
Přechod duší z pozitivní hierarchie do negativní a opačný proces

Na naše otázky odpovídá Bůh:
„Víme, že s vámi spolupracuje ďábel. Nachází se ve vaší hierarchii,
nebo je někde jinde?“
„Ďábel má vlastní hierarchii, jež představuje negativní systém vývoje
jednotlivců. Moje hierarchie je pozitivní systém rozvoje.“
„Jsou tyto dvě hierarchie v našem vesmíru nejdůležitější?“
„Existuje ještě jedna velká hierarchie, a to léčebná, nebo jak říkáte –
medicínská, která má důležitý význam. Představuje neutrální systém.“
„Znamená to, že existují pouze tři hierarchie, pozitivní, negativní
a neutrální?“
„Ne, je jich hodně. Uvedené tři hierarchie jsou nejdůležitější. Přímo
v mé hierarchii existují vyšší osobnosti, jež mají pod kontrolou vlastní
hierarchické struktury (obr. 10), ale jsou menší než první tři uvedené hierarchie.“
„Mají tyto tři hierarchie stejnou strukturu?“
„Medicínská hierarchie a hierarchie ďábla se podobají svou konstrukční
formou mé hierarchii, ale mají také řadu zvláštností spojených
se specifičností prováděné činnosti. Zahrnují také jednotlivé minihierarchie.“
„Jakým směrem se vyvíjejí další hierarchie?“
„Jejich činnost je zaměřená na výrobu energie.“
„Mají nějakou specializaci?“
„Ano, každá minihierarchie má vlastní směr a své zvláštnosti.“
„Můžete uvést alespoň obecné informace a vyjmenovat několik směrů?
Kdo se čím zabývá?“
Bůh začíná jmenovat jednotlivé hierarchy, které známe podle jejich
kosmických jmen:
„M… – toho znáte, vládne na Zemi. Pracuje pouze se Zemí a se vším,
co se na ní nachází. Planeta jako živá bytost mu také podléhá.
K… se více zabývá exaktními vědami. Všechno, co se týká výpočtů,
je podřízené jemu. Podle druhu své činnosti patří z poloviny ďáblu, ale
jen z poloviny, protože ve všem ostatním je podřízený mně.
S… se specializuje na budování světů. To je jeho zaměření.“
„Vede ďáblova hierarchie ve srovnání s vaší dolů? Domníváme se, že
hierarchie Boha směřuje nahoru a ďáblova dolů.“
„Samozřejmě že existuje také hierarchie, která vede dolů, ale její
uspořádání je poněkud jiné.“
„Je hierarchie vedoucí dolů postavená stejným způsobem jako ta
vaše?“

Poznámka: 0 – bod přechodu duše z plusu do minusu. Na tomto místě
dochází k hodnocení vlastností duše a rozhoduje se o jejím dalším
osudu: buď se dekóduje, předá se ďáblovi, nebo nastoupí karmickou
cestu.
„V podstatě je struktura stejná, ale má odlišné kvalitativní složení
energií a jiný cíl. Jedná se o to, že jeden vrchol struktury vede po určité
křivce k absolutnu, zatímco druhý k minusu neboli k ďáblu, ale všechno
probíhá po jedné křivce (viz obr. 11). Představuje hierarchický žebříček
ve fyzické rovině s plusy a minusy. Pokud duše začne klesat a degraduje
až do krajního stavu 0, potom ji už posuzují vyšší entity a rozhodují,
jak s ní naložit, jestli ji mají dekódovat, nebo předat negativní hierarchii.
Není-li duše dekódovaná, přechází z pozitivní cesty přímo k ďáblovi,



ale jen v případě, že ďábel potřebuje degradovanou duši. Jestliže ji nepotřebuje,
neboť existují i takové duše, potom se dekódují.
Ďábel vždy hodnotí možnosti nabízené duše podle toho, jestli je pro
něho vhodná a jaké má vlastnosti. Prázdné duše ani ďábel nepotřebuje.
Je nutné, aby duše měla kromě krutosti a mnoha nedostatků, které v ní
převládají, také určité schopnosti a snahu se rozvíjet. V případě, že duše
přechází z pozitivního systému do negativního, ďábel za ni na oplátku
poskytuje energii určité kvality, ale odpovídající struktuře dekódované
duše. Nikomu se zadarmo nic nedává ani nedělá.“
„Je možné za určité provinění dekódovat libovolnou duši?“
„Obvykle se podrobují dekódování duše na velmi nízké vývojové
úrovni. Duše v průběhu evoluce získává energii. Energetická úroveň,
do níž se může duše dekódovat, se rovná padesáti (obr. 11, úroveň 50).
Pokud duše nahromadila energie více než padesát, už ji nelze dekódovat,
ale v nulovém bodu (0, obr. 11) se rozhodne o jejím dalším osudu:
buď zůstane v pozitivním systému a půjde karmickou cestou, nebo se
předá do negativního systému.“
„Kdo o tom rozhoduje a kam se duše potom pošle?“
„Rozhoduje se o tom na vyšší úrovni, než jsou zakladatelé.“
„Kdo je nad zakladateli?“
„Vládce; a ten také rozhoduje.“
„Kdo se nachází výše nad vládci?“
„Jsou to členové Unie a dále Nejvyšší unie. Všichni jsou rozdělení
do odpovídajících úrovní, ovšem dané uspořádání hierarchie platí pouze
pro Zemi a planety, které ji obklopují.“
„Je možné, aby na vyšších úrovních, jež nepatří k pozemské rovině,
přešly duše z pozitivního systému do negativního a naopak?“
„Ano, je to možné, ale jen ve výjimečných případech.“
„Na jakém základě se uskutečňuje tento přechod, jestliže se na vyšších
úrovních už dekódování duší neprovádí?“
„V mém systému je základem přechodu přání osobnosti. Všichni
jdou k ďáblovi do negativního systému na vlastní žádost, ale nikdo
nemá právo odejít, jak se mu zachce. Duše si může přát odejít, ale ďábel
ji za žádnou cenu nepustí. Přechod z negativního do pozitivního systé-
mu je možný jen v případě, že si chci někoho vzít pro sebe. Duši si beru
bez souhlasu ďábla, protože mi zcela podléhá.“
„Proč si od něho berete duše?“ podivili jsme se.
„Dělám to vzácně, ale beru je. Někdy vyžaduji duši se souborem
určitých energií, jež se mi líbí a velmi ji potřebuji pro konkrétní účel.
Představuje pro mne nepostradatelnou a zároveň nejvhodnější entitu pro
práci, kterou jí hodlám poskytnout. V tomto případě si vezmu entitu, jež
mne zaujala, a už ji nevracím zpět.“
„Vychováváte ji ve svém duchu?“
„Ano, samozřejmě že se jí po velmi tvrdém zacházení u ďábla začíná
líbit svobodný život, proto neprotestuje a všechno, co je jí svěřeno,
obvykle dělá dobře.“
„Nemůže na základě starých zvyků dělat výtržnosti nebo problémy?“
„Ano, může, a dokonce velmi snadno. Avšak karma je karma, potom
musí podstoupit sebeočištění a převýchovu. Všechno se děje podle zákonů.“
„Stanoví se pro entitu, kterou si berete od ďábla, určitý úkol na Zemi
ve hmotném světě?“
„Ne, protože nesestupuje do materiálního světa. Veškerá její činnost



se uskutečňuje na vysokých úrovních hierarchie, proto si beru jen vyšší
osobnosti. Materiální rovina představuje počáteční úroveň. Nízké bytosti
nepotřebuji, tudíž s nimi nemám nic společného. Zamyslete se sami
nad tím, co pro mne mohou udělat. Copak jsou schopné vykonat nějakou
práci? Mají velmi málo znalostí a uvědomělost i odpovědnost jsou
na nízké úrovni. Beru si duše jenom na práci, ale u mne je práce velmi
složitá.“
„Je to pro vás velká ztráta, jestliže vysoce vyspělá entita chce například
přejít k ďáblovi?“
„Záleží na tom, v jaké fázi vývoje a na jaké úrovni se nachází. Pokud
dosáhla v hierarchii už vysoké úrovně, pak je ztráta velká.“
„Dostanete za ni od ďábla určitou protihodnotu?“
„Víte, i když se za takovou entitu dává velký ekvivalent, obvykle
mívá nižší úroveň. Kvalita je špatná. Například, jestliže vám dají hodně
alkoholiků a jednoho chytrého, je mezi nimi podstatný rozdíl, neboť se
liší svým vnitřním obsahem. S alkoholiky bude ještě hodně práce, než
získají potřebnou kvalitu. Jeden intelektuál je schopný všechny nahradit.“
Pro přehlednost uvedeme informace o rozdělování duší po smrti
do roku 2000, tedy v přechodném období, kdy duše postoupí v žebříčku
hierarchie.
Skupina duší, jež zahájila koloběh života před dvěma tisíci lety, dospěla,
proto probíhá vyhodnocení jejich vyspělosti a shrnutí získaných
vlastností.
Na základě hodnocení energetických charakteristik nabraných
do matrice si jedny duše bere Bůh, zatímco jiné se vyřazují jako degradující.
Některé z nich se okamžitě zničí a další se předávají ďáblovi.
V těchto dvou hlavních směrech probíhá následující rozdělování.

U BOHA:
1. Dekódování některých duší (zničení duše jako osobnosti).
2. Duše, jež dosáhly vysokého stupně vývoje, přecházejí na první
úroveň Boží hierarchie.
3. Duše, které nedosáhly vysokého stupně vyspělosti, ale získaly určitý
energetický potenciál a duchovní vlastnosti, přejdou do šesté rasy,
kde budou plnit složité programy, a tak pokračovat ve svém zdokonalování.
4. Některé duše, jež nedocílily potřebných vlastností a nemohou se
dostat ani na první stupeň hierarchie, ani do šesté rasy, ale které si Bůh
vzal pro sebe, se posílají do jiných světů, jež patří Bohu a odpovídají
úrovní vývoje těchto duší. Tam budou pokračovat ve svém zdokonalování
do požadovaných norem.
5. Část duší bude setrvávat v jemnohmotné rovině v úschovně a pak
bude vpuštěná do koloběhu života na Zemi. Některé z nich tam zůstanou
trvale, což se také zohledňuje v celkovém počtu duší a při jejich rozdělování.
Tyto duše mají právo dodatečně získat chybějící vlastnosti.
6. Duše kvalifikovaných lékařů se předávají do medicínského systému.
Kdo nedosáhl dostatečné kvalifikace, vrací se do života s analogickým
programem pro zvýšení odbornosti.
V medicínském systému jdou některé duše lékařů do pozitivní části,
jiné do jeho negativní části. Rozdělování probíhá podle kvalitativních
parametrů duší.
Pokud má lékař karmu, nejprve ji musí odpracovat a teprve potom se
dostane do medicínského systému.



7. Do koaličního kontrolního oddílu se dostanou pouze duše, které
prošly mnoha úrovněmi hierarchie a dosáhly velmi vysokého stupně
vývoje.

U ĎÁBLA:
V případě, že si ďábel pro sebe vybere mezi padlými dušemi vhodné
duše, je pak jejich cesta následující.
1. Nízké duše, jež nic neumí, se posílají do nižších světů ďábla, aby
se zdokonalovaly v negativním směru.
2. Vysoce negativní duše se dostávají na první úroveň ďáblovy hierarchie
a automaticky vykonávají svou činnost.
3. Průměrně vyspělé duše se vracejí na Zemi, aby se tam vyvíjely
v negativním směru podle programů ďábla.

Přechod duší z úrovně na úroveň
Zdokonalování duší v Boží hierarchii spočívá v přechodu z nižší
úrovně na úroveň vyšší, ale každý vývoj má své zvláštnosti. Pokusíme
se je zjistit. Obracíme se na Boha prostřednictvím našeho kontaktéra.
„Nyní se vaše hierarchie doplňuje dušemi ze Země. Kým se doplňovala
hierarchie v době, kdy Země ještě neexistovala?“
„V té době bylo všechno jinak, měli jsme jiné planety, procesy i metody
a potřebnou kvalitu energie jsme získávali speciální technologií.
Pak došlo ke změně. Hierarchické systémy se nesmí zacyklit na jednom
způsobu existence a poté, co se objevilo lidstvo, se začala hierarchie
doplňovat lidskými dušemi. Proces získávání energie už probíhal podle
jiné technologie. Jestliže duše prošla nezbytným vývojovým cyklem
na Zemi a dosáhla určité vyspělosti, postoupila výše do pyramidy.“
„Přemísťují se duše každé dva tisíce let z jedné úrovně na druhou,
přitom začínají v pozemské rovině?“
„Ano, ale stanovená doba může být různá. Nemusí nutně dosahovat
dvou tisíc let.“
„Provádí se nyní přesouvání duší v celé hierarchii, nebo jen z fyzického
světa do jemnohmotného?“
„Přechod duší probíhá stupňovitě v celé hierarchii. Celý řetězec se
pohybuje současně zdola nahoru. Ve vztahu k přítomnosti všichni postupují
současně z jednoho stupně na druhý.“
„Převádějí se duše do vyšších světů pouze v období všeobecného
přechodu?“
„Jedná se o globální posuny spojené s obecnými vývojovými cykly
v hierarchii, ale kromě cyklů se samozřejmě uskutečňují v mezidobí
přechody jednotlivých duší. Jakmile duše dosáhne dospělosti na určitém
stupni, přechází výše.“
„Jak se uskutečňuje přesun? Skládají entity nějaké zkoušky, nebo to
probíhá automaticky?“
„Ve vyšších světech neexistují žádné zkoušky. Proces probíhá automaticky
působením hustoty úrovně, která při potřebném nahromadění
energetických kvalit vytlačuje entitu z jejích vrstev. Entita stoupá
po úrovni v jeho vrstvách podle nahromaděné odpovídající energie. Jakmile
dosáhne horní vrstvy, zastaví se a zůstane tady, dokud hustota vrstvy
nebude větší než hustota entity, a to se děje, jestliže entita nahromadí
více vysokých energií než daná vrstva. Entita je jako lehčí objem pak
vytlačovaná na vyšší úroveň.“



„Co cítí entita v okamžiku, kdy je tlačená nahoru? Je to stav fyzického
letu, nebo něco jiného?“
„Není to ani jedno, ani druhé. Přechod se více podobá stavu člověka,
jenž vstupuje do nového světa. Entita se nachází v novém světě,
má nový program i nové podmínky existence. Přechod člověka probíhá
v poněkud hrubší formě, protože vystupuje na vyšší úroveň prostřednictvím
smrti, ale tento nestandardní způsob přechodu existuje pouze
v materiálním světě.“
„V okamžiku smrti přestává člověku fungovat mozek, vědomí se odpojuje,
a proto si člověk tento přechod neuvědomuje. Vypíná se vědomí
během tohoto procesu také entitám?“
„Jejich vědomí pracuje neustále.“
„Vnímají entity přechod jako příjemnou událost?“
„Samozřejmě že je to pro ně příjemné, protože entita neprožívá nic
negativního, co by bylo spojeno s přechodem člověka na onen svět.
Nemá žádné rodinné vazby, které člověk s bolestí přeruší, ani žádné utrpení
či fyzickou bolest, jež vás děsí.“
„Na úrovních nejsou žádné rodinné vazby, ale určitě tam existují jiná
spojení, která spojují entity.“
„Pro vás je těžké pochopit jejich vztahy. Samozřejmě že spolu komunikují,
ale rodiny tam žádné nejsou. Neprožívají emoce jako lidé.
Všechny entity se k sobě chovají stejně bratrsky a neexistuje, že by se
jim jedna entita líbila a druhá ne. Necítí k nikomu antipatii ani nenávist,
protože mezi sebou mají přátelské a bratrské vztahy. Celá úroveň je
v podstatě jedna velká spokojená rodina.“
„Necítí se tedy jako jednotlivé osobnosti, ale jako jednotné bratrstvo?“
„Entity pociťují jednotu, protože patří k jednomu hierarchickému
systému i k jedné úrovni, a to je spojuje. Na rozdíl od lidí jsou cílevě-
domé, protože musí co nejrychleji dosáhnout vrcholu hierarchie. To je
jejich hlavní cíl, k němuž všichni směřují. Tento cíl entity spojuje, navzájem
se podporují a nejrůznějším způsobem si pomáhají, aby co nejrychleji
postoupily výše, a tak dosáhly svého cíle.“
„Co pociťuje entita, jestliže se jedna z nich přesune na další úroveň,
a tedy do jiného světa? Na Zemi se tyto přechody vnímají tragicky jako
ztráta drahého člověka.“
„Nic podobného jako váš pozemský přechod entity neprožívají. Při
vzestupu ostatních prociťují radost a touhu, aby za nimi co nejrychleji
vystoupily na novou úroveň. Je pochopitelné, že každý chce především
sám vystoupat výše.“
„Mění se vnější forma entity při jejím přechodu z jedné úrovně
na druhou? Jestliže člověk přechází po smrti z hmotného světa do světa
jemnohmotného, jeho podoba se výrazně změní. Platí to i v případě
entit?“
„Entity rovněž podléhají transformaci. Mění se především frekvence
jejich záření, chromatičnost, kvalitativní složení a jemnohmotné uspořádání.
U každé entity jsou změny individuální. Ve skutečnosti se každá
entita mění neustále, a to nejen při přechodu. Také vy se pořád měníte,
i když teď sedíte, ale ještě více při vzestupu do nového světa.“
„Člověk vidí, jak se v průběhu času změnil. Uvědomuje si entita svoje
změny?“
„Entita vnímá své změny stejně jako člověk, ale ještě přesněji.“
„Co je ve struktuře entity citlivější – vědomí, matrice, nebo něco jiného?“



„Entita vnímá pocity celou svou strukturou, prostřednictvím všeho,
co má k dispozici. Cítí celým svým objemem. Vidí, slyší nebo vykonává
jinou činnost, a přitom zapojuje veškerý svůj vnitřní prostor.“
„Na Zemi existuje v jednom hmotném světě mnoho forem existence:
lidé, zvířata, práci, ryby a mnohé další. Jsou kromě entit na stejné hierarchické
úrovni ještě další bytosti?“
„Existuje pouze jedna forma, a to jsou entity.“
„Nevyskytuje se tam ani žádná obdoba zvířat?“
„Ne, takovéto formy existence tam už nejsou potřebné.“
„Liší se od sebe formy entit nižší a vyšší úrovně hierarchie?“
„Dá se říct, že mají stejný tvar. Rozdíl je ve velikosti.“
„Rádi bychom si upřesnili přechod z pozemské roviny do jemnohmotného
světa. V Bibli se uvádí, že 144 tisíc lidí bude převedeno
do vyšších rovin, ale nyní žije na Zemi šest miliard lidí. Jaké procento
z tohoto počtu bude převedeno?“
„Na Zemi se teď nacházejí duše s různou úrovní, ale přijímat se budou
pouze duše na nejvyšším stupni, jež dosáhly v pozemské rovině sté
úrovně. Pro masivní přechod vyzrálých duší do hierarchie je předurčený
rok 1999. V průběhu tohoto roku se plánuje vzít z poslední úrovně dvě
stě tisíc vysoce vyspělých duších. Nízké duše se také budou brát, ale
do hierarchie se nedostanou.“
„Například profesor nebo akademik dosáhli vysokého rozvoje, ale
nevěří v Boha. Mohou přejít do vyšších světů?“
„Tito lidé jsou různí. Jsou mezi nimi kariéristé, ale také jedinci, kteří
svou prací skutečně dosáhli vysokého vývoje a jejich duše odpovídají
požadovaným vlastnostem, proto přecházejí do vyšších rovin. Vztah
s Bohem navážou až po smrti.“
„Mohou jít duše s vysokou inteligencí do negativního systému?“
„Proč se ptáte?“
„Někteří vědci vyvinuli atomové bomby a zbraně, jež zabíjejí jiné
lidi.“
„Všechno záleží na vlastnostech, které si člověk vytvořil. Pokud je
duše z větší části naplněna negativní energií, samozřejmě se dostane
do negativního systému. Půjde-li do Božího nebo ďáblova negativního
systému, o tom rozhoduje rada pro rozdělování duší. Určuje, koho
a kam poslat, ale dobří lidé vždy přicházejí ke mně.“
„Jakým způsobem musí být naplněná matrice člověka, aby mohl přejít
do hierarchie?“
„Matrice musí být zaplněná požadovaným spektrem energie pozemské
roviny. Přitom energetický potenciál duše musí dosahovat potenciálu
energetických vrstev nižší úrovně hierarchie.“
„Inkarnuje se člověk na Zemi, jestliže přešel do vyšších světů?“
„Na Zemi se může vtělit za účelem splnění zvláštního úkolu, například
jako vy.“
„Nyní je lidstvo velmi nejednotné. Dosáhne někdy jednoty?“
„Jednota je možná pouze na úrovni, a to v jemnohmotné rovině
v rámci jedné úrovně. Jednota s nižší nebo vyšší úrovní už není možná
kvůli nedostatku konkrétních energetických hodnot, protože chybí potřebné
struktury bytostí.“
„Cožpak nemůže existovat jednota mezi všemi lidmi na Zemi?“
„Na Zemi existují duše s různou úrovní vývoje, proto se nepodaří
jednoty dosáhnout. Nízké pozemské úrovně neustále překrucují naše



nejlepší myšlenky, které jsme lidstvu seslali. Z tohoto důvodu často
vznikají lidem i nám problémy. Vaše společnosti se neustále dostávají
do slepé uličky, odkud se musí vymanit prostřednictvím přeměny starých
vztahů. Jak jsem už říkal, jednota může existovat pouze na jedné
konkrétní úrovni.“
„Kristus šířil ideu, že všichni jsou bratři. Je to utopická myšlenka?“
„Byl to náš experiment. Chtěli jsme probudit v zaostalý duších pocit
sounáležitosti. Tuto myšlenku částečně přijaly nejvyspělejší duše
a na jejím základě byl vytvořený váš socialistický stát, jenž spojil mnoho
národů. Uvedená idea se plně zrealizuje v šesté rase ke konci jejího
vývoje.“
„Je možná jednota na jedné úrovni hierarchie i za podmínky, že se
tato úroveň skládá z pozitivních a negativních systémů?“
„Stupeň jejich vývoje je stejný. Díky jejich jednotě se udržuje a vyvíjí
celá úroveň.“


