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Zalmoxis Initiations® obsahují Kthuli Force (Sílu Kthuli), Zalmoxis Force (Sílu Zalmoxis), Sphynx
Force (Sílu Sfingy), Ko a Supreme Light (Svrchované Světlo) a jsou vlastnictvím Armanda-Manuela
Ratundu © 2011. Všechna práva vyhrazena.
Zalmoxis Initiations® 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!
Zalmoxis Initiations® byly vytvořeny pouze pro duchovní účely a ne pro léčení a proto nemohou
zastupovat jakékoliv medicínské ošetření.

Armand Manuel Ratundu

Když se posuneme zpět v čase zhruba o 2500 let, najdeme na území ležícím při
dnešní hranici Rumunska přírodní národy Dáků na severu a Thráků na jihu. Tyto národy
patřily k posledním národům na Zemi, které opravdu plně aktivovaly Božské vědomí.
Dákové a Thrákové byli pro své současníky hádankou, byli divní. Na rozdíl od Řeků a
Římanů - tehdy nejvyspělejších západních civilizací, které oslavovaly a cenily si materiální
život - oni opravdu žili prostřednictvím Ducha.
Dákové a Thrákové byli úplně jiní. Cílem jejich života bylo dosažení vysokého
duchovního vědění, které by jim pomohlo k návratu k Pravému Stvořiteli, neboť věřili, že
jsou jeho praví synové. V této dimenzi se považovali za zajatce spoutané zlými
mocnostmi k utrpení. Svými znalostmi daleko předstihovali svojí dobu a dokonce i dnes
jsou některé jejich koncepty nesnadno pochopitelné a přijatelné. Dákové a Thrákové
považovali veškeré komponenty fyzické reality za umělé, nepravé Stvoření choré a
zvrácené inteligence, která je zde držela jako zajatce v utrpení, aby je připravila o vědomí
jejich pravého původu.
Temnota se mstila prostřednictvím svých horlivých agentů, kteří pracovali proti
Duchu: římské a perské impérium, které Dácii a Thrácii kolonizovaly a zavedly pojídání
masa a konzumaci destilovaného alkoholu, což korumpuje Ducha. Později křesťanství,
další z řady silných agentů temnoty, zničilo veškeré duchovní vědění Dáků a Thráků.
Po tisíce let se temnota trvale snaží vymazat jakékoli pravé spirituální vědění tím,
že oficiálně zavádí různé druhy náboženského fanatismu, který se odcizuje Duchu.
Křesťanství násilně mečem zlikvidovalo v celé Evropě veškerou starověkou víru různých
národů, které dodnes považuje církev za pohany, tedy špatné a hodné zavržení. Jenom
úplní naivkové nevidí, že rozšiřování křesťanství musí mít úplně jinou agendu skrytých
zájmů, které ospravedlňují obrovskou, několik století trvající snahu rozšířit se po celém
světě a vymývat mozky. Křesťanství není v této snaze osamocené. Vládnoucí elita
sponzoruje všechny církve a dokonce i dnes šíří pokroucenou víru jako New Age, která
má zmást hledající.
Historii píši ti, kteří tomuto světu vládnou již tisíce let. Pravda a pravé duchovní
vědění bylo vždy tím nejstrašnějším nepřítelem pro plány Temna. Proto se vládnoucí elita
nepřetržitě snaží Pravdu ukrýt. Nikoho nepřekvapí že Pravé vědění bylo "ztraceno" a
místo něj máme neomalené a arogantní náboženství, která vám ve jménu Boha vymývá
mozky. Je ironií, že tomu tak je! Mám otázku na ty z vás, kteří jsou schopni vidět Pravého
Ducha, i na ty ostatní: Byli jste někdy natolik zvědaví, abyste si otestovali Pravé Srdce
vašeho Boha - jeho skutečnou podstatu? Pravděpodobně ne, protože vás naučili abyste
nebyli kurážní, báli se Boha a prvním konceptem, který vám náboženství vtloukalo do
hlavy bylo, že kacířství je nebezpečné. Jenže vy nevěříte, že byste měli vymytý mozek. A
to je potom problém.
Temnota rozhodla, že narůstající ignorantství je legální, případně je vnucováno
silou většiny, a jak je z historie vidět, zvládli to dokonale podle plánu. Máme dobrou
zprávu - vše se může trvale změnit jedině díky duchovnímu probuzení - což je největší
hrozbou pro Temnotu. Nejprve se musíte zbavit návyků, které jste si osvojili díky
důkladnému programování - že všeobecně přijímaná fakta jsou pro vás tím nejlepším a že
reprezentují Pravdu! Jste sami proti sobě a proti Duchu, když věříte věcem, které vám
vnutila rodina, společnost a instituce a vy jste přijali hodnoty, které jsou všeobecně
přijímané většinou! Buďte opatrní. Když přijmete tyto představy jako pravdu, aniž byste
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hledali něco jiného, je to stejné jako když přijmete za své fakt, že jste hloupí a navěky se
vzdáváte možnosti stát se moudrými. Pak jen zjišťujete, že každý kolem vás je chytřejší a
ví mnohem lépe co je pro vás dobré a co ne! Ptal se například někdo mne, zda chci být
křesťanem? Ani náhodou! Vzali mě do kostela a ocejchovali mě ještě ve věku, kdy jsem
ještě ani nevěděl kdo jsem. Přinutili mě k něčemu, o čem jsem neměl nejmenší znalost.
Díky mým rodičům a pro mé vlastní dobro! Vysvětlili mi výhody, které mi to přinese, nebo
jiné možnosti? Ani náhodou! Zapsali mě tam ve věku, kdy jsem ještě nerozeznával a pak
začali s vymýváním mého mozku. Církev poté přišla s tím, co je pro mě v životě dobré a
co není a tady mě máte: Jsem posuzován něčím, co jsem nikdy zcela nepřijal a co mi bylo
vnuceno. Nikoho z vás se neptali, když vám zapletli do života náboženství a víru v něco!
Kdybyste si v supermarketu vybrali zboží, na kterém byla na polici nějaká cena a u kasy
vám účtovali něco jiného, asi by se vám to nelíbilo! Ale vy jste se nikdy nevzepřeli
způsobům, kterými si vás vtáhlo náboženství. Možná máte pocit, že je to podvod, ale stále
věříte, protože vám to přináší pohodlí většiny!
Náboženství a vzdělání jsou programovací metody ve věku, kdy ještě nejste
připraveni posuzovat. Ale vsadím se, že takhle vám to nikdy neřekli! Nejsou to klasické
způsoby jednání Temnoty? Klamání! Museli byste si toho už všimnout, jenže vy jste
naprogramováni, abyste to nevnímali. Zní to jako konspirační teorie a ono to ve
skutečnosti je spiknutí proti Duch a proti vám. "Oni" vymysleli koncept "konspirační teorie"
aby zdiskreditovali ty, kteří budou mít odvahu mluvit Pravdu! Pamatujte si, že Temnota se
v každém okamžiku snaží držet vás co nejdál od přístupu k Pravdě a nikdy se
neospravedlňuje za použití jakékoliv prostředků! Tento systém je doveden téměř k
dokonalosti a sám se kopíruje, protože každý z vás byl v mladém věku naučen čím bude,
jinak byste byli vyloučeni z různých norem, kterým jste byli naučeni věřit, že jsou pro vás
tím nejlepším! Jinými slovy, chováte se jako opice, která vždy jedná podle naučeného
vzoru, ale přitom se cítíte moudře a svobodně, neboť máte na výběr několik možností. Jak
patetické! Vždy jste byli ohrožováni a omezováni abyste se stali tím, kým jste nyní. A nyní
musíte poslouchat a dělat, co si jiní myslí, že je pro vás dobré a máte strach, aby se z vás
nestali vyvrhelové. Stejně jako vás učilo náboženství bát se pekla a dalších konceptů,
které mě nutí vážně pochybovat o IQ zúčastněných.
Mimochodem, ptal se někdy někdo z vás, proč takový trvalý tlak? Pro to musí být
evidentně něco v sázce! Něco vskutku opravdu velikého - vaše šance objevit svoji vlastní
sílu! Jste podporováni, abyste žili své životy pouze kopírováním a vírou v to, co je oficiálně
podporováno. To není moc uspokojivé! A jakmile jste naprogramováni, jste připraveni šířit
tyto programy do další generace. Jak pochmurné! Nejste šťastní a něco evidentně chybí,
ale vy neustále hledáte někoho okolo vás, koho byste mohli obvinit. Jako byste se snažili
obviňovat někoho druhého za vaše špatná rozhodnutí, která jste v životě udělali! Není
vám to povědomé? Je to jeden z programů, které vám byly vloženy. Očividně to nejste
skuteční vy, ale dokud nezačnete skutečně hledat svojí Pravou podstatu, jenom
replikujete vložené vzory myšlení, jak jste to dělali až doposud. Je to jako když nastanou
volby - všichni kandidáti lžou, ale vy předstíráte, že pro tentokrát to bude jiné a zase jdete
volit. Nebo jako když věříte že Ježíš byl "král" nebo "vykupitel", který přišel zrušit všechny
hříchy světa. Ježíš se stavěl úplně proti víře a přetvářce, ale jak se zdá jeho dnešní
následovníci to nerespektují. Ještě pořád pochybujete o programování? Ježíš šířil jenom
jednoduchý vzkaz: Přišli jste ze Světla a máte se tam vrátit!
Dákové a Thrákové nebyli slavní a ve své době je považovali za divné pro jejich
víru. Celý tehdejší svět věřil v jiné bohy, duchy a přírodní bytosti a každý jen zvednul
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obočí když slyšel že takzvané náboženství Dáků a Thráků je monoteistické. Oni věřili
pouze v jednoho boha - svého krále a představitele božství - Zalmoxise. To byla ta cesta,
která je vedla k vyšším stavům uvědomění - jejich cíli stát se Stvořitelem, jako se jím stal
Zalmoxis! Tento cíl usměrňoval jejich životní úsilí a oni ignorovali materiální život, který byl
pouhou manifestací falešného stvoření.
Několik svědectví řeckých kronikářů popisuje Dáky a jejich příbuzné Thráky jako
primitivní národy žijící v malých komunitách v přírodě a jen zřídka se shromažďujících ve
městech. Též významné procento populace žilo v celibátu a asketismu, nikdy se neženilo
či nemělo děti a soustřeďovalo se na duchovní rozvoj. Tato třída byla velmi respektovaná
ostatními Dáky a Thráky a byla považována za kněží a věštce. Jejich vůdcem byl
Zalmoxis, jak popisuje Platón ve svém spisu Charmides, který byl jejich král a zároveň
bůh. Platón též zmiňuje dácké lékaře jako "zkušené až do té míry, že byli schopní
poskytnout nesmrtelnost" a v porovnání s nimi byl řečtí lékaři pouhými ignoranty.
Dákové a Thrákové věděli, že příčinou nemoci je chybný duchovní postoj a
narušování Temnotou a proto nemohou nikoho léčit bez toho, aby se nejprve zabývali
jeho duší. Je naprosto zbytečné někoho ošetřovat, když příčina jeho problému tkví v jeho
vlastním duchovním postoji. Ten kdo vstoupí na temnou stezku pomalu začíná souznít s
Temnotou a postupně tento souzvuk pohltí všechny aspekty jeho života, včetně zdraví.
Jak je potom možné vyléčit takovou osobu?
Svrchovaný Stvořitel je zdrojem všeho, je prvotním Zdrojem ze kterého jsme vzešli.
Dákové a Thrákové věděli, že kdysi - v Pravém Stvoření, které je Čistým Světlem a
Nekonečnou Láskou - se v určitém okamžiku objevila možnost duality, nad kterou začaly
spekulovat tři Mysli. Ty se okamžitě staly tak zvanými třemi Temnými Duchy, kteří se
otočili ke Stvořiteli zády a izolovali se od něho v prostoru, který se proměnil v to, co
nazýváme fyzickým světem. Ano, fyzický svět se všemi vesmíry je Stvořením Zla, ale
pocit silného odmítání, který možná pociťujete když to slyšíte, je důsledkem hlubokého
programování kterým jste prošli.
Temnota se primárně zaměřuje na své věčné trvání! Tři Temní Duchové si na
základě duality, která se objevila, vytvořili odpor k Pravému Svrchovanému Stvořiteli díky
žárlivosti, závisti a ješitnosti a arogantně se považovali za stejně dokonalé jako Pravý
Stvořitel. Ješitnost tyto Duchy otrávila. Jo, jo, ješitnost najdete na každém rohu; je
základním kamenem Falešného Stvoření spolu se závistí a žárlivostí, neboť ony stály při
jeho zrodu.
Svrchovaný Stvořitel mohl okamžitě tuto úchylku napravit, ale Zlí Duchové se
izolovali a obklopili všechny nevinné duchy, kteří byli v oné části Pravého Stvoření. Udělali
si z nich rukojmí. Tito rukojmí jsme my. Je zřejmé, že Zlé Stvoření je pravým opakem
Pravého Stvoření. Temní Duchové, též známí jako Božstva, vytvořili jak hmotu, tak fyzický
vesmír a fyzický život na základech absence Pravé Lásky. Narozdíl od Pravého Stvoření,
které je nekonečné, je Temné Stvoření konečné a vše v něm je založeno na spotřebě a
opotřebovávání sebe sama. To je hlavní důvod proč je Temnota tak posedlá trváním a
neustále se snaží okrást vás o vaše Světlo - onu Božskou jiskru - onu substanci, kterou
božstva neumí replikovat, ale nutně potřebují pro svoje trvání! Temnota potřebuje zdroj
energie, aby byla schopná udržovat v chodu své Falešné Stvoření. Tato pohonná látka
univerza která hýbe vším, je potřebná i zde ve Falešném Stvoření a má ji v sobě každý
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čistý Duch, který doposud nebyl zkažen Temnotou. Možná již nyní chápete co je v sázce
a proč jste tak důležití.
Dákové a Thrákové nevěřili a neuznávali žádného jiného Boha kromě
Svrchovaného Stvořitele. Kdykoliv zahřmělo, vrhali šípy k obloze na zlovolná Božstva,
kvůli kterým trpěli. Nepodřizovali se a zaručeně opovrhovali zlovolnými Božstvy, která je
držela jako vězně zde na Zemi, v tomto světě utrpení. Nepodřizovali se ani Pravému
Svrchovanému Stvořiteli, neboť věděli, že každý z nich je Pravý Svrchovaný Stvořitel - a
že pouze musí dosáhnout jeho Pravého Vědomí.
Dákové a Thrákové žili pro duchovní rozvoj, který je nakonec dovedl k
plnohodnotnému stavu Pravého Stvořitele. Temní Duchové, kteří je v tomto fyzickém
světě drželi jako vězně, aby zkazili jejich Ducha, nemají nic společného s Pravým
Stvořitelem. Dákové a Thrákové jsou syny Pravého Stvořitele, stejně jako byli všichni lidé
v době, kdy Temnota otrávila tuto oblast. A oni věděli, že fyzická smrt není únikem z
tohoto zlomyslného Nepravého Stvoření, protože i Duch je zde uvězněn a musí se znovu
zrozovat v jiných světech Nepravého Stvoření, dokud se temnotě nepodaří jej zkazit.
Jediná šance je dosáhnout stavu Pravého Stvořitele, který každého vyvede přímo z této
noční můry. A tento cíl je nesmírně důležitý, neboť pokažený Pravý Duch nemůže být
nikdy znovu obnoven. Takový chudák bude navěky ztracen a bude nebohým nástrojem
využívaným Temnotou.
Toto byl základ jejich vědomostí a pravděpodobně nejskandálnější koncept jejich
víry bylo držení smutku a pláč když se někdo narodil a naopak, když někdo umřel, tak se
radovali. Oni si plně uvědomovali, že když se narodí dítě, je duch plně spoután a přinucen
jít do tohoto světa utrpení, kde je vystaven riziku, že jej Temná strana zkorumpuje a je
vystaven trvalému tlaku lstivých pokusů jak ho okrást o jeho Světlo - jeho Božského
Ducha - nejvzácnější věc, která jej spojuje se Zdrojem Všeho Co Je, se Svrchovaným
Stvořitelem!
Dákové a Thrákové žili většinou izolovaně a plně se věnovali duchovnímu růstu
prostřednictvím systému zasvěcení, který je ve svém důsledku přivedl na rovinu
rovnocennosti s Nekonečným Stvořitelem a oni byli schopní převážit toto Zlovolné
Stvoření. Když pak takový jedinec fyzicky zemřel, byl schopen se navrátit do Původního
Stvoření k Prvotnímu Stvořiteli a uniknout z tohoto vězení Temných sil.
Prvním z nich, který dosáhl stavu vědomí Svrchovaného Stvořitele byl Dácký a
Thrácký král Zalmoxis.
V Pravém Stvoření je každý Duch spojen v Nekonečné Lásce s Pravým Stvořitelem
a všechno v něm žije. Tak tomu je dokonce i v tomto fyzickém světě, protože to Temnota
nemůže zrušit. Temnota se chová jako tmavá skvrna na bílé látce. Všichni jsme propojeni
a všichni jsme stejná Nekonečná Láska, ale Temnota se snaží různou iluzí zkorumpovat
Pravého Ducha jedince. Když se jí to podaří, tak úplně pohltí a ovládne jeho energii a
využije ji pro své trvání. Chová se jako parazit i když podle měřítek Pravého Stvořitele je
to jen malý parazit, ale trvale se snaží roztahovat se, protože je posedlý strachem, aby
trval věčně. Proto jste pro Temnotu tak důležití, a proto je pro vás tak důležité uniknout.
Jinak jste a budete pod stálou hrozbou, že budete pohlceni a stráveni.
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Zasvěcení Zalmoxis je systém iniciací, které byly velmi rozšířené mezi Dáky a
Thráky. O žádném z nich nejsou písemné zmínky, neboť Dákové a Thrákové věděli, že by
se je temnota pokusila zkomolit špatným výkladem a proto musely být tyto vědomosti
předávány přímo a nesměly být zapsány. Nyní se doba změnila a toto zveřejnění je
výzvou pro všechny, kteří v sobě nesou Pravého Ducha a Světlo, aby se stali plně
uvědomělými.
Zasvěcení Zalmoxis obsahují:
Sílu Kthuli – spirituální oživení
Sílu Zalmoxis – rozpoznání Pravého Stvořitele v sobě
Sílu Sfingy – rozpoznání Pravého Stvoření - tato speciální iniciace přináší Světelnou kouli
která k vám sestoupí a postupně vás obklopí a uspokojí. Potom vám bude něco dáno,
nebo se něco stane. Tato zkušenost je soukromá a pro každého jiná.
Ko – Síla stojící nad Temnotou - toto velmi silné naladění musí být provedené třikrát, ve
třech po sobě jdoucích dnech. Jedná se o moc odporovat Temnotě.
Svrchované Světlo – nabytí opravdové síly.
Každá iniciace by měla být podstoupena v samostatném dni s vyjímkou Ko, která je
třístupňová a musí být dokončena ve třech po sobě jdoucích dnech. Aby iniciace proběhla
musíte ve stavu meditace pronést mentální afirmaci. Použijte prohlášení podobné
následujícímu:
"Já přijímám a volám k sobě energie zasvěcení do ... připravené pro mě Armandem,
dokud nebude proces iniciace úplně dokončen."
Každá z těchto iniciací vás propojí s energiemi vysokých vibrací, které můžete
použít stejně, jako jste používali dříve energie Sokaisi, ale toto jsou v podstatě iniciační
stupně. Při jejich použití se předpokládá, že jste prošli zasvěceními stupňů Sokaisi.
Tyto spirituální energie nemají na této Zemi precedens nebo ekvivalent. Jsou to
stupně k dosažení poslední fáze sjednocení s Pravým Stvořitelem, poslední stádium cesty
k esenci, kterou jsme kdysi všichni byli.
Jsem zmocněný Vědomím Zalmoxis, že je nyní zastupuji a jsem šťastný, že vám je
mohu představit. Stále si uvědomujte, že vše zde je a bude součástí Pravého Stvoření,
ale temnota to obalila nevědomostí a vytváří iluzi fyzického světa, ve kterém vás nutí
pomocí strachu a mnoha zrádných prostředků věřit ve falešnou realitu.
Jakmile najdete Pravdu a objevíte Ducha, říše Temna se vytratí! Protože všechno,
co zde kdy bylo vytvořeno, celý fyzický svět, je vybudováno na ignorantství a absenci
Pravého Ducha a Nekonečné Lásky!
Tato verze manuálu Zasvěcení Zalmoxis® je volně dostupná od ledna 2011
Originál: http://www.sokaisi.eu/
Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz/
Překlad: V.Kašpárek 2011
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