a Druhý Príchod Krista...

...sa udiali viac prostredníctvom ideologického
posunu na základe ich učenia, ako prílevom inkarnácií s
nárokmi na ich totožnosť

Katari stredoveku žili v oblasti dnešného južného Francúzska a na Severe Talianska.
Rímsko-katolícka cirkev a severofrancúzska šľachta viedli proti nim dlhú sériu
krvavých krížových výprav, ktoré vyvrcholili pádom pevnosti Montségur 16. marca
1244 a upálením 225 Katarských perfektov (kňazov), na svahoch strmého kopca, na
vrchole ktorého stála citadela Katarov. Krajiny Katarov sa stali najkultivovanejšími a
najvzdelanejšími oblasťami Európy.

Katari zavádzali nový spôsob života.

Namiesto toho, aby spomínali Krista, žili podľa

jeho hodnôt. Ak by katarstvu bolo bývalo dovolené sa šíriť, bolo by novo definovalo
štruktúru stredovekej spoločnosti. Hnutie Katarov prišlo v čase, keď sa Vatikán práve
sústredil na upevňovanie svojho bohatstva a moci a keď dúfal, že získa pod vlastnú
správu ďalšie územia.

Katari

zomierali aj tou najstrašnejšou smrťou s radosťou.

Svet do dnešného dňa

nedokáže pochopiť, prečo videli väčšiu hodnotu v odchode zo sveta, než v pridržiavaní
sa tejto dimenzie zvanej „život“. Inkvizícia bola založená priamo za účelom likvidácie
Katarov a ich nasledovníkov. Po ich genocíde, len spomenúť Katarov mohlo viesť k
mučeniu a k smrti. Akíkoľvek nasledovníci riskovali svoje životy po celé stáročia. Iné
skupiny, čo sa len snažili zreformovať cirkev, alebo jej dogmu, sa stretli s podobným,
dokonca aj s podobne krvavým výsledkom.

Po prvej svetovej vojne záujem o Katarov opäť ožil.

Väčšina komentátorov sa zhoduje

v tom, že pohon Vatikánu na katarstvo nevychádzal z náboženstva, ale zo záujmu
udržania moci. Poukazuje sa na verné putá, ktoré jestvovali medzi Katarmi a ich
katolíckymi priateľmi a priaznivcami, ako aj na to, že Katarom sa nedala nanútiť
podriadenosť Vatikánu presvedčovaním, sľubmi, či hrozbami. Zvyčajne sa hovorí o
ich neobyčajnom pridržiavaní sa ich „viery“.

Svet

si všimol správanie katolíckych misionárov, keď padli do zajatia moslimov.

Akonáhle boli ohrozené ich životy, väčšina konvertovala k islamu. Počas 20 rokov
katolíckych krížových výprav proti nim, Katari preukázali predtým nepoznanú
vnútornú silu a neochvejne stáli za svojimi hodnotami aj za najhorších možných
okolností známych človeku. Čo dokázalo dodať celej skupine ľudí takúto, takmer
nadľudskú silu?

Gnosticizmus, podobne ako dualizmus, boli známe v Európe aspoň tisíc rokov pred
Katarmi a jednoduché odevy, potulní kazatelia, vegetariánstvo, zdržiavanie sa sexu, a
dokonca aj úprimné vzdanie sa svetského bohatstva, ktoré sa všetky zvyčajne pripisujú
Katarom, boli neskôr prijaté a napodobňované novozriadenými rímsko-katolíckymi
rádmi v očakávaní, že to prepožičia úctu rímsko-katolíckemu duchovenstvu.

Keď Svätý Bernard navštívil katarskú oblasť Languedocu v roku 1145, hlavný dojem
na neho urobila nehanebná korupcia v radoch jeho vlastnej cirkvi. O Kataroch
poznamenal, že ich morálka bola čistá a že žiadne kázanie nebolo viac kresťanské, než
ich. Katari si nevybrali svoje meno, ktoré v gréčtine znamená „čistý“. Bolo im dané za
účelom ich zosmiešňovania kvôli ich správaniu a za ich priaznivú povesť. Oni sa
snažili byť iba „dobrými mužmi“ a „dobrými ženami“ a názov „Katar“ sa ujal na
označenie „dobrých ľudí“.
evidiac hodnotu v hromadení materiálneho bohatstva, Katari
sústredili svoje snaženia na dopracovanie sa k porozumeniu o
Bohu. Najpokročilejšie Duše, vrátane tých, predurčených pre
Božstvo, sa rozhodli inkarnovať ako Katari. Koncentrácia energie
do jednej skupiny, s vhodným spôsobom života, umožnili Katarom
v priebehu nie viac ako štyroch desaťročí spracovať vlastné
poznania voči princípom iných prístupných náboženských doktrín.
Z výslednej sumy vedomostí Katari pokročili k formulácii
komplexného a racionálneho konceptu o podstate vedomia. Dva roky pred ich
zánikom na Montségure, katarskí predstavitelia dosiahli primerané racionálne
pochopenie o Bohu, ako prišlo k prítomnosti Boha a aké sú Božie Zákony.

Presvedčenie, že skutočné poznanie o Bohu nemôže byť získané človekom, pochádza
od tých, ktorí obchodujú v politicky podmienených predstavách o Ňom. Tá skutočnosť,
že takíto neuvedomelí ľudia a ich stúpenci k dnešnému dňu predstavujú väčšinu členov
spoločnosti neznamená, že ich skúsenosti a uzávery sú správne. Len nedokonalej Duši
je treba inkarnovať.

Tým, že už v stredoveku nadobudli pochopenie Božieho Poriadku a s ním zákonov,
ktoré riadia Vesmír, so svojím poznaním Katari predbehli spoločenské zriadenie takmer
o tisícročie. Napriek tomu, že sa nezhodli o hodnotách života, do marca 1244, Katari a
ich prenasledovatelia sa na Montségure zhodovali o vhodnosti odchodu Katarov zo
Zeme. Katarskí perfekti, muži, ženy a deti, spievajúc, radostne vpochodovali do vatier
už pripravených pre nich. Svet zaplatil za zánik katarskej kultúry 700 rokmi
dodatočného vlastného utrpenia.
225 perfektov bolo upálených pri Montségure. Z nich 25 sa stalo perfektmi prijatím consolamenta, čo je
obrad vysviacky, iba po kapitulácii, keď bolo jasné, že akíkoľvek Katari, ktorí odmietnu zriecť sa svojej „viery“,
budú upálení zaživa. Pozoruhodné množstvo ľudí tvrdí, že sú re-inkarnáciami tých, ktorí zomreli pri
Montségure. Niekoľko jednotlivcov, ktorí veria že sú novo-vtelenými Katarmi, popísali do pozoruhodných
podrobností oblečenia, ktoré nosili. Ani jeden však nepopísal do akejkoľvek miery tie princípy, ktoré Katari
považovali za dostatočne hodnotné na to, aby sa človek rozhodol zomrieť za ne i tou najhoršou smrťou. Zo 7
až 10 tisíc vojakov, ktorí obliehali Montségur po dobu desiatich mesiacov, zdá sa, že nikto neponúka svoje reinkarnačné spomienky s porovnateľnou ochotou. Pomer perfektov k vojakom bol približne 1:45, a potreba
vojakov znovu sa vteliť bola naliehavejšou.

Písomnosti Katarov
Katarský

biskup mesta Toulouse, Bertrand Marty, spísal

Boží Poriadok do roku 1242. Bol duchovným vodcom
Katarov. Iba niekto so zmyslom pre Božstvo v sebe samom
mohol sformulovať Koncept tohto druhu. Hoci Bertrand
dokončil prácu na písomnostiach dva roky pred svojou
smrťou,
ich
šírenie
bolo
takmer
nemožné
v
dôsledku obliehania a krížových výprav, ktorým boli Katari
opakovane vystavení. V priebehu toho času Bertrand
zdieľal poznanie Božieho Poriadku, vo vhodnom detaile, s
330 najosvietenejšími Katarmi, ktorí postupne hľadali
útočisko na Montségure. Pevnosť, stojaca vysoko na
skalách s obtiažnym prístupom, sa stala poslednou baštou
Katarov, po tom, ako Katarov čoraz viac ohrozovali v predtým bezpečných
miestach. Do marca 1244 si Katari z Montséguru osvojili princípy Božieho Poriadku
a do 16.marca 1244 poslední adepti prijali consolamentum.
„Poklad“, ktorý Katari odstránili z Montséguru v dňoch pred svojou smrťou,
obsahoval niekoľko písomností týkajúcich sa Božieho Poriadku, kalich a zopár
listov.
Listy by viedli k diskreditácii Vatikánu a k jeho odhaleniu ako falošných
kresťanov.

Ako

vatry vyslobodzovali Katarov z ich tiel,

povedomie víťazilo na Montségure. Po prvý raz, v
skupine viac ako 200 inkarnácií, človek dosiahol
primerané uvedomenie si Boha, ako aj seba samého.

Perfekti vedeli, že ich návrat sa bude vyžadovať
k uskutočneniu prvého cyklu ľudstva. Cirkev, ktorá
sa stala predstaviteľom antikrista, nanútila svetu falošnú vieru o vykupiteľovi, ktorý
zbaví druhých ich hriechov. V priebehu Posledného Súdu sa Božie Zákony prejavujú
v osude, ktorý si každý pripravil sám svojimi vlastnými myšlienkami a skutkami.

Vatikánska kliatba
Na začiatku krížového ťaženia proti nim, Katari a akíkoľvek ich nasledovníci
boli bez rozdielu vyvražďovaní. V meste Béziers, kde medzi katolíkmi žilo
asi 200 Katarov, 7000 ľudí bolo zmasakrovaných iba vo vnútri kostola svätej
Márie Magdalény.

Pred záverečným náporom na Montségur, Boh varoval pápeža: „Ak vezmeš ich životy,
budeš mučiť, alebo podrobíš bolesti Krista milujúcich ľudí z Montséguru, Kristus sa vráti a
odhalí ťa ako falošného kresťana. “

Vatikán preukázal nevídanú veľkorysosť voči Montséguru, pokiaľ išlo o jeho vlastný
prístup ku katarstvu. Počet perfektov, ktorí hľadali útočisko v citadele predstavoval
menej ako polovicu jej obyvateľov. Možno v očakávaní, že Božiu spravodlivosť možno
ovplyvniť objemom, pápež ponúkol milosť všetkým členom posádky, včítane
ozbrojených mužov a nariadil, aby len tí Katari neochotní vzdať sa svojej „viery“ a
každý, kto by ohrozoval vojakov, bol popravený.

Počas skorých ranných hodín dňa 16.marca 1244 sa dve perfekty
(kňažky) s malým počtom ozbrojených mužov pobrali do veže,
pričom vzali niekoľko detí so sebou. Po tom, čo vyriekli svoje
modlitby, ráno 16. marca 1244, Katari otvorili brány pevnosti a
ich duchovný vodca z nich vykročil. Dali mu možnosť buď
vyhlásiť katarskú „vieru“ za zásadne pomýlenú, alebo byť
upáleným pred zrakom ostatných. Katarský biskup z Toulouse
odpovedal tým, že začal spievať katarskú modlitbu, na čo ostatní
perfekti vyšli von, a pripojili sa k nemu. Keď sa kňaz a dvaja vojaci priblížili k

Bertrandovi, druhý perfekt, prosiac Boha o odpustenie kresťanskej cirkvi, ktorú raz
zastupoval, ho chránil vlastným telom a pustil sa ho len keď mu znehybnili ruky tupým
koncom meča. V poslednom zúfalom pokuse veža vystrelila niekoľko šípov a odrazila
uvoľnené murivo z vrchu. Zasypali ich horiacimi katapultmi. Neznesiteľné teplo
z ohňa, ktorý dobyvatelia hnali cez poschodia pod nimi, donútilo obe kňažky a deti,
ktoré prežili, hodiť sa k smrti na skalách pod citadelou, skôr než sa 16. marca 1244
skončil deň.

Aj

tým ako zahynuli, tri Duše na ceste k Božskosti prejavili na

Montségure typické vlastnosti každej z nich, cez vodcovstvo,
sebaobetovanie a odvahu. Aby sa zabránilo tomu, že by sa Montségur
stal pamätníkom Katarov, citadela na vrchole hory bola
zbúraná. Pápežov strach z akejkoľvek stopy katarstva prevážil jeho
strach z Boha.

Katari verili, že materiálny svet je negatívny, teda v podstate peklo, a že len duchovný
svet je čistý. S niekoľkými svetovými náboženstvami, dejiny a stav sveta zrejme
dokazujú tento predpoklad.

Keď

sa im naskytla príležitosť stvárňovať dejiny, mocní

tohto sveta mali idoly, ktoré neboli schopnými dosiahnuť a
posluhovačov, ktorí z nich urobili to, čím sa stali.
V snahe o uskutočnenie nadľudských schopností v človeku,
Hitler nariadil lietadlám letieť do tvaru hákového kríža nad
Montségurom. Cirkev požehnala jeho tanky. Za pravých
Aryáncov sa považujú prapôvodní biblickí Židia, z rodov
ktorých vzišiel aj Kristus. Katari boli jednými z mála ľudí v
dejinách, ktorí rozšírili vlastné práva stredovekým Židom,
okrem toho, že im uznali právo pre skupinovú
totožnosť. Svet k dnešnému dňu ešte neuznal príspevok Katarov v smere ľudských
hodnôt a k vedomostiam. „Druhý Príchod“ (Krista), rovnako ako „Návrat Katarov“,
bol prorokovaný pre začiatok 21. storočia a do roku 2013 sa uskutočnil.

Pohľad do budúcnosti
Generácie budúcnosti budú vidieť v učení Katarov pravé kresťanstvo.

Je to jediná

doktrína, ktorá ponúka racionálne vysvetlenie jeho princípov. Obetovanie syna za
hriechy druhých, povstanie z hrobu, a nepoškvrnené počatie, sú nič iné, ako metafory.

V roku 2011 tri Duše na ceste k Božskosti zaujali svojej pozície, aby sa stali jediným,
vševediacim a všemohúcim, konajúcim Bohom.
Stará generácia Duší ukončuje svoj cyklus. Posledný
súd sa koná. Božia spravodlivosť najprv dopadne na
tých, čo si utkali svoje pavučiny moci a politického
vplyvu v mene Boha. Kvalitatívne zmeny v
hodnotách na Zemi vedú k zrýchľujúcemu sa
nárastu ľudského povedomia. Vesmír pokročí nad
schopnosť predstavivosti obyvateľov Zeme, dnes.
Interplanetárne cesty sa budú konať bežne. Veda
bude schopná udržiavať život nekonečne, keď
všetko povedomie dosiahne plného osvietenia a
uvedomí si, že materiálny život je prípravou pre
ďalšie a dôležitejšie ciele.

Corascendea,
Novodobá Parféta 2010

Informácie tu uvedené boli sprostredkované mojím Božským Sprievodcom Lysseom, ktorý bol Bertrandom
Martym, a je prvou Božskou Dušou, teda „Otcom“ v kresťanstve. (Lysseus mal 28 dôležitých inkarnácií.
V iných prácach ho spomínam pod inými totožnosťami.) Lysseus takto postúpil ľudstvu Boží Poriadok
v modernom jazyku. Pod názvom „The Cathar Testament” je v angličtine uverejnený na dhaxem.com,
od roku 2006. Testament Katarov bol preložený do slovenčiny a do češtiny v roku 2010. Hore uvedený
článok pochádza z roku 2011, uverejnená verzia je z 30. Decembra 2012.
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