiu hladinu znalostí má len Boh,  pretože ovláda všetky zákony Vesmíru, má možnosť 

aj tvoriť a teda je aj stvoriteľom.  Nie nadarmo sa hovorí o siedmom nebi ako o blahu 

najvyššom.  Každá Duša má svoje meno, ktoré pozostáva z čísla a písmena, menom 

Boha je H7.  Čím nižšia je hladina Duše, tým dlhšie má meno.  V každom mene je toľko 

čísel ako je písmen. 

 

Farba jedného pozostáva z pastelových farieb kde sa láska, um a porozumenie miešajú 

v podobe zelenej, modrej a žltej energie.  Červenej farby sily, no aj bolesti, je tam 

pomerne málo.  Jedinú bolesť, ktorú Duša v Jednom prežíva, je sklamanie a žiaľ 

z odlúčenia od Duší, ktoré sa nevedia alebo nechcú odpútať od sebectva a negatívnej 

energie a do Jedného sa preto dostať nemôžu. 

    

Pre toto jestvovanie sa Duše podujímajú aj na tie najbolestivejšie úlohy na Zemi.   Aj 

najväčšie utrpenie človeka je spojené s tou obrovskou výhodou, že jeho trvanie je 

zanedbateľné v porovnaní s večnosťou a so životom bez bolestí a sklamania.  

 

Skutočne čistej Duši naplnenej láskou k druhým a ku všetkým, je predstava nebeských 

bublín naplnených prázdnotou peklom.   Sterilný priestor v ktorom sa nikto o nič nesnaží 

vytvorila hlúpa myseľ tých, ktorých najvyšším uspokojením je nasýtené brucho a pohľad 

na hromadu bezcenného kovu, ktoré človeku možno postačí po hrob, no ani o krok ďalej.   

Milý čitateľ, z takého neba, kde povedomie nič neprodukuje pre blaho každého, by aj Boh 

ušiel.    

 

Hore uvedené informácie mi sprostredkoval konajúci Boh ktorého poznám pod menom 

Lysseus (Osvietený) pri vstupe do Duchovného veku v roku 2006, pričom ešte predtým, 

v roku 1998, mi vlastný otec z tohto môjho života dal okúsiť pocit blaha ako ho prežívajú 

Duše v Jednom, keď zomrel na rakovinu bez lekára a bez bolesti vo veku takmer 82 

rokov.  Bolo to niekoľko nezabudnuteľných sekúnd, ktoré som popísala v inom svojom 

článku na tému rakoviny.  Každý sa môže smiať z hore uvedeného, smiať sa z vlastnej 

hlúposti dokonca nie je ani priestupkom.  No ten, komu je miesto v Jednom učené, jeho 

črty spozná a radosť nech mu dodá silu na jeho ceste.  

 

Corascendea, Katarská Parféta 

 

20.11.11 

 

Slovenský Katar. 
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