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True Love of the True Supreme Creator Initiation® (Iniciace do Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele) a Love of the True
Creation Initiation ® (Iniciace do Lásky Pravého Stvoření) jsou vlastnictvím Armanda-Manuela Ratundu
© 2012. Všechna práva vyhrazena.
True Love of the True Supreme Creator Initiation ® a Love of the True Creation Initiation ® jsou volným spirituálním systémem
určeným pro každodenní duchovní rozvoj a práci, jsou naprosto nezávislé na jakémkoliv mistrovi a oproštěné od jakýchkoliv
poplatků. Kdokoliv by předkládal tato zasvěcení bez uvedení zdroje, nebo za ně požadoval peníze, bude porušovat spirituální
záměr zakladatele!
True Love of the True Supreme Creator Initiation® (Iniciace do Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele) a Love of the True
Creation Initiation ® (Iniciace do Lásky Pravého Stvoření) byly vytvořeny pouze pro duchovní účely a ne pro léčení a proto
nemohou zastupovat jakékoliv medicínské ošetření.
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Nekonečná Láska vede k lepšímu vnímání a pochopení Pravého Ducha a Pravého Stvořitele.
Dlouho poté, co byly vytvořeny iniciace do systému Sokaisi, jsem pochopil, že byly pouhým základem
pro přijetí energií Nekonečné Lásky, která pracuje v naprosto jiném rozsahu.
I když mě vůbec netěší, že se musím opět zmínit o Zlovolném Stvoření, které vlastně vůbec není
"stvořením", ale deformací, potřebuji poukázat na některé věci, aby bylo možné dosáhnout lepšího
porozumění toho, co nyní společně prožíváme na fyzické rovině.
Zlovolné Stvoření je vybudováno na infrastruktuře Pravého Stvoření, které se podobá
spirituální síti, ve které má každý individuální duch svoji vlastní identitu, ale je zároveň součástí celého
Pravého Stvoření, ve kterém rozdává a přijímá Pravou Lásku. Zlovolné stvoření vyrostlo na zlomyslném
záměru Uchvatitelů, izolovat se od Pravé Lásky, ale zneužívá stejnou strukturu. Uchvatitelé jsou sterilní
entity, které pouze zneužívají a nejsou schopné tvořit a zoufale se snaží otrávit síť spirituální
infrastruktury. Toto pokřivení zabírá pouze malou část Pravého Stvoření (kterou nazýváme fyzickým
vesmírem) a připomíná vřed, který izoloval v temném mraku (vytvořeném jejich původní nenávistí a
závistí) Pravé Duchy Pravého Stvoření. Protože tito Duchové nemají ani ponětí o tom, co se stalo, stále
pokračují ve své činnosti, jak káže jejich přirozenost - šíří Pravou Lásku. Zde začíná vykořisťování!
Uchvatitelé se snaží, aby se chycení Duchové soustřeďovali na myšlenky protikladné Pravé Lásce a tím
tvořili energie, které otravují tuto část Pravého Stvoření, a tak udržovali deformaci. Je zřejmé, že temné
energie jsou to jediné co Zlovolné Stvoření a Uchvatitele vyživuje, a proto udělají cokoliv, aby tento
humus udrželi a tímto perverzním způsobem z Pravých Duchů cucali temné energie, které ke své
existenci potřebují.
To je ve zkratce rekapitulace fyzické úrovně bytí. Chudáci nevědomí lidé vykrmují tento hnus, a
nemají ani tušení o tom, že ho vlastně udržují při životě. Je ironií, že tato ignorance je podvědomá,
neboť je součástí zlovolného programování, které zablokuje každé podezření, které by mohlo ohrozit
tuto křehkou konstrukci a odhalit pravdu o podstatě fyzické reality. Chudáci zaslepení Duchové pak
všemi prostředky bojují proti každému, kdo by jim mohl odhalit podvod. Jen se zkuste o tomto scénáři
někomu zmínit a pravděpodobně z vás hned udělají blázna. Tato ignorance je totiž životně důležitá pro
udržování Temnoty.
Zavedený program totiž zavelí - nic nedělejte, počkejte, až to za vás někdo jiný vyřeší, nebo
vám řekne, co je dobré a co ne. To umožňuje těm, co vládnou, mít plnou kontrolu. Díky tomuto
programu je síla podvědomě převáděna na lidi, jejichž pravé záměry jsou maskovány jejich slovy.
Tento program má mnoho podob: vzdělání, medicína, zdraví, stravování, politika, administrativa,
náboženství, atd. Program Ježíš je jedním z příkladů těchto programů.
Tento podvod existuje jen díky ignoranci a Zlovolní Stvořitelé a jejich nohsledi na fyzické úrovni
pořád tahají za špagátky. Naštěstí toto období již brzy skončí.
Duchové jsou v Pravém Stvoření i v tomto pokřivení známém jako Zlovolné Stvoření vzájemně
propojeni - rozdíl je v tom, že díky ignoranci jsou chycení Duchové klamáni, aby v této síti tvořili těžké
energie, o které se správci fyzické reality již postarají. Je to přesně tak, jak je ukázáno ve filmu Matrix.
Bytosti jsou používáni jako otroci, kteří vytvářejí energii pro stroje - v našem případě neosobní
Anunnaki, a žijí ve snovém světě, který byl naprogramován, aby si mysleli, že jsou svobodní. Tato noční
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můra je u konce a lidské bytosti si uvědomí svoji podstatu - Pravou Lásku! Klíčem je Pravá Láska
Pravého Prvotního Stvořitele!
Předpokladem pro obdržení této iniciace a tedy prvním krokem, je zasvěcení do Lásky Pravého
Stvoření. Přesuňte se myšlenkově do Středu Pravého Srdce Pravého Prvotního Stvořitele a požádejte o
iniciaci do Lásky Pravého Stvoření. Pak nasměrujte toto zasvěcení do centra svého Pravého Srdce,
neboť tam budete celou svojí bytostí. Použijte třeba následující prohlášení: "JÁ nyní volám z mého
centra mého Pravého Srdce zasvěcení do Lásky Pravého Stvoření, které pro mě vytvořil Pravý Prvotní
Stvořitel. Nechť toto zasvěcení probíhá tak dlouho, než bude kompletně zakončeno. A tak se staň!"
Je to podobné jako ostatní Zalmoxis - Sokaisi iniciace, které znáte.
Druhým krokem je zasvěcení do Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele. Procedura je
naprosto stejná: zaměřte se na Střed svého Pravého Srdce a přeneste se do Centra Pravého Srdce
Pravého Prvotního Stvořitele, kde požádáte o zasvěcení do Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele.
Poté nasměrujte toto zasvěcení do středu vašeho Pravého Srdce na dobu, než bude tento proces úplně
dokončen.
Toto jsou nejkrásnější a nejintenzivnější zasvěcení, která vás naplní neuvěřitelným množstvím
Pravé Lásky! Je to stav, který pravděpodobně budete chtít zažívat od nynějška až navěky, a který už
napořád změní vaše vnímání. Nikdy jsem na fyzické úrovni nezažil něco tak naplňujícího a intenzivního.
Určitě si toto zasvěcení spojte s meditací a vyhraďte si čas pro tuto zkušenost s novým stavem Pravé
Lásky.
Následuje několik doporučení, jak Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele používat. Můžete
ji též používat ve všech oblastech popsaných v ostatních manuálech Zalmoxis-Sokaisi. Budu se zde
odkazovat na Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele a vy pochopíte, že tuto energie jde požívat
stejným způsobem jako Zalmoxis-Sokaisi, případně je můžete používat obě dvě souběžně.
Tvořte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele jako základ všech svých struktur. Ano, čtete
správně. Tvořte! Vy jste Stvořitelé! Vy jste bytosti Pravého Stvoření a máte neomezenou moc, které se
Temnota opravdu bojí! To je hlavní důvod myšlenkového zamořování a vymývání mozků na fyzické
úrovni - vaše síla ukončí to pokřivení! Tvořit je odvozeno od Stvořitele! Nejste žádní spolutvůrci!!! To je
naprostý nesmysl! Někdo se vám opět vysmívá, jen na trochu jiné úrovni. Uvědomte si, že Temná
strana udělá naprosto cokoliv, jen aby vás oklamala - na jakékoliv úrovni! Buďte si toho vědomi!
Tvořte pořád Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v celém svém bytí, vašem Pravém
Duchu, vašem Pravém Srdci a jeho centru, vašem spirituálním těle a fyzickém těle, orgánech, žlázách
(hypofýze, epifýze, brzlíku, nadledvinkách, štítné žláze), ve vašich buňkách, částích, DNA, RNA, všech
vašich energiích, lidské mysli, duši, egu, superegu, vědomí, podvědomí i nevědomí, až do Nekonečna!
Žádné programování - jen už napořád tvořte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele! Pravá Láska
Pravého Prvotního Stvořitele nemůže fungovat pod žádným programem. Programování je nástrojem
fyzické úrovně existence. A když už mluvíme o programování - zavádějte prosím Pravou Lásku Pravého
Prvotního Stvořitele do všech zlovolných programů, kterých jste si vědomi, nebo běží v podvědomí!
Požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby dělal to samé se všemi programy, které spouští Temná
strana!
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Podvědomí. V této sféře jsme všichni vystaveni zlovolným technikám temné strany, rutinám,
které jsou vytvořené tak, aby fungovaly naprosto bez lidského řízení a reagovaly na podstrčené obrazy,
koncepty a emoce, které vám v hojné míře nyní dopřává tak zvaná zábava z médií. Nejspíš si myslíte, že
sledování filmu nebo televize vám nemůže uškodit, pokud si hlídáte své vědomí - to je sice pravda, ale
je to jen malá část na povrchu, protože jste schopni ovlivnit pouze svoji vědomou část. Ti, kdo ovládají
fyzickou rovinu, nedávají vůbec nic zadarmo, pokud to nekoresponduje s jejich zájmy! Je s vámi
zacházeno jako s otroky a těmi také opravdu jste! Cílem ovlivňování je vaše podvědomí a toho byste si
měli raději být vědomi! Můžete se bránit, ale těžko se budete chránit proti něčemu, o čem nemáte
nejmenší potuchy, jak to funguje. Je to podobné jako s chemikáliemi, které jsou přidávány do potravin jak se chcete chránit, když nevíte, že se proti vám vede chemická válka? Nebo že je veškeré maso
přesyceno syntetickými hormony, které pak ve vašem těle dále pracují? Možná jste už slyšeli říkat
obézní lidi, že stále tloustnou, i když téměř nic nejí? To je kumulativní efekt steroidů a chemikálií. Do
rozpočtů TV a filmových producentů jsou pumpovány fantastické částky, které mají přesně zadaný cíl
těmi, kteří vládnou fyzické realitě. Jen blázni dnes věří tomu, že TV mají zájem o vysoké hodnocení
nebo peníze. To platí jen na nejnižším stupni. To oni přece stanovují scénáře, a jejich skutečný cíl
zůstává skrytý. Vlastníci mediálních koncernů přece již patří k těm, kdo ovládají peníze v celém světě
(vždyť je sami vymysleli). Moc dobře si uvědomují, co dělají a většina z nich dokonce ani není
humanoidními bytostmi. Když naplňují lidské podvědomí destruktivními koncepty, tak dělají z příjemců
otroky - ovládané bytosti určené pro práci, aniž by si to tito příjemci uvědomovali. Zapamatujte si, že
iluze je klíčovým slovem pro Temné Uchvatitele.
Jak se osvobodit? Tvořte trvale Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve vašem
podvědomí. Můžete dosáhnout úžasných výsledků tím, že budete tvořit Pravou Lásku Pravého
Prvotního Stvořitele v lidském kolektivním podvědomí. Požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby to
udělal také.
Dalším zotročujícím nástrojem je lidská mysl. Tu používá průměrný člověk 24 hodin denně / 7
dní v týdnu. Spolu se zdroji, kterým říkáme "realita", a tím o čem "oni" rozhodnou, aby váš život
ovlivňovalo, námi manipulují. Více než 6 miliard Pravých Duchů používá tento nástroj, aby podvědomě
vykrmovali pokřivenost nazývanou fyzická realita, a jsou z toho nemocní. Správcům reality pouze stačí
usměrňovat hlavní směr programu, který implicitně běží. Jejich péče o vás začne ve vašem raném věku
a krmí vás "vzděláním", kterému nelze uniknout, do té doby, až už je příliš pozdě uniknout a vaše hlava
je hezky zpracovaná. Přidejte k tomu náboženství a politiku, ekonomický boj o přežití a nejspíš vám
dojde, že nejste zas až tak svobodní, jak jste si mysleli.
I to se dá řešit: Stvořte (požádejte Pravého Prvotního Stvořitele, aby stvořil) ve vaší Lidské Mysli
na věky trvající Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele! Vyčištění a odpojení vaší Lidské Mysli od
systému, který vás vycucává, vás automaticky nasměruje na Pravou Lásku, což bude mimořádný
zážitek, jaký jste nikdy předtím nezažili! Podobně můžete naložit s Kolektivní Lidskou Myslí! Působivé!
Vaše Pravé Srdce/ Centrum Pravého Srdce je též subjektem Pravé Lásky Pravého Prvotního
Stvořitele. Ujistěte se, že už napořád neustále tvoříte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve
svém Pravém Srdci. Můžete též tvořit Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v každém Pravém
Srdci všech bytostí na této planetě! Někteří "chytří hoši" při tomto prohlášení začnou panikařit, že tím
zasahujete do "svobodné vůle" jedince. Jaká blbost! Jen další pokus jak vás oblbnout. Temná strana
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zasahuje do Svobodné vůle! Pravá Láska je tím, co vždy tvořilo Pravé Srdce každé bytosti, a tak to má
být. Je přece původem i příčinou existence každého Pravého Ducha. Absence nebo malé množství
Pravé Lásky v Pravém Srdci každé bytosti je zasahování do vůle Pravého Prvotního Stvořitele a tato
noční můra dotlačila události tohoto světa na úroveň destrukce, kterou dnes vidíte všude kolem sebe.
Vy budete jenom pokojně vracet vše do rovnováhy! Je nemožné, aby byl čin Pravé Lásky jakýmkoliv
způsobem zraňující! Ať říká, kdo chce, co chce! Tečka. Ještě navíc můžete požádat Pravého Prvotního
Stvořitele, aby naplnil Pravou Láskou Pravého Prvotního Stvořitele všechny bytosti na planetě Zemi.
Existují ještě některé vaše další charakterové vlastnosti, které můžete opravit. I když si budete
myslet, že nejste jejich představitelem, jsou určité roviny, ve kterých působí většinou podvědomě. Jsou
to ony stále zmiňované: pýcha, arogance, závist, neodpouštění, chamtivost, odplata, nenávist, atd.
Temná strana je obvykle postrkuje a všechny hezky spolupracují v podpoře plánů Temné strany.
Vkládejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele do všech těchto věcí, dokud se nerozpustí a
nepřemění na Pravou Lásku. Požádejte Pravého Stvořitele o to samé.
Ve většině případů mají svůj původ v rodové linii (což je další otroctví, které je na vás uvaleno
Zlovolným Stvořením) – v energetických kanálech, které vás spojují s lidmi, které nemáte šanci potkat,
ale od kterých jste zdědili jejich spirituální problémy, neboť jste s nimi geneticky spřízněni. Jak je vidno,
otroctví je povinné. Alespoň až doposud bylo!
Stvořte navěky trvající Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve vaší rodové linii, která ji
přetvoří na trvalou Pravou Lásku.
Pouta a vazby na vaše předchozí vztahy, ke zlým lidem a emocím, zlovolným programům ve
vašem podvědomí a dokonce i k vaší rodině, by měly být též cílem vašich akcí. O rodinu nemějte strach
- rozpadající se pouta vás od nich neoddělí, ani se nezačnete chovat jinak. Rodina je nástroj Temné
strany, který vás záměrně svazuje energiemi, které vás stahují a věší na vás databanku energií, které
vznikly činností všech vašich předků od počátku lidstva, takže je téměř nemožné být čistý. Proč se
neosvobodit? Pravá Láska je vaším jediným pravým vlastnictvím!
Pro sluhy temné strany je genetika velmi důležitá, neboť jsou separací od Pravé Lásky přímo
posedlí, a proto jsou temné energie jejich předků pro ně tak důležité. Jsou závislí na tom, co mizí a je
určeno k zániku, a tak jsou jejich činy o udržení si nadvlády nad fyzickou realitou zoufalé.
Zlovolné entity, démoni a zlí duchové jsou taktéž výtvorem Temné strany a je potřeba si na ně
též posvítit Pravou Láskou. Tato zlomyslná stvoření jsou přímým důsledkem naprosté opozice Pravé
Lásky. Blokují a ovlivňují jedince na úrovních, kde si nikdo není ochoten ani připustit, že by na nich
mohl být ovlivňován. Většinou jsou vytvořeny k tomu, aby cucaly Životní Sílu z jedinců, na které jsou
pověšeny. Jejich mechanické působení je zjednodušeno až k absurditě: díky svému mentálnímu a
spirituálnímu stavu se lidé dostávají do resonance s operačními frekvencemi těchto entit a to vytváří v
jejich energetickém poli kapky, ty pak přitahují specifické entity, které tak dlouho odčerpávají z daného
místa Životní Sílu, až dojde k narušení fyzické struktury a to vede k problému v systému. Tomu pak
říkáme na fyzické úrovni nemoc. Tomuto schématu nelze uniknout. Nohsledi temnoty jsou první v řadě,
kdo jsou tomuto působení vystaveny, díky zákonu resonance, kterému se nedá vyhnout. Ti se brání
efektu resonance tím, že kradou Životní sílu, kterou používají. Výše postavené úrovně temnoty
nepřetržitě vyhledávají cesty, jak krást životní sílu od ostatních živých bytostí. To vedlo k obětovávání
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zvířat v minulosti i nynější potřeba jíst maso. Lidské oběti jsou velmi oceňovány, neboť produkují
mnohem větší množství Životní Síly a Spirituálních energií, a tak je provozují určité okultní skupiny a
formace. Životní Síla a Spirituální energie mohou být též odčerpávány během okultních sexuálních
praktik, které jsou též běžným jevem v určitých elitních kruzích.
Konzumní schémata Temné strany fungují na všech úrovních a lidé jsou vystavováni těmto
programům, aniž by si to jakkoliv uvědomovali. V tom tkví síla zlovolného programování a vsadím se, že
jste o tom nikdy neuvažovali! Zlovolní Stvořitelé jsou závislí na sklizni jakékoliv použitelné energie, aby
přežili, a budou v tom pokračovat bez výjimky, dokonce ani jejich podřízení nejsou překážkou. Z toho
vyvěrá veškeré to utrpení (pečlivě organizované) na fyzické úrovni - kdosi se tím živí.
Vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve všech zlovolných entitách, duchách a
démonech, dokud je to nerozloží a nepřemění na Pravou Lásku. Musíte si uvědomit, že díky
neschopnosti Uchvatitelů tvořit a omezenému a neustále jen konzumujícímu Zlovolnému Stvoření, jsou
všechny tyto entity vytvořeny z energií ukradených Pravým Duchům, bytostem Pravé Lásky jako jste vy,
které nebyly dostatečně silné a nechaly se chytit iluzí, aniž by si to vůbec uvědomily. Když se opřete o
Pravou Lásku, tak vás to může jedině ochránit, neboť jste vystaveni neustálému tlaku rozličných forem.
Stále vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve spirituální síti, kterou jsou
propojeny všichni lidé a v energetické síti planety Země (která je pod trvalou palbou Temných sil, aby si
tím zajistili potřebný stupeň utrpení).
Vytvářejte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele v každém okamžiku, kdy se temnota a její
organizátoři na Planetě zviditelňují (jako třeba 9/11, nebo Japonské "tsunami", války, zemětřesení,
katastrofy, diktatury, hladomory, atd.) v souladu s jejich dlouhodobými plány! A požádejte Pravého
Prvotního Stvořitele, aby to udělal také!
Toto bylo pouze několik doporučení. Na zbytek snadno přijdete sami. Zlovolné Stvoření je
nedostatek Pravé Lásky.
Náprava chyběla - až doposud!
Tvořte Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele ve všech aspektech vašeho bytí, vašeho
života a vašeho Ducha! Tvořte pouze Pravou Lásku Pravého Prvotního Stvořitele podle svých projektů.
Neexistují hranice.

Vy jste Pravý Stvořitel!

Tato verze manuálu Iniciace do Pravé Lásky Pravého Prvotního Stvořitele® je volně dostupná od srpna 2012
Originál: http://www.sokaisi.eu/
Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz/
Překlad: V.Kašpárek 2012
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