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4.3 Program smrti

Plánuje se smrt a způsob smrti v programu člověka?
Program zahrnuje úplně všechno – průběh narození, místo narození 

i smrt. Každý umírá v souladu se svým programem. Forma smrti, a tedy 
odchod člověka ze života kvůli nemoci nebo havárii, však závisí přede-
vším na jeho karmě a energetických dluzích. 

Smrt vlastní rukou je naprogramována?
Ne, sebevraždy se neplánují.
Proč je sebevražda hříchem?
Sebevražda je samovolné přerušení programu sestaveného vyššími by-

tostmi. Člověk za prvé samovolně přeruší program, který pro něho vytvořily 
vyšší bytosti, a tím staví sám sebe výše, než jsou ony. Za druhé se narušují 
vztahy ve společnosti, protože na jeho program mohly navazovat progra-
my jiných lidí. Svým odchodem z života tak může mnohé zavést do slepé 
uličky, bránit jejich sebezdokonalování. Kromě toho kazí práci určovateli, 
který má také svůj program ve vztahu k tomuto člověku. A jestliže člověk 
kvůli svému odchodu ze života něco nestačil splnit, potom ani určovatel 
něco nesplnil. Proto musí hodně určovatelů vynaložit velké úsilí (a tím ztra-
tit část své energie), aby dali narušený program do pořádku. 

Smrt při havárii, v autě, ve vlaku nebo na lodi je také naplánována? 
Náhody tedy nejsou možné?

Tragická úmrtí jsou v zásadě plánována. Ale stávají se i případy, kdy si 
určovatel nebezpečného momentu nevšimne. Stává se to u lidí se složi-
tými životními zvraty. Jejich život je naplněn tolika událostmi, že je pro 
určovatele obtížné dávat pořád pozor, aby se jeho svěřenci něco nestalo, 
aby někam nespadl, nezabilo ho nějaké zvíře nebo ho nesrazilo auto. 

A masové ztráty lidských životů během živelních katastrof, napří-
klad zemětřesení, jsou plánovány?

V těchto případech může jít i o náhodné oběti. 
Platí lidstvo za technický pokrok lidskými oběťmi? Mnoho lidí přece 

zahyne právě v důsledku používání techniky.
Program těchto lidí je u konce a tímto způsobem se uskutečňuje zís-

kání jejich duší. Při neúmyslném zabití, kdy nikdo není vinen a havárie se 
stala náhodou, dochází k silnému uvolnění energie. A to je také jeden ze 
způsobů, jak určovatelé získávají jistý druh energie nezbytný pro hierar-
chické systémy. 

Uvolněná energie je čistá a vysoké kvality?
Má především určitou potřebnou kvalitu.
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Jaké je její použití?
Existuje vesmírný rezervoár, který se plní energiemi uvolňovaným  

i ve chvíli smrti. Později budou použity pro vybudování nových civilizací.
Budou se používat také pro šestou rasu?
Nejen pro ni, ale i pro mnoho dalších ras nejrůznějšího druhu.
Mají vrazi vraždu jiných lidí ve svém programu?
Někteří vrazi žijí podle krutého programu a patří k zápornému systé-

mu. Jiní lidé mají ve svém programu podvariantu vraždy, aby se prověři-
lo, čeho je jejich duše schopná. Ale musíte si uvědomit, že žádný člověk 
není zabit jen tak, bez viny. Je to jeho karma a znamená, že on sám v mi-
nulém životě někoho zabil. 

Ale jestliže mnoho lidí zabije maniak, je to také v programu?
Ano, to je také součástí programu, ale pro jeho uskutečnění se získá 

duše v záporném systému. 
Může maniak zabít i neplánované oběti?
Neplánované oběti neexistují. Všechno se uskutečňuje podle progra-

mu. Maniak provádí čistku mezi lidmi ve fyzickém plánu. 
Maniak, který nesplnil program, ho musí v následujícím životě do-

datečně splnit?
Ne, programy se dodatečně neplní, to je moje záležitost. Ale u protiklad-

né strany v případě úplného nesplnění programu programátoři přemýšlejí 
o tom, co v dané situaci dělat, aby byl program doveden do plánovaného 
konce. A nesplněný program dokončí někdo jiný. Proto nastává nové pře-
počítávání programů. Duše ze záporného systému, která úplně nesplnila 
svůj program, dostane nový program, ale daleko krutější než ten původní. 

4.4 Programy u Boha a ďábla

Je možné odlišit podle programů na Zemi ty, kteří pracují pro zápor-
né systémy, od lidí, kteří spadají pod kladné systémy?

Odlišit se mohou pouze podle svého chování. Jiný způsob pro vás neexis-
tuje. Vy samotné programy vidět nemůžete. Vidíte pouze činnost a výsledky. 

Jaký je rozdíl mezi programy u vás a u ďábla?
U ďábla neexistuje zákon příčin a následků (karma)*. Hlavním cílem 

rozvoje je, aby duše získala energie na základě krutého programu. Tato 
energie je však zcela jiné kvality než v mém systému. Duše, která se řídí 
programem ďábla, nemá karmu, a proto dospěje k dokonalosti v zápor-
ném smyslu mnohem rychleji. Duše s tvrdým, krutým programem, který 
nemá podvarianty, nemá právo udělat ani krok stranou. Za nejmenší své-
voli a neposlušnost se platí smrtí. Proto se programy u ďábla plní rychle. 
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Zato u Mne každá duše podléhá zákonu příčin a následků, a proto její vý-
voj probíhá stovky a tisíce let, protože všechny chyby se musí napravovat.  
U Mne existuje v programu duše možnost volby, která u ďábla neexistuje. 

Jaké procento z celého programu tvoří svobodná volba?
Třicet procent, a tedy když člověk plní program, zbývá mu třicet pro-

cent svobodného výběru, ostatní se děje přesně podle programu. 
Kteří lidé mají více svobody volby – málo rozvinutí, nebo naopak 

vysoce rozvinutí jedinci? 
Málo rozvinutým se poskytuje více svobody volby. 
Znamená to, že jestliže člověk hodně pokročil ve svém rozvoji, má 

malou svobodu volby?
Ano, u těchto lidí se možnosti výběru v životě zmenšují, protože oni už 

nenastoupí cestu degradace, nevyberou nic špatného, co by mohlo uško-
dit jim nebo druhým lidem. K takovým případům sice také dochází, ale jen 
zřídka. Zpravidla kráčejí cestou pravdy a možnost volby už nepotřebují. 
Vědí, kam jít, dobře vidí svůj cíl v životě a podaří se jim ho dosáhnout. 

Je na Zemi mnoho lidí, kteří pracují pro záporný systém?
Je jich mnoho.
Jsou jich tisíce, nebo miliony?
Téměř polovina lidstva, přesněji asi čtyřicet procent. Ta polovina, kte-

rá se zabývá tvorbou, je moje. A ti, kteří dělají propočty, jsou jeho. Každá 
polovina má své vlastní programy. 

Lidé, kteří pracují pro záporné systémy, nemají svobodu volby? 
Nebo když žijí na Zemi, řídí se vašimi programy?

Programy na Zemi jsou stejné pro všechny duše. Přesněji řečeno svo-
bodu volby poskytuji všem s výjimkou některých maniaků a krutých vra-
hů. Ti možnost volby nemají. 

Lidé, kteří zcela náleží zápornému hierarchovi, tedy patří k jeho sys-
tému? Přece existují také záporné systémy, které patří vám. 

Jemu patří velmi krutí lidé.
Takže hlavní rozdíl v programech je svoboda volby u jedněch, a její 

nemožnost u druhých?
Ano, ale programy pro Zemi a programy v našem vyšším světě se od 

sebe naprosto liší. To vůbec nesrovnávejte. 
Říkal jste, že pro lidi existuje deset typů programů. Ale to je pro ty, 

kteří jsou z vašeho systému. Kolik typů programů na Zemi je pro lidi, 
kteří spadají pod ďábla?

Stejné množství. Všech deset typů programů pro lidi sestavil ďábel*, 
ale podle mých požadavků. Takže své lidi také vede prostřednictvím 
těchto programů. Jsou to programy společné pro celou Zemi.

V záporném systému se lidé řídí nízkými i vysokými programy. Čím 
se jejich programy liší?

Úrovní. Svou úrovní v hierarchii.
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A liší se stupněm svobody?
Svoboda v jeho světě zcela chybí. Ale na Zemi ty duše, které mu patří, 

svobodu volby mají, protože Země je Moje, na Zemi jako by byli ještě 
Moji. Tedy lidé jsou Moji a programy jeho. Takto funguje naše součin-
nost. Proto má svobodu volby na Zemi téměř každý, s malými výjimka-
mi. Já umožňuji každému, dokonce nejkrutějšímu vrahovi, přejít na Mou 
stranu a karmou vykoupit, čím se provinil.

Mají v jemnohmotných plánech vyšší bytosti blízké ďáblu také tvr-
dé a kruté programy?

Ano. A na vysokých stupních hierarchie se vše dělá uvědoměle. I když 
je tam vše tvrdé, jim to vyhovuje a považují to za nezbytnost. Dokonce jim 
to dělá dobře. 

U nás na Zemi jednají podle tvrdých programů politikové. Ti mají 
také svobodu volby?

Jen velmi malou. Čím výše se člověk pohybuje ve sféře moci, tím menší 
má svobodu volby. V politice je totiž všechno tak provázáno, že nejvyšší vr-
cholky jsou závislé na těch, kteří jsou nejníže, i když by chtěli pravý opak.

Víme, že za podstatu rozvoje považujete zdokonalování. Ale jestliže 
nové programy pro lidi sestavuje záporný hierarcha, co on považuje za 
nejdůležitější?

Také zdokonalování. Rozdíl je v tom, že chce získat energie opačné 
kvality. Zařazuje do programů svých lidí takové situace, ze kterých pro 
sebe získá potřebné energie – černé, hrubé. 

Takže různé situace poskytují energie odlišného typu?
Přirozeně. A nejen situace, ale také různé jednání lidí v jedné situaci 

může vyvolat zcela protikladné energie. 
 Je možné přimět libovolného jedince k tomu, aby vytvořil potřeb-

nou energii?
Přimět ho není možné, protože existuje svoboda volby.
Programy bez možnosti volby jsou ekonomičtější?
Ano.
Proč tedy svobodu volby lidem poskytujete? Vždyť lidé dělají tolik 

chyb a často daný program nedodržují. Jaký cíl umožněním svobody 
volby sledujete?

Rozhodl jsem se tak od začátku. Tak jsem to ustanovil.
Toto rozhodnutí je učiněno na základě lásky a dobra?
Ano, ano, (vzdychl.)
Ďáblovy programy jsou ekonomičtější, protože podle nich člověk 

kráčí jednou cestou bez variant?
Ano. 
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A u Vás se na varianty programů vynaloží mnoho energie? Čím se 
tato vydaná energie kompenzuje? Vždyť lidé překročí výdej energie, 
když hledají svůj cíl.

Ano, k překročení dochází, ale kompenzuje se v jiných situacích. K to-
mu, aby se dosáhlo dokonalé duše, je totiž někdy potřeba výdej energie 
překročit. 

4.5 Programy určovatelů Země a jiné

Vyšší bytosti ve vesmíru žijí věčně. Rozvíjejí se podle programu?
Ano, u všech bytostí probíhá evoluce v souladu s jejich programy. Ve 

vesmíru není ani jedna bytost bez programu.
Čím se liší programy věčných bytostí od programů obyčejných lidí?
Jejich program obsahuje mnoho podprogramů.
Mají určovatelé, kteří vedou člověka, několik typů programů?
Ne, u nich se jeden program skládá z fragmentů – bloků všech těch 

programů, kterými v minulosti prošli a které jsou nyní spojeny do jedno-
ho programu. Ale kromě toho mají také určité dodatky. 

Proč jsou jejich programy složeny z kousků?
Je to nutné pro jejich práci. Fragmenty minulých životů obsahují mno-

ho potřebných vědomostí, získaných touto bytostí během jednotlivých 
minulých životů. Všechno, čeho dosáhla v minulých životech, se nyní shro-
máždí do jediného programu, ve kterém jsou potřebné znalosti dostupné. 
Vzniká rozšířené vědomí. Do celkového programu přejde mnoho energe-
tických bloků, které mohou určovatelé snadno využívat.

Kdo sestavuje programy určovatelům?
Vyšší systémy, které stojí nad nimi.
Čím se program obyčejného člověka liší od programu určovatele?
Člověk má jednoduchý program, určovatelé sumární.
Jak si můžeme představit program bytostí v paralelních světech 

Země ve srovnání s programem lidí?
Bytosti paralelního světa mají zcela jiný způsob života, proto se i je-

jich programy od lidských úplně odlišují. 
Jejich programy jsou složitější, nebo jednodušší?
Ve srovnání s programy lidí jsou složitější. Čím jemnohmotnější je 

svět, tím složitější je program.
Co poskytuje bytostem složitější program?
Intenzivnější rozvoj, získání větších zkušeností a vědomostí. A také 

duchovnost se získá rychleji.




