Počiatky
Keď Judaizmus klesol na dno v Judei (tým že sa oslavoval Sabat namiesto Boha,
opovrhovalo sa inými národmi, chýbala láska, a jestvoval úplný nedostatok
vedomostí o duchovnej ceste), božský martýr Ježiš Kristus prišiel do tejto zeme a
obetoval sa za duchovnú spásu ľudstva - prostredníctvom obnovenia Pravdy.
Dal
ľudstvu učenie o Bohu a láske – prostredníctvom ktorých sa dá dopracovať k
porozumeniu Stvoriteľa a priblížiť sa k nemu. Zatým sa vydal do rúk katov, bol
mučený a ukrižovaný, no potom, čo ho zobrali dole z kríža, jeho povedomie
projektovalo predstavu jeho tela, ktoré sa zjavilo niekoľko krát pred jeho apoštolmi,
aby im dokázal nesmrteľnosť povedomia.
Židovskí nasledovníci Ježiša, včítane väčšiny jeho najvernejších apoštolov, začali
rozširovať Jeho učenie v Rímskej ríši, v Arabských krajinách, v Indii a
pravdepodobne aj v Číne. Medzi miestami kde učil a krstil apoštol Ondrej boli aj
južné oblasti Ruska.
Väčšina
Ježišovych
nasledovateľov žila v obrovskej
Rímskej ríši, ktorá zahrnovala aj
Judeu a Byzanciu (Grécko).
Spočiatku rímske úrady tvrdo
prenasledovali
a zabíjali
kresťanov. Situácia sa zmenila
vo štvrtom
storočí
nášho
letopočtu, počas vlády cisára
Konštantína,
ktorý
rozpoznal
politické
možnosti
za
silou
kresťanstva a začal ho ustanovovať ako oficiálnu štátnu vieru.
Od toho bodu začalo dochádzať k zlomu v charaktere samotného kresťanstva…
Je to jedna vec, keď je duchovné hnutie prenasledované a jeho členovia, a hlavne
vodcovia, sú kruto trestaní - a je to úplne iná vec, keď sa také hnutie stane štátnou
vierou, aktívne členstvo v ktorej zabezpečí jednotlivcovi moc nad ľuďmi a obsype ho
materiálnymi vymoženosťami.
V súčasnosti sú už historicky doložené etapy, ktoré viedli k ustanoveniu kresťanstva
ako štátnej viery. Hlavne jestvujú dôkazy o rozbrojoch, ktoré jestvovali medzi
biskupmi, ktorí nimi prejavovali svoju nesmiernu kresťanskú lásku už k počiatočnej

sláve štátnej cirkvi: vyhlasovali anatémy (zatracovanie) jeden na druhého,
organizovali vraždy, fabrikovali falošné obvinenia jeden na druhého cisárovi a žiadali
ho, aby dal popraviť konkurenciu… .
Počas jednej zo „synod” (Nikénskej) situácia vraj prebiehala takto:
„… Biskupi a patriarchovia, ktorých úlohou je nastoliť kresťanstvo na neochvejnom
základe, sa zďaleka nechovajú podľa ľudových predstáv o kresťanstve. Niektorí boli
takmer nahí, so zauzlenými vlasmi a strapatými bradami, niekoľko ich prišlo odetých
vo zvieracích kožiach, zatiaľ čo všetci vyzerali morbídne a vysilene z veľkej chudoby
a pokánia. Niektorí boli natoľko slabí, že sa nedokázali pohybovať bez pomoci,
pričom každý z nich prejavoval iný temperament, ako odraz spôsobu života, ktoré
viedli. Niektorí prejavovali pokoru, iní sa zdali byť mierumilovnými, mnohí sa radi
hádali, zatiaľ čo tam boli aj takí, čo boli mimoriadne agresívni”.
Nikénska „synoda” nariadila, aby bol každý, kto by čítal alebo vlastnil Ariove písma,
popravený.
Tak sa stalo sa, že to boli práve tí „agresívni”
jednotlivci, ktorým sa podarilo získať vedúce pozície,
a nasledovne sa títo zbavili pokorných a oddaných
kresťanov ohováraním, telesným násilím, a ak sa
vyžadovalo, aj vraždami.
Boli to oni, kto rozhodol o obsahu Nového
Testamentu, pričom sa do neho dostali písma, ktoré
sa vôbec nezdajú byť kresťanskými: Listy Judovi a
Jánovi, a tiež tie výňatky z listov Pavla, ktoré boli napísané v neprijateľnom
moralizujúcom judaistickom štýle, a nie v štýle Ježiša Krista.
Súčasne „agresívni” nezačlenili do Nového Testamentu jedno z najcennejších
evanjelií — evanjelium Filipa, pretože ho nedokázali pochopiť; a navyše toho, jeho
obsah odhaľoval ich vlastnú predajnosť a duchovné zlyhanie.
(Ľuďom sa povedalo, že biblia je vraj kniha, ktorej autorom je samotný Boh — že je
to „Bohom podnietená” kniha. Ale ani len Ježiš Kristus s tým nesúhlasí — a teraz
vidíme, prečo.)
Tá časť učenia Ježišovho, ktorá hovorí o vývoji Duše, bola zakázaná počas týchto
počiatočných „synod”. Tým sa z písma vytratil zmysel stvorenia materiálneho sveta,
ako aj inkarnácie ľudí a zvierat — vlastne celá podstata existencie sa stala
nevysvetliteľnou na základe teologickej teórie, ktoré bola zvrátená týmito
agresívnymi hlupákmi.
Výsledkom je to, že dva tisíc rokov po inkarnácii Ježiša Krista „kresťanskí” teológovia
nedokázali vysvetliť zmysel života ani len sebe samým, kdežto ešte niekomu inému.

Ale toto malo položiť základy konštrukcie celej metodológie duchovnej práce, na
ktorej sa mohli budovať ďalšie hodnotné poznatky… .
Navyše, slovo Ježiša Krista, ktoré obsahovalo popis Boha - Otca tiež nebolo zahrnuté
do Nového Testamentu pre nevedomosť „agresívnych”. Výsledkom je to, že celá
biblia neobsahuje popis Boha - Otca! Ale čo je to za vieru, keď ešte aj popis Boha
z nej chýba?!
Skromný postoj k sebe samému a láska (v podobe súcitu, ohľaduplnosti a
starostlivej pozornosti voči druhým) — ostali iba oslavovanými predstavami
prvotných dejín skutočného kresťanstva, popísaného vo „Filokálii” (alebo láske
k dobru, kráse a cnosti, známej z východnej cirkvi) a v niektorých iných knihách.
Každodenné činy tých, čo patrili k vládnucej cirkvi, boli úplne iné.
Cirkevná doktrína sa časom vyvíjala. Avšak nie smerom k metódam porozumenia
Boha a priblíženia sa k Nemu v zmysle kvality Duše. Práve naopak! „Agresívni”
vytvárali novú doktrínu tak, aby im umožnila zotročiť a priniesť pod svoju nadvládu
kongregáciu, a aby mohli nútiť ľudí podporovať svojich „duchovných predstaviteľov”
materiálne, zatiaľ čo by ľudia bledli a triasli sa pred „svätými otcami” a
vysokopostavenými patriarchami…
Predpoklady novej doktríny
Človek je úplne nehodnou bytosťou, beznádejne stratený vo svojich hriechoch —
nielen tých, ktoré sám spáchal, ale už prvotne v hriechu Adama a Evy… Preto sú
všetci ľudia predurčení pre život v pekle.
Jediným spôsobom ako sa zachrániť, je pevne sa
držať stanovenej viery (nakoľko všetky ostatné
pochádzajú od Satana). Treba navštevovať cirkevné
svätostánky, prispievať k živobytiu kňazov, hlásiť im
svoje hriechy, a zúčastňovať sa prijímania. Ináč má
človek miesto v pekle zaistené!
A ktože sú títo kňazi?
Sú to ľudia, ktorí
prostredníctvom „vysviacky” — údajne získali mimoriadne postavenie prostredníkov
medzi Bohom a človekom. Jedine prostredníctvom ich modlitieb môže človek získať
milosrdenstvo Božie a zachrániť sa od pekla.
Potrebné je tiež „slúžiť cirkvi”
dôsledne — materiálne a, ak sa žiada, — aj zbraňami.
Navyše človek má tiež povinnosť zmierňovať utrpenie svojich príbuzných a priateľov
— Tých, čo zomreli, a teraz žijú v pekle, samozrejme. To isté sa týka tých, čo ešte
žijú, ale sa dostali do problémov. Za účelom ich spasenia je treba objednať (za
platbu) mimoriadne služby — „za pokoj niečej Duše” alebo „na uzdravenie”.

Taktiež je treba krstiť deti. Je to absolútne potrebné! Čo ak dieťa zomrie bez toho,
že by bolo pokrstené — takmer určite by išlo do pekla, v takom prípade. Krstenie
detí je ďalšou službou za ktorú sa platí. To isté platí o cirkevnom pohrebe, ktorý vraj
prináša určité výhody pre tých, čo zomreli! Ako môže niekto očakávať, že Boh by
bol natoľko primitívny, že by nemiloval tých, čo sa nepodrobia takýmto rituálom?!
Takýmto spôsobom „agresívni”, ktorí nadobudli moc prostredníctvom sebeckých
klamstiev, využívali lásku k blížnemu svojich veriacich, zatiaľ čo si zabezpečovali
peniaze a moc sami pre seba.
Jeden z najúčinnejších trikov „agresívnych” bolo prehlásenie pohlavnej lásky za
hriech, dokonca za mimoriadne vážny hriech. Vzťahy medzi pohlaviami nemohli byť
celkom zakázané zo zjavných dôvodov, ale ľudom bolo treba dať povolenie kňazov
na to, aby im bolo dovolené ich udržiavať — napriek tomu, že Boh k tomu cirkvi
nikdy nedal právomoc!
Hlavne ženy, ktoré vstúpili do pohlavného vzťahu bez
povolenia
„agresívnych”
sa
stávali
obeťami
mimoriadneho poníženia. A deti, ktoré inkarnovali
prostredníctvom tiel takýchto matiek boli na život
označené ako „nelegitímne”. Nebolo povolené ich
krstiť — čím sa im odopreli všetky práva, včítane
práva cirkevného sobáša a založenia legitímnej
rodiny.
Došlo k ustanoveniu kultu pohlavnej nedotknutosti
Márie, matky Ježišovej — ktorá vraj niesla plod a dokonca porodila Ježiša bez straty
panenstva. Panny sa začali nazývať „nevinnými”. Preto sa všetky ostatné ženy —
bez ohľadu na to, ako k „tomu” došlo — považovali za vinné. Ženy, ktoré stratili
svoju „nevinnosť” bez povolenia cirkvi museli znášať opovrhovanie a „kresťania” ich
považovali za menejcenné, za nesmierne hriešne („smrteľne hriešne”, dokonca).
Také ženy boli úplne závislé na modlitbách „kňazov” ohľadom ich spásy…
…Dobre známou skutočnosťou, ktorá najjasnejšie dokazuje zločinecké sebectvo
„agresívnych” ktorí ovládali katolícku cirkev, bola možnosť otvorene si kupovať
„odpustenie hriechov”… . Ľuďom sa dávali za tým účelom vyrobené potvrdenky
o platbe, zvané „odpustky”. Boli to „certifikáty” ktoré mala Duša predložiť Bohu na
„druhom svete”?
Ľudia si mohli kúpiť odpustky za hriechy ktoré ešte nevykonali — pre akékoľvek
hriechy! — Pokiaľ len platia! Len plať, kúp si Božie odpustenie — a pokračuj
v hrešení, niet sa čoho báť! Potom plať zase — a pokračuj v akomkoľvek hrešení!
Plať, plať, len plať!…
Vladimír Antonov, editované.

Doslov
Veľa sa už napísalo o zločinoch kresťanskej cirkvi
spáchaných počas 18 storočí jej krvou presiaknutej
existencie. Vývoj bol potrebný a každá statočná Duša si
vybrala taký osud, aký najlepšie podporil jej rast a zároveň
prispel ku konečnému blahu každého. Tak si zvolil aj Ježiš
Kristus, keď svojím príkladom upozornil na Božie učenie
o láske, pred 2000 rokmi. Podľa Katarov najväčším zločinom cirkvi bolo jej krivé
použitie Kristovho mena na ospravedlnenie a dokonca zdôvodnenie zločinov a to, že
svojimi očakávaniami cirkev okradla prvú fázu ľudstva o svedomie.
Do roku 2012 sa prvá fáza ľudstva ukončila. Z bolesti, ktorú starý svet prežil bude
druhá generácia Duší múdrejšia. Naučí sa uplatňovať ohľaduplnosť a lásku vo
svojich skutkoch, a tým sa jej utrpenie oproti skorším generáciám na Zemi zmenší.
Návrat Krista na Zem sa uskutočnil. Tí, čo poznajú lásku vo svojich srdciach ho
počujú.
Mnohí katarskí vodcovia vyšli z radov úprimných ortodoxných katolíkov.
Doslov napísala Corascendea, novodobá parféta.

