
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prvá fáza ľudstva 
 

- jej štyri míľniky  
 

 
4. Storočie Zrada Kresťanstva – Zrada ľudských 

hodnôt zo strany Ríma. 

Zrod náboženstva ako 

materialistickej a politickej 

dogmy nezhodnej so skutočnou 

duchovnosťou.  Satan je zasiaty. 

   

7. Storočie Vražda Dagoberta II – Upevnenie moci 

Ríma prostredníctvom Karolínčanov.  

Antikrist zaujme miesto na tróne 

v súlade s cieľmi Satana. 

   

   

14. Storočie Potlačenie Katarstva – Potlačenie 

ľudskosti a vražda Jacques de Molaya – 

Rímska cirkev zohrala kľúčovú úlohu 

v oboch týchto udalostiach. 

Zjednotenie Satana s Antikristom 

s cieľom vytvorenia jedinej vlády 

založenej na útlaku a terore.  

   

   

21. Storočie Koniec ľudskosti;  Ostáva technológia. 

 

Posledný Súd 

 

„Druhý príchod” – Božská prítomnosť na 

Zemi odoláva pokusom o elimináciu. 

Božie odplaty sa stávajú viditeľnými. 

Plán zníženia obyvateľstva sveta 

prostredníctvom demoralizácie, 

nepokojov a ziskotvorných chorôb 

s cieľom sústredenia svetového 

bohatstva a prírodných zdrojov 

do rúk jedinej vlády - Antikrista. 

Nastoliť Satana ako jediného 

nositeľa ideológie obyčajných ľudí. 

 



Orientačný posun v priebehu fázy  
 

Základný posun: 

  
Od:                 Ku: 
 

Spolupráce                                                                              Vláde Ega                                                             

 
Výsvetľovanie činov Boha                                     Vzťah medzi človekom a Bohom 

cez priamo zaslúženú odplatu                               vyjednáva prostredník, ktorý je 

                                                                                predstaviteľom moci (Cirkev) 

                                                                                                                                                                

Morálnosť a etickosť                                              Materiálne bohatstvo a Moc                                                                              

(Okcitánia) 

 

 
Posun v úlohe hlavných hráčov: 

 

Vládca                                      Skupiny, ktoré sa opierajú o byrokraciu                                                                                                     

 
Výnimočná osobnosť a jej schopnosti                           Postavenie v štruktúre moci                                                                                                              

Um                                                                                 Manipulovanie informácií                                                                    

 

 

 

      Pokrok  
 

 

 

 

Znižovanie/Stagnácia                    Najväčší rast                                                Rast 

 

 
                                                               Komunikácie 

                                                                    Doprava, Ťažba, 

                                                                            Zbrane   

                                                                                                                                                                    

                                                    Konštruktívna                Regulácia  

                                                    spolupráca                       Korupcia 

                                                                                             Zneužívanie 
                             

 
                                                          Peňažné systémy                                

                 Celková hodnota nárastu          a ich koncentrácia                                                                           

                                   Povedomia              Nárast           

                                                                                 humanizmu 

 
                                                                          Vzdelávanie                                                          
                                        Národnostné                 (nahradzuje sa 

                                              odľudšťovanie,         vštepovaním hodnôt                                                           

                                          zneužívanie prírody     a podmieňovaním                                    
                                          a zvierat               k nemorálnosti) 

                                                                

                                  

 

Zaneprázdnenie                                                                          Obmedzené činnosti                                                                                                                                                          



Degenerácia 
Začiatok fázy                                                                                         Koniec fázy                                                                                                                                                                                                                                                            

  

               Vládca                                                                       Administrátori moci 
                                                                                   

                                  

Moc                                                        
                                                          

                                                                                                    

        Administrácia                         Obmedzenia             Administrácia 

                                                                                            

                                                         Schopnosti   

                                                                                 

Prežitie bez príspevkov                Výkonné zložky                                             

        je obmedzené                                                               Bez pridávania hodnôt                         

                                                                                                

 
Zatiaľ, čo boli vládcovia čoraz viac nahradzovaní administrátormi, títo boli nútení 

posilňovať si svoju moc nárastom byrokracie, ktorá časom zadusí pokrok ako výsledok 

svojej snahy o samo uchovanie.  

 

Vojnami sa dajú rozšíriť moc a vplyv, ale nedá sa nimi zmeniť osud spoločnosti, ktorej 

obsah je falošný a ktorá prestala byť schopnou plniť svoje vlastné funkcie.  Taká 

spoločnosť sama seba zničí.  Jej prežitie sa neumožní ani znížením počtu tých, čo sa 

podieľajú na spotrebe, lebo byrokratické zložky, ktorými je opradená, potláčajú nadanie 

a schopnosti, v dôsledku čoho spoločnosť degeneruje.  Po dosiahnutí tohto bodu tí pri moci 

prežívajú pomocou násilia proti svojim vlastným.  Posledným stupňom je rozpad 

v dôsledku vonkajších a vnútorných tlakov.  

 

 

Zem je miestom skúšok.  Prvá fáza ľudstva je poznačená krvou tých, čo zabezpečili 

pokrok.  

 

Bola to spiatočnícka cesta vpred, ktorá priniesla najväčšiu hodnotu 

pre tých, čo si zaslúžia sa jej zúčastniť – v inom, spravodlivom 

priestore pravdy a lásky, ktorý sa stal dokonalým v priebehu tohto 

procesu.    

 

 
                                                   

 

 

 

  


