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Kataři nejsou mrtví.
Povedou ty, kteří jsou hodní následovat Krista,
do života bez bolesti.

Kataři vstoupili do dějin jako mučedníci, jejichž radost z umírání svět dodnes fascinuje. Podstata
katarského hnutí zůstala nepochopenou. Kataři byli především nositeli světla a pravdy, pro které ve
světě pokrytectví a korupce není místa. Nejpokročilejší Duše Vesmíru, i Ty předurčené pro Božstvo,
se vtělily do jejich skupiny. Pozdější inkarnace Krista byla jedním z jejich ideologických vůdců a
zahynula v důsledku svého pronásledování církví, ve vlastním jménu. Tento paradox symbolizuje
stupeň odcizení společenského zřízení svým vlastním ideálům. Metody pronásledování nositelů
pravdy se stoletími změnily, ale zlo v lidské společnosti nadále vítězí jako důsledek hlouposti,
sobectví a lhostejnosti těch, kteří by mu mohli zabránit. Kataři tvrdili, že materiální svět je v podstatě
zlý a jen duchovní svět je čistý. Jejich osud na Zemi dokazuje pravdivost jejich tvrzení.

Předpověď

Předpovídalo se o Katarech, že se v tomto období vrátí, aby vedli Ty, kteří jsou

hodni následovat Krista do svobody a do života bez dalšího utrpení. V roce 2006 se uskutečnil vstup
do Duchovní etapy. Množství spirituálních komentátorů na světě poukazovalo na to, že den odplaty
se blíží.

Cyklus lidstva se právě ukončil.

Jestliže se Kristus vrátil pro toto období, jak se

předpovídalo, je možné představit si, co ho čekalo s jeho hodnotami ve světě, jehož rozdíl spočívá v
tom, že má účinnější, ale vysoko spotřebnou technologii, oficiální media se stali hlavním zdrojem
dezinformace a lidé se naučili používat duchovno jako moderní formu podnikání a zábavy. Poslední
soud již probíhá.
Tři Duše předurčené pro Božskost dokonaly svůj růst a zaujaly svoje pozice. Cílem je dosáhnout
kvalitativní změnu v hodnotách na Zemi, spojenou se vstupem nové a uvědomělejší generace Duší
potom, co ta která již využila svoje možnosti, spravedlivě odchází.

Dějiny zaznamenaly její

přítomnost ukřižováním Krista, upalováním jeho následovníků a laciným prodejem všech morálních
hodnot.

Ideologie

Z ideologického hlediska hlavním přínosem katarského hnutí bylo

zdůrazňování samozodpovědnosti. Toto jsou Boží zákony z Testamentu Katarů:

■ Naplnění vždy zahrnuje druhých
■ Nevhodná událost by se nestala
■ Duše je souzená víc za její úmysly než za výsledky jejích činů
■ Duše je plně zodpovědná za všechny svoje činy
■ Důvodem pro inkarnaci je růst Duše
■ Hodnota poznání je v jeho přínosu pro druhé
■ Dělání chyb není na překážku růstu

Každý jednotlivec nebo skupina předloží takovou sadu příkazů, která odráží, jak daleko její tvůrci vidí.
Ve svém desateru církev představila tři, které pojednávají o uctívání (Nebudeš mít jiné Bohy,
Nezneužiješ jméno Boží, Den sváteční budeš světit), dvě o materiálním vlastnictví (Nepokradeš a
Nebudeš žádat majetek bližního svého a vše, co je jeho), dvě o smilnění a sexu (Nezesmilníš a
Nepožádáš manželky bližního svého), jedno, které připouští existenci lži (Nevydáš křivého svědectví
proti bližnímu svému), jedno o pokrevním spojení (Cti otce i matku), jedno o tělesné schránce, v
které Duše přebývá (Nezabiješ) a ani jedno o samotné Duši anebo o skutečných duchovních
hodnotách, které by umožnilo jejich účinnou internalizaci, přesto, že alespoň osm (kromě Nebudeš
mít jiných Bohů a Den sváteční budeš světit), má opodstatnění vzhledem k paletě lidských činů a
Kristus sám na ně poukazoval pastýřům a jiným, když je potkával mezi lidmi kolem třetí dekády
našeho letopočtu.
Jen dokonale čistá Duše se dokáže odpoutat od otroctví hmoty a jen dokonalá Duše dokáže správně
pochopit všechny Boží zákony. „Jak si sám usteleš jako člověk, tak budeš spát jako Duše.” To
vystihuje jejich podstatu jedinou větou. Jen Duše, která si neuvědomuje, že klamáním a krádeží víc
ztrácí, než získává, může přechovávat pokušení. Ne ve společenském uspořádání, ale ve stupni
uvědomělosti spočíval rozdíl mezi Kataři a ortodoxním zřízením.

Byla to především upřímnost

samotných katarských vůdců vyjádřená skutky, ne jen slovem, která přitahovala jako magnet ty, kteří
podobně upřímně hledali cestu ke Kristu skrz svoje vlastní srdce.
V porovnání s institucionalizovanými vírami, příkazy kterých se soustřeďují na činy a dokonce i na
materiální vlastnictví, nejvyšší duchovní hodnotou Katarů bylo přispívat ze všech svých sil a
schopností k blahu druhého. Svoje vlastní utrpení na Zemi přijímali bez reptání a bez obviňování.
Podle takových hodnot žil i Kristus. Více než 200 let po jeho smrti mu církev připsala svoje desatero
a samo-zodpovědnost se z doktríny vytratila. Cílem bylo zabezpečit slepé následování příkazů, ne
pěstování uvědomělost davů s vlastním svědomím. Nejen Kataři, ale i Husiti a tisíce jiných, kteří
vlastní svědomí a tím Boha ve vlastním srdci nezradili, byli vyhlášeni za nepřátele církevního zřízení.

Interpretace Krista

jako syna Božího, který dal svůj život za lidské hříchy, se stala

ideologickým jádrem historických zločinů křesťanské kultury. Ortodoxní křesťanství předložilo lidstvu
bolestného Boha bez účinné moci ovládat mezilidské děje a především jako milovníka krveprolévání.
Jednou prostřednictvím obětování vlastního syna, ale nejčastěji popisováním krutých a krvavých
událostí na Zemi, které mu prý dávaly zadostiučinění. Ti, kteří v krvelačného Boha, dostatečně
hloupého na to, aby obětoval vlastního syna za účelem zachránění lotrů, i uvěřili, lehko přišli z této
logiky těžko pochopitelné doktríny k závěru, že obětování syna jim v podstatě otevřelo brány k
dalšímu hřešení, které se uspokojí samotným vyjádřením lítosti a náležitou platbou knězi. Instituce,
které používají svoji moc na to, aby se vyhlásily za Božího soudce na Zemi, popřely existenci Boha.
Přechod života na Zemi do nové epochy začne především dopadem Boží spravedlnosti na ně.
Zesmilnění principu vševědoucí spravedlnosti, v důsledku které život každého jedince dříve nebo
později jen zrcadlí jeho myšlenky a činy, bylo původem všeho společenského zla v etapě, která se
právě zakončila. Zatímco Bůh spravedlivě soudí každého jednotlivce podle jeho úmyslů a činů,
historický pohled zpět soudí společnost a její instituce podle toho, jak přispěly k pokroku a k míru a
jak se chovaly k nejschopnějším ze svých účastníků.

Osudný rok 1244:

Kataři měli už ve středověku nejvyspělejší společnost Evropy, v které

věda a umění rozkvétaly. Zánik kultury Katarů ochudil lidstvo o důležité poznatky, hlavně co se týče
pochopení přirozených zákonů. Tím se lidstvu ztížilo udržení kroku s ostatním vývojem, který jeho
osud ovlivňoval. Nárůst utrpení byl cenou, kterou lidstvo zaplatilo za osud Katarů před 800 lety.
Křesťanská církev považuje potlačení katarství za jeden ze svých nejdůležitějších výtěžků.

Osobný príhovor Moje jméno Corascendea (Cor-Ascen-Dea, z latiny, Vzestoupené srdce Boží), mi
bylo dáno po tom, co mi z chamtivosti někdo odcizil ještě i jméno, které mi dali rodiče. Od bodu, kdy
jsem poznala, že jsem Katarem, žádná jiná hodnota se nepřiblížila k mojí potřebě sloužit jejich
ideálům, nakolik tyto tvoří podstatu mojí Duše. Znovuzrození hodnot Katarů opět přivolá pozornost
nespravedlivých. Moje práce pod vedením mého Božského průvodce Lyssea je důvodem, proč tu
zůstávám, a abych ulehčila cestu po mně těm, které miluji.
Světlo ať provází každou statečnou Duši.
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