
 

 

 

                 Prvá fáza ľudstva sa ukončila 21.12.2012.   Posledný Súd prebieha pre Duše 

z prvej generácie.  Týka sa jednotlivcov, ako aj národov vzhľadom na ich úlohy vo 
svetovom dianí.   Polarizácia medzi kladnými a zápornými hodnotami je vykryštalizovaná. 
Násilie písalo dejiny, ale Boh videl Pravdu a On je sudcom.  Tento dokument udáva 
špecifické údaje ohľadom udalostí predpovedaných v Biblii pre začiatok 21.storočia.  
 

Článok používa citácie a bibliografiu zo stránky http://www.pacinst.com/antichri.htm. 

   

Pachuť zla zahaľuje meno antikrista a zlo málokedy pôsobí otvorene.  Namiesto toho, sa zlo 

pomocou médií hlavného prúdu skrýva za fasádu vedy a náboženstva, aby zakrylo svoju 

skutočnú podstatu a aby o to ľahšie podviedlo svoje obete.   Obyvateľstvo, ktoré si zvolilo 

osobné pôžitky bez ohľadu na druhých za cieľ života, si nielen žiadalo, ale aj zaslúžilo, byť 

oklamaným.  
 

Antikrist sa skrýva za 

fasádou, zatiaľ čo sa 

dovoláva „vedy” a 

„náboženstva” na 

zakrytie svojej 

skutočnej podstaty. 

Biblia nám vraví, že 

Satan „oklame celý 

svet.” (Odhalenie 

12:9).  Všetci tí, čo sa 

nechali viesť zvukom zlata, zatiaľ čo kázali mlčať svojim srdciam, sú 

podvedení.  Antikrist venoval 800 rokov svojho času na dosiahnutie 

tohto cieľa.  Rímska cirkev nedokáže definovať Boha.  Táto bezbožná 

cirkev sedí na hore zlata nahromadenom pomocou intríg, rabovania 

a vraždenia a na tomto základe sa jej klaňajú tí, ktorých bohom sa 

stali peniaze.   666 je číslom, ktorým Božia Spravodlivosť označuje 

Satana. 
 

V dôsledku Versailleskej dohody bol nemecký národ zbedačený.  

Nezamestnaní bezdomovci zomierali na uliciach.  V roku 1933 sa vytvorili 

milióny pracovných miest.  Namiesto peňazí sa nemeckým robotníkom 

vyplácali poukážky na výmenu s iným tovarom.  Do roku 1936 sa 

zatratený a zúbožený nemecký národ stal prosperujúcou priemyselnou 

krajinou.  K Jacobovi Shiffovi, ktorý  financoval ruskú revolúciu roku 1917, 

http://www.pacinst.com/antichri.htm


sa pridal Max Warburg (na obrázku vyššie vľavo), ktorý žil v Nemecku do  roku 1938 

a americké banky pokračovali vo financovaní ruskej armády až do konca druhej svetovej 

vojny, za cenu 30 miliónov mŕtvych Rusku.  Svet náležite odsúdil Nemecko za vraždu šiestich 

miliónov židov.  Sylvia Stolzová, bývalá nemecká právnička, bola na základe rozhodnutia 

súdu v Mníchove 25. februára 2015 uväznená na 20 mesiacov kvôli reči, ktorú predniesla v 

roku 2012 a v ktorej spytovala silu dôkazov, na ktorých sa zakladajú údaje ohľadom 

holokaustu.   
    

Milióny ľudí bolo upálených, lebo chceli uctievať Boha podľa Krista, 

no po každej cirkevno-štátnej revízii sa ich počet scvrkáva a objavili 

sa dokonca tvrdenia, včítane v Nemecku, že inkvizícia 

„zachraňovala“ životy a že to bola vcelku ľudská ustanovizeň.  Medzi 

tými, ktorých prenasledovala, boli zakladatelia vedeckých disciplín. 

Katari z Languedoku, v dnešnom Francúzsku, zaviedli gramotnosť 

a všeobecné vzdelanie v stredoveku.  Cirkev trvala na 

negramotnosti, nakoľko nevzdelaní sa dajú ľahko manipulovať, a upaľovala za čítanie Biblie 

„lebo nezasvätení nedokázali riadne vysvetliť jej obsah“.  Biblia bezpochybne rozpoznáva v 

rímskej cirkvi Satana na základe 15 bodov, vysvetlených tu:  

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf  

 

Jatky z 1990-tych rokov v Bosne, 

Kosove, Srbsku a Chorvátsku, ktoré 

vyústili v založení vojenských 

základní NATO na Balkáne v čase 

pred vojnou v Iraku a súčasnou 

krízou s Ruskom, boli priamym 

výsledkom zapojenia Vatikánu, ale 

o tom sa nikdy nedozviete, lebo 

médiá ovládané Jezuitami to nielen 

odmietajú spomenúť, ale klamú 

o situácii, aby pápežstvo nepadlo do podozrenia ohľadom jeho skutočnej úlohy.  Irak bol 

napadnutý kvôli neexistujúcim zbraniam a celý Islam sa obrátil v nespútané bojisko.  

 

Pápežská krížová výprava do Svätej zeme nezahodila príležitosť vydrancovať kresťanov, ktorí 

boli na ceste.  Pri dobití Carihradu, svätá armáda Ríma 

posadila prostitútku na trón kresťanského patriarchu,  

znásilnili a pozabíjali mníšky, rozmlátili kostoly a podpálili 

knižnice.  Pápežovo meno bolo „Nevinný” (Inocent) III.  

 

 „To, že rímska cirkev preliala viac nevinnej krvi, než 

akákoľvek iná ustanovizeň, ktorá kedy jestvovala medzi 

ľuďmi, nebude spytovať žiadny protestant s potrebnými 

vedomosťami dejín.“ — W. E. H. Lecky, „Dejiny vzniku 

a vplyvu Ducha racionalizmu v Európe“, [History of the 

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf


Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe], (reprint: New York: Braziller, 

1955), Zväzok. 2, strany 40-45.    

 

Pápežská stolica tvrdí, že dodnes má, tak ako v stredoveku, právo zabíjať takzvaných 

„heretikov”.   „Rímska cirkev tvrdí, že má právo trestať zhabaním majetkov, alebo trestom 

smrti tých, čo sa líšia vo svojej viere od pápeža.” Charles Chiniquy, „Päťdesiat rokov 

v Rímskej cirkvi“,  [Fifty Years in the Church of Rome], The Wickliffe Press, Protestant Truth 

Society, Wickliffe Avenue, 104 Hendon Lane, Finchley, London, N3., 1885, Str. 376.  
 

Udáva sa, že pápežstvo ešte raz nadobudne dostatočne veľkú politickú moc na to, aby sa 

zopakovali hrôzy stredoveku a koptská genocída, ktorá nehatene prebieha pred očami sveta, 

je toho svedkom.  Arabov vyzbrojili proti Arabom a arabský svet sa dostal do  krvavého 

kúpeľa. Biblia spomína obete zvierat. Arabi sa vykresľujú ako prízemní a nebezpeční ľudia.  

Svet Arabom do určitej miery vďačí za matematiku a medicínu.    
 

Rím vyvražďoval ranných kresťanov, včítane 

Koptov, než sa zmocnil mena ich hnutia vo 4. 

storočí n. l. a obrátil „kresťanstvo“ v  dogmu 

otrokárskeho rímskeho štátu, ktorého cieľom 

bola svetovláda.  Ten cieľ Rím vidí pred sebou 

dodnes, dokonca výraznejšie ako v minulých 

desaťročiach, pomocou Nového Svetového 

Poriadku, ktorý má v úmysle zaviesť jeho 

otrokársku vieru, katolicizmus, ako výlučné svetové náboženstvo. 

 

Falický symbol, symbol jedinej svetovlády a nie kríž, symbol utrpenia, sa vypína nad 

Vatikánom a rovnako nad Pentagonom.   Postavil si ho aj Napoleon: 

 



 
Stĺp víťazstva na námestí 

Vendôme v Paríži. 

Postavili ho dva krát.  

 

V priebehu prehlbujúcej sa svetovej krízy, ktorá už takmer iste 

postihne pozíciu SŠA vo svete, sa „nebojácny“ František verejne 

vyjadril, že uctievanie peňazí je v protiklade so skutočnou vierou.   

Pritom sa  nevyjadril k funkcii Vatikánu ako jedného z najväčších 

svetových bankárov.  Naposledy sa do tejto témy pustil pápež 

Ján Pavol I, hneď po svojom zvolení a dožil sa 33 dní na 

pápežskom kresle.  Ján Pavol I bol jedným z najmladších 

a zdanlivo najživotaschopnejších pápežov.  Zomrel zo dňa na deň 

na zažívacie problémy a otázky ohľadom vatikánskych 

finančných machinácií zomreli s ním.  Oficiálni „bieli“ pápeži sa 

naďalej predkladajú médiám, ale „čierny“, jezuitský pápež je ten, 

kto má moc; vari aj preto je v súčasnosti aj „biely“ pápež jezuitom.  V minulosti do 

akejkoľvek miery úprimní pápeži jezuitský rád zakazovali, alebo ho prinajmenšom krotili. 
 

Po ich vyčlenení na Chalcedonskom Koncile v roku 451 n.l., sa Kopti stali osamelou vetvou 

kresťanstva, občas dokonca prenasledovanou inými „kresťanmi“.  Za možno najťažších 

okolností, aké sa dajú predstaviť, Kopti naďalej preukazujú, že patria medzi Kristových 

verných.    Napriek rozdeleniu, ktoré trvalo viac ako 1500 rokov, jezuitský pápež im ďakuje za 

ich svedectvo.  Kopti nepodávajú žiadne svedectvo Rímu, ktorý vyvražďoval akýchkoľvek 

iných nekatolíckych kresťanov v priebehu vekov; počas druhej svetovej vojny predovšetkým 

pravoslávnych, v priebehu Vatikánskeho Holokaustu v Chorvátsku. 
 

Vypočujte si Františkov prejav uverejnený 6. decembra 2014 na Twitteri, tu:   

https://www.youtube.com/watch?v=htY0l2HaWY8  „Chcel by som byť s vami, ale nakoľko 

nie som schopný cestovať ...  Ďakujem vám za vaše svedectvo, ďakujem vám veľmi pekne.”  
  

(Koptská) Cirkev vyzvala Najvyššiu Radu Ozbrojených Síl (SCAF) a vládu, aby vyriešili problém 

Koptov sami, bez ohľadu na obsah Americkej správy.  „Koptská Cirkev odmieta Správu 

Americkej komisie”, OCP 2. mája 2011 autor Emad Khalil 29/04/2011: „Koptská Ortodoxná 

Cirkev v Egypte Odmieta výročnú správu Americkej Komisie pre Medzinárodnú Náboženskú 

Slobodu (CIRF).”   

https://www.youtube.com/watch?v=htY0l2HaWY8


Pápež:  „Ďakujem veľmi pekne”. 

 

 

V roku 1885, Charles Chiniquy písal: „...Americký ľud musí byť skutočne veľmi slepý, ak 

nevidí, že ak neurobí nič v tom smere, aby tomu zabránil, deň, kedy Jezuiti budú vládnuť 

krajine od skvelého Bieleho Domu vo Washingtone až po najskromnejšie občianske 

a vojenské úrady tejto obrovskej republiky, je veľmi blízko.” Charles Chiniquy, „Päťdesiat 

rokov v Rímskej cirkvi“ [Fifty Years in the Church of Rome], The Wickliffe Press, Protestant 

Truth Society, Wickliffe Avenue, 104 Hendon Lane, Finchley, London, N3., 1885, Str. 374.  

Dnes to isté platí  o Európe. 

 

Ľudstvo stojí na pokraji  jadrovej vojny a pápež sa stretol s vodcami Ameriky, ako aj Ruska.   

Držanie tela a výrazy tváre počas oboch návštev 

nenechá nikoho na pochybách na ktorej strane 

je Vatikán.  Hneď po ukončení druhej svetovej 

vojny Vatikán vyzýval americkú vládu, aby sa 

stala „prvým agresorom za mier“, to znamená, 

aby zaútočila na Rusko jadrovými zbraňami. 
 

Arménska Cirkev a iné východné cirkvi sú 

o stáročia staršie a potrebovali zaviesť 



podstatne menej opráv svojho evanjelia, aby sa vyhli výsmechu, v porovnaní s Rímom.  

Východ nemá dôvod podriaďovať sa Rímu, ani Spojeným Štátom.  

 

Pápežstvo urobilo monumentálnych 

hlupákov z neopísateľných miliónov 

ľudí v priebehu dejín a robí tak 

dodnes.  Ospravedlnilo sa a na 

verejnosti vyjadruje podporu 

skupinám, ktoré stáročia 

prenasledovalo, keď sa stali príliš 

mocnými na to, aby sa voči nim 

priamo postavilo.  Zo  spoločného 

smädu po peniazoch môže vzísť  

spojenectvo, ale nie priateľstvo.  Peniaze skorumpovali čo ostalo z „vedy“, zatiaľ čo médiá 

zaplavujú svet smetím, protirečeniami a lžami k bodu výsmechu.  Svet je päť násobne 

preľudnený vzhľadom k jestvujúcej politicko-mocenskej štruktúre.  V čase  prehlbujúcej sa 

hospodárskej krízy, ozbrojené konflikty odpútavajú nespokojnosť od občianskych nepokojov, 

zatiaľ čo sa tak udržiavajú pozície tých, čo si myslia, že sú nad ostatnými, ale si budujú 

bunkre 35 poschodí do hĺbky s možnosťou pestovania potravín pod zemou.   Keď 

Spravodlivosť príde na Zem, nemali by „Božia cirkev“ a všetci „spravodliví“ byť prvými, kto ju 

budú vítať? 

 

Satan pracuje 

v súlade s Božími 

Zákonmi.  Dodáva 

zaslúžené odmeny 

svetu, ktorý si ho 

osvojil v mieste 

Boha.  Čas prichádza, 

kedy sa bude zdať, 

že Boh opustil ľudí.  

Od stredoveku, ľudia 

čoraz viac opúšťali 

Boha a po roku 2012, 

keď antikrist zahájil vojnu proti Bohu, 

nasledovali v stopách antikrista, pre vlastné 

pohodlie.    Dosiahnutie toho bodu 

predstavovalo koniec sveta, tak ako ho ľudia 

poznali predtým.  Ľudstvo založené na 

súcite a láske zaniklo; ostala len  civilizácia, 

ktorá je postavená na technológii  a topí sa 

v korupcii a podvodoch. 

http://cathar.org.uk/data/slovak/Prva_faza_ludstva_-_Prehlad.pdf  
 

http://cathar.org.uk/data/slovak/Prva_faza_ludstva_-_Prehlad.pdf


 

 

 

Hore a ilustrácia na prvej strane:  Pozadie, vďaka  End Time Ministries, vklad a spresnenie 

udalostí  v červenom a žltom,  pridané. 
 

Etapy na ilustrácii hore sú z Biblie.  Boh mi dal pochopiť ich časovanie v roku 2015.  

Testament Katarov, ktoré je učením o Božích Zákonoch, bol uverejnený vo Februári 2006. 

Rozumiem tomu tak, že sa tým odhalila a potvrdila skutočná Zmluva.  „Nebesá sa otvorili 

ako zvitok” (Odhalenie 6).  Jeho obsah sprostredkoval a miestami nadiktoval Boh. 

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Prelom_Epochy.pdf    

 

2. januára  2013 bol odhalený antikrist, 

včítane prostredníctvom zlomyseľnej 

fabrikácie BBC, ktorej účelom bolo 

dosiahnuť to, aby ma ako autorku 

Testamentu Katarov rozhnevaný dav 

napadol a prípadne zabil. Boh mi dal 

rozumieť, že to bral ako vyhlásenie vojny 

voči Nemu a On výzvu prijal.  Film 

predstavil také hodnoty, ako je 

požiadavka žiť čistý život bez zlomyseľnosti a nenávisti ako tmavé a škaredé.   Jeho autori 

takto predložili obraz svojich vlastných Duší a životov, akými sami žijú.  Boh mi povedal: 

„Toto bol najzlomyseľnejší film aký kedy vyrobili za účelom zabitia najčistejšieho posolstva 

lásky.  Ti, čo sú zodpovední, budú  rozomletí na prach.” 

http://www.cathar.org.uk/data/slovak/Aku_diagnozu_mal_Geiger.pdf   

 

Jeden z riaditeľov BBC šiel v roku 2014 k novinám v Británii a v Izraeli s tým, že sa na uliciach 

Británie necíti byť bezpečným.  Podľa Wikipédie nazretej 20.04.2015, má ročný plat 

£320.000; plat britského premiéra je £142 500.   

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Prelom_Epochy.pdf
http://www.cathar.org.uk/data/slovak/Aku_diagnozu_mal_Geiger.pdf


Niektorí, čo vysvetľujú predpovede z Biblie učia, že v čase okolo Kristovho príchodu 

a začiatku armagedonu bude hnev voči „židom“ natoľko veľký, že nebudú mať čas si zobrať 

kabáty, než budú musieť utekať, ale viac peňazí, včítane od chudobných, by ich mohlo 

zachrániť.  Možno však tých, ktorých dnes volajú „židia“, považovať za pokračovateľov  tej 

skupiny a jej hodnôt, z doby kedy sa meno „žid“ zrodilo, a ktorých predstaviteľom sa stal 

Kristus?  Alebo sa postupom času premenili v inú skupinu, ktorá si ponechala meno, ale 

nasleduje iné, a možno dokonca opačné hodnoty?  Všeobecný vývoj v priebehu prvej fázy 

ľudstva bol ten, že tézy sa vyvíjali vo svoje anti-tézy, teda že hodnoty sa menili v ich pravý 

opak.  Niektorí historici sú si istí tým, že rímsku cirkev založili farizeji, teda ľudia, ktorí boli 

zodpovední za Kristovo utrpenie a za jeho smrť.  

 

Média robia ľudí bezcitnými pomocou najnižších hodnôt, aké sa dajú predstaviť, zatiaľ čo 

aktívne propagujú homosexualitu medzi heterosexuálmi a eutanáziu 

pre tých, čo sú nespokojní so stavom spoločnosti.  Zinscenované, 

spravidla krvavé udalosti, v ktorých sa vina váľa na tých, čo sú 

obeťami, naznačujú chaos, zatiaľ čo sa takýmito prostriedkami pre 

oči verejnosti dláždi cesta k armagedonu.   

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Boh_a_Apokalypsa.pdf 

 

Po troch neúspešných príležitostiach spálenia potenciálne  

usvedčujúceho kusa plátna, pápežská stolica obrátila Turínske 

plátno v turistickú atrakciu pre pravidelný prívod peňazí, 

napriek varovaniu tým, čo sú zodpovední a žiadosti, aby sa 

originál prestal vystavovať a aby bol postúpený národnému 

múzeu v Paríži.  Boh nie je mŕtvy a dodnes už v tejto veci 

zakročil.   Poslednú výstavu Turínskeho plátna, ktorá 

predstavuje nevkusné divadlo krutosti na účet božskej 

inkarnácie, na vražde ktorej sa podieľal pápež Klement V, otvorili 19. apríla 2015. Na obrázku 

hore je Arcibiskup Turína, Cesare Nosiglia, ktorý vykonáva funkciu správcu Turínskeho 

plátna.   http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Turinske_platno.pdf  

 

Rok kňazov otriasol cirkvou na základe pedofilných škandálov 

v roku 2010, kedy sa tiež konala výstava Turínskeho plátna. 

Zanedlho potom rovnaká vlna škandálov preskočila na bývalé 

„významné osobnosti“, včítane predstaviteľov médií a jedného 

člena kráľovskej rodiny v Británii.  Chudobní jednotlivci odrazu 

zahájili nákladné právne procesy 40 a viac rokov po údajných 

priestupkoch – kto im to 

financoval? Zdá sa, že tu je 

varovanie:  „Nezahrávajte 

sa s nami, lebo to budete 

ľutovať.“  

 

http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Boh_a_Apokalypsa.pdf
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Turinske_platno.pdf


Rok 2015 cirkev označila za rok, v ktorom predloží svoj príklad mladým ľudom sveta 

a sodoma v jej vlastných radoch je na verejnosti, dokonca propagovaná niektorými klerikmi, 

zatiaľ čo Starý Testament sa 

domáha smrti homosexuálov, 

ak sú prichytení pri súloži. 

 

Jezuita so srdcom z kameňa, 

ktorý na verejnosti rád 

„ponížene“ bozkáva  nohy, bude 

posledným rímskym pápežom 

Ríma ako ho svet poznal 

doposiaľ.   

 

Spravodlivosť bola hlavnou témou dejín, napriek tomu, že vznikal dojem opaku, takmer 

nepretržitého reťazca nespravodlivostí, lebo príčina a výsledok neboli vždy známe 

a málokedy nasledovali jedno za druhým.  V priebehu Posledného Súdu sa tento proces 

stane čoraz jasnejším.  Pre duše z prvej fázy ľudstva sa Posledný Súd ukončí do roku 2040.  

Udalosti, ku ktorým príde, boli stvárňované prostredníctvom myšlienok a skutkov tých, 

ktorých sa budú týkať, v priebehu dlhého času.  Všetko, čo sa udeje, je správne a spravodlivé 

v mene najvyššieho dobra. 

 

 

Corascendea, 20.04.2015, verzia z 31.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Viac čítania: 

 

http://cathar.org.uk/slovensky_katar.asp 

http://www.dhaxem.com/articles_sl.asp 

http://www.dhaxem.com/international_read_sl.asp 
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