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Medzi rokmi 1208-1244 prebiehal skutočný európsky holokaust. Rímska cirkev surovo napadla 

Katarov, mierumilovných „heretikov z Languedocu“ v dnešnom južnom Francúzsku, s krutosťou 

a opovrhovania hodnou aroganciou, aké sa inde videli len v záverečných etapách druhej svetovej 

vojny.   Dôvod, prečo sa cirkev nasadila na masové vyvražďovanie Katarov bol celkom iste spojený 

s tým, že ich predstavy o Ježišovi sa odlišovali od tých predkladaných cirkvou.   

Katari tvrdili, že vlastnia tajnú Knihu Lásky (Mari, TARA). Tento záhadný rukopis sa pripisuje Ježišovi, 

ktorý ho dal Sv. Jánovi.  Po stáročia bol uchovávaný, až si ho Katari a Templárski Rytieri osvojili. Kniha 

Lásky bola základom Katarskej cirkvi lásky, alebo Amor(u), ktoré je opakom slova Roma, teda Rímu. 

Existencia tohto strateného, alebo ukrývaného evanjelia vyšla najavo, keď katolícka cirkev podrobila 

Katarov a Templárov (v roku 1308) mučeniu.  Jeho obsahom boli tajné schopnosti (ktoré symbolizuje 

templárska podobizeň hlavy, alebo lebky).  Vravelo sa, že sú to schopnosti, ktoré poskytujú možnosť 

ovládania živlov a premieňania obyčajnej ľudskej krvi života v nesmrteľných osvietencov, alebo 

iluminátov (tento výraz je v súčasnosti nepochopený a zneužívaný).  Také schopnosti sa považujú za 

rovné Svätému Grálu.  

Podľa Katarov, jedným z účelov života na Zemi je premena ľudského tela vo vozidlo hodné Ducha 

Svätého, teda lásky.  Dôležité bolo chápať Grál nie ako kalich, ale ako proces, ktorý stvárňuje Ježiš.  

Samotný domov Katarov, Languedoc, v určitom smere poukazuje na toto učenie.  Bol pomenovaný 

na základe pred-povodňového jazykového systému a katarskí parféti tvrdili, že Ježiš kázal v jazyku 

Oc.   

Katari tvrdili, že vysoko symbolický jazyk Oc im sprostredkovával osvietenie.   Je zaujímavé, že 

Egyptský hieroglyf fénixa, „vtáka svetla“ (akh) , sa natoľko podobá symbolu ryby , ktorý sa spája 

s Ježišom, napriek tomu, že je o tisícročia starší.  Navyše, tieto dva symboly sú štrukturálne podobné 

matematickému znameniu, ktoré niekedy označuje nekonečno  .  Je tiež základňou výrazu „octo“, 

alebo 8.   Tieto symboly navrhujú, že tu ide o historickú postupnosť prenášania učenia o tajomstvách 

svetla.  



Kryptokracia 

Keď si rímska cirkev začala stmeľovať svoju moc vo štvrtom storočí, jej snahou bolo zabrániť tomu, 

aby tí čo pod ňu spadali, nasledovali tajný smer symbolizovaný číslom 8, (Ježišovo číslo je 888) a aby 

sa stali bytosťami podobnými Kristovi.  Veď takíto ľudia neplatia dane, ťažko je ich ovládať 

a nepotrebujú cirkev a farárov.  

Tí, čo sa usilovali o ovládanie sveta a vytvorenie kryptokracie (tajného spoločenstva, ktoré ovláda 

svet, niekedy aj tajná vláda, alebo neviditeľná vláda), ako je napríklad cirkev, musia odobrať toto 

učenie tým, čo ho vlastnia, alebo ho majú osvojené.  Ak sa to nedá, musia také učenie diskreditovať 

alebo démonizovať, spolu s jeho predstaviteľmi, pričom konečným cieľom musí byť ich likvidácia.  

Roma, teda opak lásky, sústredil podstatu panteónu starobylých bohov a bohýň (gréckych, 

egyptských, sumérskych, árijských a ázijských) do jedinej predstavy diabla.  Všetky národy mimo 

Ríma sa považovali za uctievateľov Satana.  Lucifer (doslovne „prenášateľ svetla”) bol zvolený na 

všeobecné označenie diabla, ako aj nositeľov učenia svetla.  Katari tvrdili, že v skutočnosti cirkev bola 

diablom, tým kto padol, kto zničil a potlačil Ježišovo učenie najfalošnejším a najpodlejším spôsobom 

možným a to tak, že nahradili skutočného Krista jeho falošnou podobou.  Katarské poznanie 

predstavuje pravé učenie.  

 

Árijské spojenie  

Z perspektívy mytológie je rozdiel medzi Katarmi a Katolíkmi dokonale zakódovaný v rozdiele medzi 

slovnými časticami „ol“ a „ar”, alebo “ari”, ktoré rozlišujú ich mená.  „Ol” znamená všetko.  Všetko je 

výlučné.  Vyjadruje to túžbu katolíckej cirkvi stať sa jedinou všeobecnou vierou. 

“Ar” znamená „pred”.  “Ari” je koreňom slova árijský(á), ktorou bola gnostická kresťanská doktrína, 

ktorá nevyhrala v hlasovaní počas prvého Nicejského koncilu.  Zvolal ho v roku 325 Konštantín, za 

účelom sformulovania kresťanskej doktríny.  Árianci tvrdili, že Ježiš sprostredkovával spojenie medzi 

Bohom a človekom.  Nicejčania tvrdili, že Ježiš bol Boh.  Nicejčania vyhrali na základe väčšiny hlasov 

z menšiny, ktorá ostala potom, čo boli Kristovi najvernejší vypudení zo zhromaždenia.  Árijské 

presvedčenie sa tak stalo herézou.  Árijský alebo áryjský tiež znamená „vznešený”, „kultivovaný”, 

„vznešeného pôvodu”, alebo „čistý”; s týmto významom sa spája častica „ari“ v slove Katari.   

Tieto významy naznačujú, prečo mal Adolf Hitler natoľko silný záujem o Katarov. Pretože boli „Árijci“.  

Niesli v sebe vznešenú uvedomelú krv dobrej rasy.  Ešte dôležitejšie bolo to, že Katari vedeli ako ju 

tvoriť v sebe samých.   

 

Deti Atlantídy 

Podľa Budgeho slovníka egyptských hieroglyfov, Ar znamená, “vytvoriť, stvárniť, upraviť.”  Je 

koreňom mena Ari, boha tvorivosti.  V egyptskom jazyku árianský znamená, „vyrobený paňou 

domu“.  Tieto definície do istej miery vysvetľujú význam katarského uctievania Mari, ktorá je pre 

nich súčasťou obsahu božskosti. 

Spojenie Katarov s Mari a ich árijský pôvod, – alebo dokonca pôvod z Atlantídy – v konečnom 

dôsledku viedli ku genocíde Katarov.  



Vo svojich prácach o grále Andrew Sinclair uvádza, že pôvodným francúzskym slovom označujúcim 

grál bolo escuele.  Foneticky sa escuele podobá na eschol, „schopnosť“.  To tiež dáva zmysel.  Kristovi 

dali meno „múdrosť“.  Jeho schopnosti zahrňovali premenu homo sapiens na čistého, na Katara.  Stá 

tisíce Katarov bolo vyvraždených kvôli tomuto najväčšiemu tajomstvu, ktoré musí ostať potlačené na 

to, aby cirkev prežila, lebo jeho pravda dokazuje jej falošné kresťanstvo.  S úspešným návratom 

katarstva na začiatku 21. storočia nevyhnutne ožila aj snaha o vyvraždenie novodobých nositeľov 

svetla.  V snahe udržať ľudstvo v tme, cirkev nestojí samotná. 

 

Uverejnené  18.08.2012 
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