a Druhý Příchod Krista...

ataři středověku žili v oblasti dnešní jižní Francie a na Severu Itálie.

Římsko -

katolická církev a severofrancouzská šlechta vedli proti nim dlouhou sérii krvavých
křížových výprav, které vyvrcholily pádem pevnosti Montségur 16. března 1244 a
upálením 225 katarských perfektů (kněží), na svazích strmého kopce, na jehož vrcholu
stála citadela Katarů. Země Katarů se staly nejkultivovanějšími a nejvzdělanějšími
oblastmi Evropy.
ataři zaváděli nový způsob života. Namísto odvolávání se na Krista a na jeho údajné
spasení, sami žili podle jeho hodnot. Pokud by Katarstvu bylo dovoleno se šířit, bylo
by nově definovalo strukturu středověké společnosti. Hnutí Katarů přišlo v době, kdy
se Vatikán právě soustředil na upevňování svého bohatství a moci a když doufal, že
získá pod vlastní správu další území.
ataři umírali i tou nejstrašnější smrtí s radostí. Svět do dnešního dne nedokáže
pochopit, proč viděli větší hodnotu v odchodu ze světa, než v přidržování se této
dimenze zvané „život”. Inkvizice byla založena přímo za účelem likvidace Katarů a
jejich následovníků. Po jejich genocidě, jen vzpomenout Katarů mohlo vést k mučení a
k smrti. Případní následovníci riskovali své životy po celá staletí. Jiné skupiny co se jen
snažili reformovat církev, nebo její dogma, se setkali s podobným, dokonce i s podobně
krvavým výsledkem.
o první světové válce zájem o Katarství opět ožil. Většina komentátorů se shoduje v
tom, že pohon Vatikánu na Katarství nevycházel z náboženství, ale ze zájmu udržení
moci. Poukazuje se na věrná pouta, které existovaly mezi Katary a jejich katolickými
přáteli a příznivci, jakož i na to, že Katarům se nedala vnutit podřízenost Vatikánu
přesvědčováním, sliby, či hrozbami.
Obvykle se mluví o jejich neobyčejném
přidržování se jejich „víry“.

vět si všiml chování katolických misionářů, když padli do zajetí muslimů. Jakmile
byly ohroženy jejich životy, většina konvertovala k islámu. Během 20 let katolických
křížových výprav proti nim, Kataři prokázaly předtím nepoznanou vnitřní sílu a
neochvějně stáli za svými hodnotami, i za nejhorších možných okolností známých
člověku. Co dokázalo dodat celé skupině lidí takovou, téměř nadlidskou sílu?
nosticismus, podobně jako dualismus, byly známy v Evropě alespoň tisíc let před
Katary a jednoduché oděvy, potulní kazatelé, vegetariánství, zdržování se sexu, a
dokonce i upřímné zřeknutí se světského bohatství, které se všechny obvykle připisují
Katarům, byly později přijaty a napodobovány nově zřizovanými římsko - katolickými
řády, v očekávání, že to propůjčí úctu římsko - katolickému duchovenstvu.
dyž svatý Bernard navštívil katarskou oblast Languedocu v roce 1145, hlavní dojem
na něj udělala nehanebná korupce v řadách jeho vlastní církve. O Katarech poznamenal,
že jejich morálka byla čistá a že žádné kázání nebylo víc křesťanské, než jejich. Kataři si
nezvolili své jméno, které v řečtině znamená „čistý“. Bylo jim dáno za účelem jejich
zesměšňování kvůli jejich chování a za jejich příznivou pověst. Oni se snažili být pouze
„dobrými muži“ a „dobrými ženami“ a název „Katar“ se ujal pro označení „dobrých
lidí“.
evidíce hodnotu v hromadění materiálního bohatství, Kataři
soustředili své snažení na dopracování se k porozumění o Bohu.
Nejpokročilejší Duše, včetně těch, předurčených pro Božstvo, se
rozhodli inkarnovat jako Kataři. Koncentrace energie do jedné
skupiny, s vhodným způsobem života, umožnily Katarům během
ne více než čtyř desetiletí zpracovat vlastní poznání vůči
principům jiných přístupných náboženských doktrín. Z výsledné
částky znalostí Kataři pokročili k formulaci komplexního a
racionálního konceptu o podstatě vědomí. Dva roky před jejich zánikem na
Montségure, katarští představitelé dosáhli přiměřené racionální pochopení o Bohu, jak
přišlo k přítomnosti Boha a jaké jsou Boží Zákony.
řesvědčení, že člověk nikdy nezíská skutečné poznání o Bohu, pochází od těch, kteří
obchodují v politicky podmíněných představách o Něm. Ta skutečnost, že takoví lidé a
jejich stoupenci k dnešnímu dni představují většinu členů společnosti, neznamená, že
jejich zkušenosti a uzávěry jsou jednoznačné a správné. Jen nedokonalé Duši je třeba
inkarnovat.

ím, že již ve středověku nabyli pochopení Božího Řádu a s ním zákonů, které řídí
Vesmír, Kataři se svým poznáním předběhli společenské zřízení téměř o tisíciletí.
Přesto, že se neshodli o hodnotách života, do března 1244, se Kataři s jejich
pronásledovateli shodovaly na Montségure o vhodnosti odchodu Katarů ze Země.
Katarští perfekti, muži, ženy a děti, zpívajíce, radostně vpochodovali do vater již
připravených pro ně. Svět zaplatil za zánik katarské kultury 700 lety dodatečného
vlastního utrpení.
225 perfektů bylo upáleno u Montséguru. Z nich 25 se stalo perfekty přijetím consolamenta, což je obřad
svěcení, pouze po kapitulaci, když bylo jasné, že ti případní Kataři, kteří odmítnou zříci se své „víry“,
budou upáleni zaživa. Pozoruhodné množství lidí tvrdí, že jsou reinkarnacemi těch, kteří zemřeli u
Montséguru. Několik jednotlivců, kteří věří, že jsou nově-vtělenými Katary, popsali do pozoruhodných
podrobností oblečení, které Kataři nosili. Ani jeden však nepopsal do jakékoliv míry ty principy, které
Kataři považovali za dostatečně hodnotné na to, aby se člověk rozhodl zemřít za ně i tou nejhorší formou
smrti. Ze 7 až 10 tisíc vojáků, kteří obléhali Montségur po dobu deseti měsíců, zjevně nikdo nenabízí své
reinkarnační vzpomínky se srovnatelnou ochotou. Poměr perfektů k vojákům byl přibližně 1:45, a potřeba
vojáků znovu se vtělit byla naléhavější.

Písemnosti Katarů
atarský biskup města Toulouse, Bertrand Marty, sepsal
Boží Řád do roku 1242. Byl duchovním vůdcem Katarů.
Pouze někdo se smyslem pro Božstvo v sobě samém
dokázal zformulovat Koncept tohoto druhu. Ačkoli
Bertrand dokončil práci na písemnostech dva roky před
svou smrtí, jejich šíření bylo téměř nemožné v důsledku
obléhání a křížových výprav, jimž byli Kataři opakovaně
vystaveni. V průběhu toho času Bertrand sdílel poznání
Božího Řádu, ve vhodném detailu, s 330 nejosvícenějšími
Katary, kteří postupně hledali útočiště na Montségure.
Pevnost stojící vysoko na skalách s obtížným přístupem, se
stala poslední baštou Katarů, po tom, jak Katarů stále více
ohrožovaly v dříve bezpečných místech. Do března 1244 si Kataři z Montséguru osvojili
principy Božího Řádu a do 16. března 1244 poslední adepti přijali consolamentum.
„ oklad, který Kataři odstranili z Montséguru ve dnech před svou smrtí obsahoval
několik písemností týkajících se Božího Řádu, kalich a pár listů. Listy by vedly k
diskreditaci Vatikánu a k jeho odhalení jako falešných křesťanů.
ak vatry vysvobozovali Katarů z jejich těl, povědomí vítězilo na Montségure. Poprvé,
ve skupině více než 200 inkarnací, člověk dosáhl přiměřené uvědomění si Boha, jakož i
sebe samého.

erfekti věděli, že jejich návrat se bude vyžadovat k
uskutečnění prvního cyklu lidstva. Církev, která se
stala představitelem antikrista, vnutila světu falešnou
víru o Vykupiteli, který zbaví druhých jejich hříchů. V
průběhu Posledního Soudu se Boží Zákony projevují v
osudu, který si každý připravil sám svými vlastními
myšlenkami a skutky
První cyklus lidstva byl
ukončen 21.12.2012.

Vatikánská kletba
a začátku křížového tažení proti nim, byli Kataři a jejich případní
následovníci bez rozdílu vyvražďováni. Ve městě Béziers, kde mezi katolíky
žilo asi 200 Katarů, bylo 7000 lidí zmasakrováno pouze uvnitř kostela svaté
Máří Magdalény.
řed závěrečným náporem na Montségur, Bůh varoval papeže: „Jestliže vezmeš jejich
životy, budeš mučit, nebo podrobíš bolesti Krista milujících lidí z Montséguru, Kristus se vrátí a
odhalí tě jako falešného křesťana“.
atikán prokázal nevídanou velkorysost vůči Montséguru, pokud šlo o jeho vlastní
přístup ke Katarství. Počet perfektů, kteří hledali útočiště v citadele, představoval méně
než polovinu jejích obyvatel. Možná v očekávání, že Boží spravedlnost lze ovlivnit
objemem, papež nabídl milost všem členům posádky, včetně ozbrojených mužů a
nařídil, aby jen ti Kataři neochotní vzdát se své „víry“ a každý, kdo by ohrožoval
vojáky, byl popraven.
ěhem ranních hodin dne 16. března 1244 se dvě Perfekty
(kněžky) s malým počtem ozbrojených mužů pobrali do věže,
přičemž vzali několik dětí s sebou. Po tom, co vyřkli své
modlitby, ráno 16. března 1244, Kataři otevřeli brány pevnosti a
jejich duchovní vůdce z nich vykročil. Dali mu možnost buď
prohlásit katarskou „víru“ za zásadně pomýlenou, nebo být
upáleným před zraky ostatních. Katarský biskup z Toulouse
odpověděl tím, že začal zpívat katarskou modlitbu, na co ostatní
perfekti vyšli ven, a připojili se k němu. Když se kněz a dva vojáci přiblížili k
Bertrandovi, druhý perfekt, prosíce Boha o odpuštění křesťanské církve, kterou jednou
zastupoval, ho chránil vlastním tělem a pustil ho, jen když mu znehybnili ruky tupým

koncem meče. V posledním zoufalém pokusu věž vystřelila několik šípů a odrazila
uvolněné zdivo z vrchu. Byli zasypáni hořícími katapulty. Nesnesitelné teplo z ohně,
který dobyvatelé hnali přes patra pod nimi, donutilo obě kněžky a děti, které přežily,
hodit se k smrti na skalách pod citadelou, dříve než se 16. března 1244 skončil den.
tím jak zahynuli, tři Duše na cestě k Božskosti projevily na Montségure
typické vlastnosti každé z nich, přes vůdcovství, sebeobětování a odvahu.
Aby se zabránilo tomu, že by se Montségur stal památníkem Katarů,
citadela na vrcholu hory byla zbořena. Papežův strach z jakékoli stopy
Katarství převážil jeho strach z Boha.
ataři věřili, že materiální svět je negativní, tedy v podstatě peklo, a že jen duchovní
svět je čistý.
předpoklad.

S několika světovými náboženstvími, dějiny zřejmě dokazují tento

dyž se jim naskytla příležitost ztvárňovat dějiny, mocní
tohoto světa měli idoly, které nebyly schopnými dosáhnout a
posluhovačů, kteří z nich udělali to, čím se stali. Ve snaze o
uskutečnění nadlidských schopností v člověku, Hitler nařídil
letadlům letět do tvaru hákového kříže nad Montségurem.
Církev požehnala jeho tanky. Za prvních Ariánů se považují
prapůvodní bibličtí Židé, z rodů z nichž vzešel i Kristus.
Kataři byli jedněmi z mála lidí v dějinách, kteří rozšířili vlastní
práva středověkým Židům, kromě toho, že jim uznaly právo
pro skupinovou identitu. Svět k dnešnímu dni ještě neuznal
příspěvek Katarů ve směru lidských hodnot a vědomostí. "Druhý Příchod" (Krista),
stejně jako "Návrat Katarů", byl prorokován pro začátek 21. století a do roku 2013 se
uskutečnil.

Pohled do budoucnosti
enerace budoucnosti budou vidět v učení Katarů pravé
křesťanství. Je to jediná doktrína, která nabízí racionální
vysvětlení jeho principů.
Obětování syna za hříchy
druhých, povstání z hrobu, a neposkvrněné početí, jsou nic
jiného, než metafory.
roce 2011 tři Duše na cestě k Božskosti zaujali své pozice,
aby se stali jediným, vševědoucím a všemohoucím,
jednajícím Bohem. Stará generace Duší ukončuje svůj

cyklus. Od roku 2012 probíhá poslední soud. Boží spravedlnost nejprve dopadne na
ty, co si utkaly své pavučiny moci a politického vlivu ve jménu Boha. Kvalitativní
změny v hodnotách na Zemi povedou k zrychlujícímu se nárůstu lidského povědomí.
Vesmír pokročí nad schopnost představivosti obyvatel Země, dnes. Meziplanetární
cesty se budou konat běžně. Věda bude schopna udržovat život nekonečně, když vše
povědomí dosáhne plného osvícení a uvědomí si, že materiální život je přípravou pro
další a důležitější cíle.

Corascendea,
Novodobá Parféta 2010

Předtím nezveřejněné informace zde uvedené byly zprostředkovány mým Božským Průvodcem Lysseem,
který byl Bertrandem Martym, a je první Božskou Duší, tedy „Otcem“ v křesťanství. Lysseus takto
postoupil lidstvu Boží Pořádek v moderním jazyce. Pod názvem „The Cathar Testament“ je v angličtině
zveřejněn na dhaxem.com, od roku 2006. Testament Katarů byl přeložen do slovenštiny v roce 2010.
Výše uvedený článek pochází z roku 2011, zveřejněná verze je z 30. května 2014.
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