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Tak, ako bolo predpovedané, Katari sa vrátili na začiatku 21. storočia.  Katarstvo sa stáva 

ideologickou silou nárastu uvedomelosti nového ľudstva.   

 
 

Testament Katarov bol uverejnený v angličtine v roku 2006 a do slovenčiny a do 

češtiny bol preložený v roku 2010.    Prístupný je každému, tu:   
 

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

 

Boží Poriadok pôvodne spísal Katarský Biskup mesta Toulouse, ktorého meno bolo Bertrand 

Marty a ktorý bol vodcom Katarov.  Po smrti Katarov na Montségure v roku 1244 sa jeho 

písomnosti nenašli.  Spolu s kalichom, ktorý biskup používal na bohoslužby, boli bezpečne 

skryté v noci pred pádom pevnosti v skalách, na ktorých pevnosť stojí.     

 
Bertrand Marty bol jednou z 28 dôležitých 

inkarnácií prvej Božskej Duše, ktorá už 

neinkarnuje, a ktorá je počas jej  poslednej 

inkarnácie Corascendeiným duchovným vodcom.  

Postúpil jej, a kde bolo potrebné nadiktoval, Boží 

Poriadok v modernom jazyku.  Corascendea ho 

pôvodne spísala v angličtine v roku 2006 pod 

názvom „The Cathar Testament”.  

 
Rím strávil 800 rokov potláčaním katarstva.  Za tým účelom zriadil inkvizíciu, obetoval 

milióny životov v  križiackych vojnách, v priebehu ktorých sa zničilo obrovské množstvo 

bohatstva, a na konci celého tohto gigantického snaženia, ktoré samotnú cirkev niekoľko 

krát vyčerpalo, pápežská stolica prehlásila, že katarstvo bolo len malou a bezvýznamnou 

sektou.  Skutočne?  Na zničenie malej bezvýznamnej sekty bolo treba vynaložiť toľko úsilia?  

 
Pravda o Bohu existenčne ohrozuje cirkev založenú na lži a na zneužívaní moci.  Samotná 

Biblia odhaľuje Rímskokatolícku cirkev ako Satana: 

                                                        http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf  

 

http://www.dhaxem.com/documents/testament_katarov.pdf
http://www.dhaxem.com/data/handt_sl/RKC_v_Biblii.pdf


Často sa objavuje tvrdenie, že katarstvo sa nevyskytovalo na Slovensku a v Čechách a oboje 

je lož.  Katarstvo zanechalo stopy na Slovensku, nazri 

                                            http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Katari_na_Slovensku.pdf  

zatiaľ čo husitstvo bolo miernejším odvarom katarstva a nasledovalo priamo po ňom. 

  

Tí, s konceptuálne otvorenou mysľou, rozpoznajú v Testamente Katarov mnohé biblické 

metafory vysvetlené v jednoduchej modernej reči, ako aj vedúce myšlienky hlavných 

náboženských prúdov.  Každá viera sa zrodila z úprimného poznania jej zakladateľov 

a napriek snahám o revidovanie s politickým cieľom, uchovali sa v nich časti pravdy.  

 
Inkvizícia bola založená, aby vyhľadávala a ničila akékoľvek pokusy o reprodukciu katarského 

učenia.  To, že cirkev po 2000 rokov svojej existencie potláčala pravdu dokazuje, že neverí 

v Boha, ale si uzurpovala ľudskú túžbu po spojení sa s Ním, pre svoje svetské ciele.   

 

Ak sa človek cíti príjemne, alebo sa 

mu uľaví v kostole, je to pre jeho 

úprimnosť.   Boh si je vedomý každej 

úprimnej Duše, bez ohľadu na postavenie 

človeka, zatiaľ čo fyzické miesto na 

ktorom sa práve nachádza, je 

nepodstatné.   Napriek tomu, že nádherné 

kostoly sa postavili z majetkov obetí 

inkvizície a z plienenia pomocou krížových 

výprav, mnohé z nich dýchajú lásku 

svojich umných staviteľov ako aj tých, čo 

v nich úprimne oslovili Boha, a zanechali tam svoju stopu.   Katari nestavali kostoly.   Kázali 

a modlili sa pod hviezdami pod šírym nebom, v prírode, v lesoch a v jaskyniach, alebo 

v domoch svojich hostiteľov.  Zato stavali školy, včítane internátnych škôl pre dievčatá 

a ženy a zakladali kláštory, v ktorých opatrovali chorých, bezvládnych a hockoho, kto bol 

v núdzi.   

 
Nadobudnutie poznania je postupný proces nárastu schopnosti 

Duše konať správne bez pomoci druhých.   

  

V súvislosti s poznaním Katarov sa často hovorí o Svätom 

Grále, alebo aj o poklade Katarov.  „Mnohí ho hľadali, ale nájde 

ho len ten, komu patrí.”, „Právoplatnému majiteľovi samotné 

skaly odhalia miesto kde je skrytý.” a „ Iba dokonale čistá 

bytosť s nadľudskými kvalitami sa ho smie dotknúť.”, sa dá 

dočítať v legendách o Kataroch.    

   
V katarskom ponímaní naplnenie Duše získané prostredníctvom 

vlastného poznania je jedinou skutočnou hodnotou a 

„pokladom”.  Dá sa dosiahnuť len prácou na sebe samom 

a jeho plné nadobudnutie predpokladá taký stupeň čistoty, aký 

mnohí považujú za takmer nedosiahnuteľný.  Len tri Duše 

http://www.dhaxem.com/data/articles_sl/Katari_na_Slovensku.pdf


nadobudli všetko poznanie a úplnú čistotu a stali sa Subjektívnym Bohom. Objem 

blaženosti, ktorý čistá Duša prežíva, odzrkadľuje hladinu jej vedomostí a schopností, ktorými 

prispieva k blahu druhých.   

 
Viac na tému katarstva  
porovnanie s katolicizmom 
 

 

Katarské učenie predpokladá rast Duše a prijatie 

samo-zodpovednosti, čím priamo odporovalo 

náboženstvu, ktoré si vyžadovalo pokoru a 

poslušnosť voči cirkvi a kráľovi.  Katari verili, že 

Kristus prišiel na tento svet, aby viedol, a aby 

ukázal svojím príkladom, ako treba žiť.  Cestu k 

blaženosti si každý vyšľapáva sám, svojimi 

každodennými myšlienkami a skutkami, na 

základe svojej vlastnej voľby.  

 
Katolicizmus vznikol ako ideológia otrokárskeho Rímskeho štátu 300 rokov po Kristovi 

v priamej opozícii k jeho verným nasledovateľom, ktorí boli vypudení zo zakladajúceho 

Nicejského Koncilu v roku 325.  Katolícka cirkev je falošným kresťanom.  Roma je opakom 

Amoru.  Rím je opakom lásky.  A-mor znamená nesmrteľnosť.   

 
Katolícka cirkev považuje zlo za vhodný prostriedok na dosiahnutie cieľov.  Aby obišla 

svedomie a urobila zlo prijateľným, cirkev vymyslela lož na základe ktorej vraj Boží syn už 

vopred vykúpil ľudstvo z jeho hriechov, a za týmto účelom zneužila pamiatku Ježiša Krista, 

ktorý bol vzorom chovania a nie bez zmyselnou obeťou, cieľom ktorej by bolo bývalo 

zachrániť lotrov.  

 
V priebehu dejín Bibliu málokto čítal a tí, čo jej porozumeli, boli náležite umlčaní, zvyčajne 

ohňom.  Cirkev,  ktorej pánom je svetské bohatstvo, nevedela vysvetliť kto alebo čo je Boh 

o ktorom mohla kázať tým, čo tak ako ona, nepoznali Boha, ani Krista.   

   
Katarstvo je racionálnou spiritualitou, ktorá vysvetľuje Boha a Božie Zákony. Katarstvo by 

bolo rozpustilo podstatu akejkoľvek spoločnosti založenej na vykorisťovaní človekom, a na 

bezpráví.  Úplná genocída Katarov bola ostávajúcou možnosťou pre tých, čo sa obohacovali 

na úkor chudoby a utrpenia druhých, a pre ich príživníkov.  

Nárastom vlastného utrpenia ľudstvo zaplatilo za osud Katarov 

v trinástom storočí.  

 

Návrat Krista na Zem, ktorý sa predpovedal pre obdobie prvej 

dekády 21. storočia, je súčasťou návratu Katarov.  Kristova Duša 

sama odhalila pravé kresťanstvo, ktorého cieľom od samotného 

počiatku bolo rozširovať svetlo a lásku, nie strach a pokoru.   Právo 

volať sa kresťanom mal len ten, kto tak žil.   

                                                                                                                                                                                                       



Kristus bol inkarnáciou druhej Božskej Duše.  Do roku 2011 sa tri Božské Duše stali 

konajúcim Bohom.  Ku koncu prvej fázy sa z ľudstva vytratili súcit a láska.  Ostala len 

civilizácia upriamená na technológiu ovládania a masové ničenie.  Ľudstvo prechádza cez 

obdobie prelomu, v  ktorom novo prichádzajúca generácia Duší nahradzuje tú, čo odchádza.  

Starý svet sa skončil v roku 2012. 

 
Vojny a utrpenie, ktoré vidíme, sú prejavom Posledného Súdu, ktorým prechádza prvá 

generácia Duší. Tí, čo si nepriznali svoje chyby a nehľadali nápravu, už ďalšie príležitosti 

mať nebudú.  Nová generácia sú deti prvej generácie, a budú úspešnejší. 
 

 

 

 

Katari si nielen boli vedomí zákonov spirituality, ale mali tiež rozsiahle liečiteľské schopnosti.  
Pokrok ich medicíny pokračoval v stopách Hippokrata vo vedeckom bádaní tela a v 
systematickej analýze všetkých jeho potrieb.   Katari si boli vedomí toho, že stav tela 
odzrkadľuje myšlienky a činy človeka.  Katarskí perfekti, ich kazatelia, boli súčasne liečiteľmi.   
Chodili medzi ľudom, obyčajne v dvojiciach, a učili zákony podľa ktorých žiť čisto na Duši.   
Katari vedeli o význame potravy a aj to, že čistá Duša bude túžiť len po čistej, prirodzenej 
potrave, získanej bez utrpenia teplokrvných zvierat, ktoré sú z duchovného hľadiska 
blízke človeku.  Hoci sa nepodarilo vymazať pamiatku o existencii Katarov z ľudskej mysle, 
ich zánik tiež odoprel ľudstvu rozsiahle vedomosti o účinnom liečení tela a Duše.  Templári 
pokračovali v liečení po ceste Katarov a z pobytu vo Svätej Zemi si obohatili vedomosti 
arabskou medicínou, kým aj tí neboli prenasledovaní a potlačení, do roku 1314.  Cirkev 
potom potláčala bosorky a čiernu mágiu, a „liečila” chorých predovšetkým vyháňaním zlých 
Duchov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto zrúcaniny sa stali pomníkom pamiatke Katarov.   Pôvodná citadela bola úplne zničená práve 

preto, aby nemohla slúžiť takému účelu.   Tisícky ľudí ročne navštevujú pole upálených v údolí pod 

citadelou, aby vzdali úctu Katarom a 225 perfektom, ktorí tam 16. Marca 1244 spievajúc vpochodovali 

do vatier už pripravených pre nich. 

 

Vodca inkvizície, ktorý dohliadal na pád pevnosti Montségur, sledoval po dobu 14 hodín ako sa šíri 

oheň, ktorý dobyvatelia hnali cez vežu a neopustil okolie, kým nebol svedkom toho, ako poslední 

členovia posádky, dve kňažky a deti na ktoré dozerali, vyskočili z vrchu, aby zomreli na skalách pod 

citadelou.   Dve deti, ktoré neboli mŕtve po páde, „dokonali” mečom.  



 

Chorí boli ubytovaní na prízemí.   Tých, čo sa nedokázali postaviť, vyniesli a nahádzali ich do vatry.   

Po tom, ako zlyhal v pokuse chrániť vlastným telom vodcu Katarov, prosiac Boha o odpustenie 

kresťanskej cirkvi, kňaz, ktorý bol neskoršou inkarnáciou Krista, sám skočil za Katarmi do plameňov.  

   

Mnohé tisícky Katolíkov zahynulo v priebehu prenasledovania Katarov, nejeden úprimný katolícky kňaz 

sa stal perfektom a medzi Katarmi a Katolíkmi sa všeobecne vyskytli verné priateľstvá a vzájomná 

oddanosť, aké sa v dejinách často nevideli.  

 

 

Portrét Krista s tŕňovou korunou vyššie je od ľudového umelca Don Marca. 

 

 

Odporúča sa čítať tento článok v spojitosti s článkami o Návrate Katarov, o Apokalypse a o Rímskej 

Inkvizícii Stredoveku: 

 

http://www.dhaxem.com/international_read_sl.asp 
http://www.dhaxem.com/articles_sl.asp 

 

 

 

 

 

Jediné bohatstvo človeka predstavuje krása jeho Duše a jeho schopnosť deliť sa 

 o svoje poznanie s druhými. 
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