
Priateľom  a nepriateľom,        
  

Príhovor, 25.01.2013, editované 18.04.2014 

 

Nasledovné oznámenie je mimoriadne venované 

nepriateľom Dr Cathar, ktorí systematicky 

prečesávali jej posolstvo lásky na dhaxem.com 

s tým jediným cieľom, aby jej ublížili.   

 

Dr Cathar si získala nepriateľov nielen ako Katar z 

Montséguru, ale aj kvôli svojej obrane národa Slovákov, 

ktorých od roku 2014 spolu s Ukrajincami, svet 

považuje za odsúdených na postupné ekonomické a 

kultúrne vyhladenie v srdci Európy.   

 

Myšlienky Dr Cathar na túto tému vzhľadom na Slovensko nájdete tu: 

http://cathar.org.uk/data//slovak/Anglo-Slovenske_Postrehy.pdf 

  

Zlomyseľný film typu Waltera Disney o zlej úžerníckej strige, ktorá ubližuje ľudom, 

ktorý vyrobila o nej BBC a ktorý odvysielali 14.01.2013, bol fasádou, za ktorou sa 

skrývajú tí, čo sa ju snažia odstrániť.   

 

Do roka od odvysielania sa dokázalo, že Chris Geiger, údajný pacient s rakovinou, 

ktorý ju obvinil, sám rakovinu nikdy nemal, ale založil si ziskový obchod tým, že 

o tom klamal, čím urážal skutočných pacientov s touto chorobou a ich rodiny.   

 

Mocenské sily od stredoveku vyvražďovali milióny ľudí za účelom potlačenia práve 

tej Pravdy, ktorú Dr Cathar sprístupnila svetu v roku 2006 prostredníctvom 

Testamentu Katarov.  Katari nie sú náboženskí, ale osvietení, slobodne mysliaci 

ľudia.   

 

Boh oznámil Dr Cathar že dodnes je vo svete 21 úprimných a oddaných Katarov 

(nárast oproti 2 v roku 2007) a to znamená, že akékoľvek jej prenasledovanie, 

klamstvá o nej, a jej prípadná vražda, ich urobí len ešte viac nebojácnymi a 

oddanými.  Ona sa neobáva o seba, len o Testament Katarov, o ktorom je už 

zaručené, že bude určovať morálne hodnoty budúcich generácií na Zemi, bez 

ohľadu na to, čo sa s ňou stane.   

 

Dr Cathar v súčasnosti pracuje na článkoch ktoré vysvetľujú Boha.  Prvý zo série je 

článok s názvom „Tretia Duša“, ktorý je k nazretiu na dhaxem.com pod „Prečítať“.  

 

http://cathar.org.uk/data/slovak/Anglo-Slovenske_Postrehy.pdf


Zákony Vesmíru ponechali zloduchov starého sveta na dne priepasti v ktorej sa 

hady šplhajú jeden na druhého v snahe o prežitie vo svojich smrteľných kŕčoch.   

Zatiaľ čo ešte kopú, uniká z nich ich vlastný rozklad.  Svetová byrokracia rástla 

exponenciálne a dnes dusí všetky ostatné časti spoločnosti.  Morálne hodnoty sú 

mŕtve.  Korupcia a nespravodlivosť vládnu otvorene.  Apokalypsa pokračuje na 

duchovnej hladine, zatiaľ čo prebieha Posledný Súd.   Duše, ktoré dosiahli svoje 

naplnenie sú v radosti.   Dobrí a statoční sa stávajú slobodnými. 

 

Starý Svet skončil 21.12.2012.  Nová generácia Duší sa včleňuje – keď dnešné deti 

vyrastú, budú sa hanbiť za svojich otcov.  Už dnes vychádzajú na svetlo pravdy, 

ktoré boli potlačené po generácie.   Stojíme pred veľkými zmenami. 

 

••• 

 

Len keď budem vyslobodená zo Zeme, budem slobodná a šťastná, s Bohom, spojená 

s ostatnými Katarmi z prvej generácie Duší.   Podobné čaká všetkých úprimných 

a čestných, aj tých, čo sú bez vyznania. Bola som jedným z prvých a ostala som tu 

posledná, aby som zavrela bránu.   

 

Číslo 25 vyvoláva v ľuďoch to najhoršie.   Toto oznámenie  je mojou odpoveďou 

tým, čo sa stretli 25.01.2013 s úmyslom splodenia plánu o tom, ako sa ma zbaviť 

a ako umlčať božiu pravdu, ktorú sprostredkovávam.    

 

Len tí, čo si myslia že sú sami Bohom, dokážu očakávať, že sa im podarí prekaziť 

Božie plány a zastaviť pokrok. Nie nadarmo, stredovekí Katari hovorili o dvoch 

Bohoch.  O čistom Bohu duchovného sveta a o zlom bohu materiálneho sveta.  

Pokiaľ sa ľudstvo bude klaňať peniazom a moci, dovtedy bude utrpenie.   Len keď 

celý svet prijme Katarstvo nie ako vieru, ale ako spôsob života, len vtedy zanikne 

bolesť, a bude „ako hore, tak aj dole“. 

 

 

 

Corascendea, ako Duša naplnená od roku 2010. 

 
 


