
 

 

 

  Corascendea, 
  sprostredkované Lysseom 

 
 

Katari sa vrátili,   

aby sa stali svedkami Posledného Súdu 

a aby pripravili novú generáciu Duší 

na vstup do Novej Etapy.   

 

 

Katari vstúpili do dejín ako martýri, ktorých radosť z umierania fascinoval svet.  Podstata 

katarského hnutia dlho ostala nepochopenou.  Katari boli predovšetkým nositeľmi svetla a Pravdy, 

pre ktorých vo svete pokrytectva a korupcie niet miesta.  Najpokročilejšie Duše Vesmíru, včítane 

tých na ceste k Božstvu, sa vtelili do ich skupiny.  Neskoršia inkarnácia Krista bola jedným z ich 

ideologických vodcov a zahynula v dôsledku svojho prenasledovania cirkvou, vo vlastnom mene.  

Tento paradox symbolizoval stupeň odcudzenia spoločenského zriadenia svojim vlastným ideálom.  

Metódy prenasledovania nositeľov Pravdy odrážali technologický pokrok, ale zlo v ľudskej 

spoločnosti víťazilo, ako dôsledok hlúposti, sebectva a ľahostajnosti tých, ktorí mu mohli zabrániť.  

Katari tvrdili, že materiálny svet je v podstate zlý a iba duchovný svet je čistý. Na konci etapy, do 

21.12.2012, zlo na Zemi zvíťazilo úplne.  

 

Predpoveď   Predpovedalo sa o Kataroch, že sa na začiatku 21. storočia vrátia, aby viedli tých, 

čo budú hodní nasledovať Krista, do slobody a do života bez ďalšieho utrpenia.  V roku 2006 sa 

vstúpilo do Duchovnej etapy.  Množstvo spirituálnych komentátorov na celom svete poukazovalo na 

to, že deň odplaty sa blíži.  Ak sa povedomie Krista vrátilo pre záverečnú etapu, ako sa tiež 

predpovedalo, je možné si predstaviť, čo čakalo jeho inkarnáciu.   Svet má účinnejšiu, ale vysoko 

spotrebnú technológiu, zatiaľ čo oficiálne médiá sa stali hlavným zdrojom dezinformácie.  Ľudia sa 

naučili používať duchovno ako modernú formu podnikania a zábavy.   Posledný Súd je v plnom 

prúde, zatiaľ čo sa hlúpe a sebecké ľudstvo smeje myšlienke.   

 

V roku 2011 tri Duše predurčené pre Božskosť zaujali svoje pozície.  Vývoj na Zemi sa poberá v 

smere kvalitatívnych zmien, spojených so vstupom novej a uvedomelejšej generácie Duší po tom čo 

tá, čo už využila svoje možnosti, spravodlivo odchádza.  Dejiny zaznamenali jej prítomnosť 

ukrižovaním Krista, upaľovaním jeho nasledovníkov a lacným predajom všetkých morálnych 

hodnôt.  

 

Ideológia  Z ideologického hľadiska hlavným prínosom katarského hnutia bolo     

zdôrazňovanie samozodpovednosti.   Toto sú Božie Zákony z Testamentu Katarov:     

 

 



 

 

 

 ■  Naplnenie vždy zahrňuje druhých ▪ 

 ■  Nevhodná udalosť by sa nestala 

 ■  Duša je súdená viac za jej úmysly, než za výsledky jej činov 

 ■  Duša je plne zodpovedná za všetky svoje činy 
 ■  Dôvodom pre inkarnáciu je rast Duše  
 ■  Hodnota poznania je v jeho prínose pre druhých ▪ 
 ■  Robenie chýb nie je na prekážku rastu  

 

Každá skupina predložila takú sadu príkazov, ktorá odrážala ako ďaleko jej tvorcovia videli.  Vo 

svojom desatoro, cirkev predložila tri o uctievaní (Nebudeš mať iných Bohov, Nezneužiješ meno 

Božie a Deň sviatočný budeš svätiť), dve o materiálnom vlastníctve (Nepokradneš a Nebudeš  žiadať 

majetok blížneho svojho a všetko, čo je jeho), dve o smilnení a sexe (Nezosmilníš a Nepožiadaš 

manželku blížneho svojho), jedno ktoré pripúšťa existenciu lži (Nevydáš krivého svedectva proti 

blížnemu svojmu), jedno o pokrvnom spojení (Cti otca a matku), jedno o telesnej schránke v ktorej 

Duša prebýva (Nezabiješ) a ani jedno o samotnej Duši, alebo o skutočných duchovných hodnotách, 

ktoré by umožnilo ich účinné osvojenie, napriek tomu, že aspoň osem (s výnimkou Nebudeš mať 

iných Bohov a Deň sviatočný budeš svätiť) ich má opodstatnenie vzhľadom na paletu ľudských 

činov ako Kristus na ne poukazoval pastierom a iným, keď ich stretával medzi ľudom okolo tretej 

dekády nášho letopočtu.  

 

Keď pôvodní kresťania hovorili o nepoškvrnenom počatí, hovorilo sa o žene, ktorá sa počas svojho 

života nedopustila priestupku voči Božím Zákonom, nie o jej rozkroku.  Keď sa hovorilo o obetovaní 

syna za hriechy druhých, hovorilo sa o Duši, ktorá vzala na seba nesmiernu úlohu dopracovať sa 

k plnému poznaniu Vesmírnych Zákonov, aby svojím príkladom mohla viesť druhých k blaženosti, 

nie o obetnom baránkovi, ktorého otec mienil uľahčovať hrešenie na Zemi.  Keď sa hovorilo 

o povstaní z hrobu, hovorilo sa o vyslobodení Duše z tela a o reinkarnácii, nie o manipulácii 

s mŕtvym telom.   I keby bola cirkev riadne pochopila metafory o ktorých tu hovoríme, dopad ich 

znenia jej nevyhovoval.   Reinkarnácia, ako aj možnosť ľudského života bez hriechu sú pojmy, ktoré 

podporujú sebavedomie v človeku a nabádajú ho preberať zodpovednosť za seba samého. Tento 

smer rozmýšľania nepovoľuje slepé poslúchanie príkazov, a preto bol neprijateľným cirkevno-

feudálnemu zriadeniu od bodu, kedy sa kresťanstvo stalo organizovanou politickou silou. 

 

Iba dokonale čistá Duša sa dokázala odpútať od otroctva hmoty a iba dokonalá Duša 

dokáže správne pochopiť všetky Božie Zákony.  „Ako si sám ustelieš ako človek, tak 

budeš spať ako Duša” vystihuje ich podstatu jedinou vetou.  Iba Duša, ktorá si 

neuvedomovala, že klamaním,  krádežou, ako aj zneužívaním vlastnej moci viac 

strácala než získala, mohla prechovávať pokušenie.  Nie v spoločenskom usporiadaní, ale v stupni 

uvedomelosti spočíval hlavný rozdiel medzi Katarmi a ortodoxným zriadením.  Bola to 

predovšetkým úprimnosť samotných vodcov Katarov vyjadrená skutkami, ktorá priťahovala ako 

 



 

 

magnet tých, čo rovnako úprimne hľadali cestu ku Kristovi, cez svoje vlastné srdcia.    

   

V porovnaní s inštitucionalizovanými vierami, príkazy ktorých sa sústreďovali na činy a dokonca aj 

na materiálne vlastníctvo, za účelom jeho chránenia v záujme tých pri moci, najvyššou duchovnou 

hodnotou Katarov je prispievať zo všetkých svojich schopností k blahu druhého.  Svoje utrpenie na 

Zemi prijímali bez reptania a bez obviňovania.  Podľa takých hodnôt žil aj Kristus.  Vyše 200 rokov 

po jeho smrti, cirkev mu pripísala svoje desatoro a samozodpovednosť sa z doktríny vytratila.  

Nielen Katari, ale aj Husiti a tisícky iných, ktorí vlastné svedomie a tým Boha vo vlastnom srdci 

nezradili, boli vyhlásení za nepriateľov cirkevného zriadenia.   

 

Interpretácia Krista ako Syna Božieho, ktorý dal svoj život za ľudské hriechy sa stala   

ideologickým jadrom historických zločinov kresťanskej kultúry.  Ortodoxné kresťanstvo predložilo 

ľudstvu bolestínskeho Boha, bez účinnej moci ovládať medziľudské deje, a predovšetkým ako 

milovníka krviprelievania. Raz prostredníctvom obetovania vlastného syna, ale najčastejšie 

popisovaním krutých a krvavých udalostí na Zemi, ktoré mu vraj dávali zadosťučinenie.  Tí čo v 

krvilačného Boha dostatočne hlúpeho na to, aby obetoval vlastného syna za účelom zachránenia 

lotrov aj uverili, ľahko prišli z tejto logicky nepochopiteľnej doktríny k 

uzáveru, že obetovanie syna im v podstate otvorilo brány k ďalšiemu 

hrešeniu, ktoré sa uspokojí samotným vyjadrením ľútosti a náležitou platbou 

kňazovi.  Inštitúcie, ktoré použijú svoju moc na to, aby sa vyhlásili za Božieho 

Sudcu na Zemi, popreli existenciu Boha.  Prechod do novej epochy začal 

predovšetkým dopadom Božej spravodlivosti na ne.    

 

Zosmilnenie princípu vševedúcej spravodlivosti v dôsledku ktorej život každého jednotlivca skôr 

alebo neskôr odzrkadľuje jeho predchádzajúce myšlienky a činy, bolo pôvodom všetkého 

spoločenského zla v etape, ktorá sa ukončila.  Zatiaľ, čo Boh spravodlivo súdi každého jednotlivca 

podľa jeho úmyslov a činov,  historický pohľad späť súdi spoločnosť a jej inštitúcie podľa toho, ako 

prispeli k pokroku a k mieru, a ako sa správali k najschopnejším zo svojich účastníkov.  Zánik 

kultúry Katarov ochudobnil ľudstvo o dôležité poznatky, hlavne čo sa týka pochopenia prirodzených 

zákonov.  Tým sa ľudstvu sťažilo udržiavanie kroku s ostatným vývojom, ktorý jeho osud 

ovplyvňoval.  Nárast utrpenia bol cenou, ktorú ľudstvo zaplatilo za osud Katarov pred 800 rokmi.   

Kresťanská cirkev dodnes považuje potlačenie katarstva za jeden zo svojich najdôležitejších 

výdobytkov.  

http://www.dhaxem.com/documents/testament_katarov.pdf 

 

 

Osobná poznámka: Moje meno Corascendea (Cor–Ascen–Dea, z latinčiny, Vzostúpené Srdce Božie) som   

prijala po tom, čo mi niekto odcudzil meno, ktoré mi dali rodičia.  Od bodu, kedy som spoznala že som 

Katarom, žiadna iná hodnota sa nepriblížila k mojej potrebe slúžiť ich ideálom, nakoľko tieto tvoria podstatu 

mojej Duše.  Znovuzrodenie hodnôt Katarov privoláva zlovôľu zo strany neuvedomelých.  Moja práca pod 

vedením môjho Božského Sprievodcu Lyssea je dôvodom prečo tu ostávam, a aby som uľahčila cestu tým, 

ktorých milujem.                                                  

http://www.dhaxem.com/documents/testament_katarov.pdf

