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Zakladatelem tohoto systému je
Armand Manuel Ratundu

Alcione Radiance® (Záření Alcyonu) je majetek Armand-Manuel Ratundu © 2009 - 2012. Všechna
práva vyhrazena.
Alcione Radiance® je volně šířitelný duchovní systém určený pro duchovní vývoj a naladění na
základě DIY (Do It Yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoli mistrů nebo
jakýchkoli plateb. Kdokoli nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za
toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více
částí systému nebo reprezentantem Alcione Radiance®, Sokaisi® či jiného záměru zakladatele tohoto
systému.
Alcione Radiance® byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské
účely, ale nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.
Tato 1-ní verze Alcione Radiance® Manuálu je dostupná od prosince 2009.
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Alcyone je centrální hvězdou naší galaxie a najdete ji v souhvězdí Plejád. Její
vyzařování je velmi spirituální a pro nás je nyní důležité, vzhledem ke změnám,
kterými naše planeta bude v brzké době procházet. Jak asi víte, naše slunce a celý
sluneční systém bude procházet centrální rovinou naší galaxie. V jejím středu se
nachází hvězda Alcyone a toto vyrovnávání mezi naším slunečním systémem a
Alcyone bude čím dál zřetelnější. Každý, kdekoliv na této planetě, bude vystaven
vyzařování Alcyonu čím dál tím více, protože tato energie pronikne jakýmkoliv
materiálem. Nemějte obavy, tato energie pohání k vývoji a k Duchu! Celý náš
sluneční systém bude tuto dobrou energii vyzařovat stále více.
Naše slunce se již ponořilo do energetického pásu, kterému někteří říkají Fotonový
pás, a to předznamenává synchronizaci s centrem naší galaxie, s Alcyonem. Nyní
nastává čas, aby se planeta zbavila všeho, co blokuje Ducha, aby se zde mohl
manifestovat. To bude onen dlouho očekávaný posun vědomí, který bude zahrnovat
pouze lidi, kteří budou schopni přijmout všechny změny, kterými budeme procházet.
Dojde k posunu na celé planetě, včetně změn uvnitř vašich těl, a vědomí se posune
do frekvencí, které budou v souladu se vším. Naše současná těla a všechny jeho
buňky, molekuly a částice, se těmto novým frekvencím přizpůsobí. Jak už asi víte,
mnohé nově narozené děti se již rodí s vyvinutější DNA. Všichni, kteří budou žít na
planetě Zemi po roce 2012, projdou změnami v DNA do té míry, že bude
aktivovaných všech jejich 12 řetězců.
Nemá smysl říkat, že mnozí se nebudou chtít přizpůsobit, a někteří toho nebudou
schopni. Vždycky se najdou lidé, kteří nemají rádi pokrok a mají strach z velkých
změn, kterými všichni procházíme. Pravděpodobně se budou snažit vystrašit druhé
apokalyptickými scénáři o budoucnosti. Tak snadno poznáte ty, kteří nebudou
součástí Nové éry na planetě Zemi. Skutečnost je taková, že i když mají strach
z nových energií, nemohou se ukrýt, nebo utéct na jinou planetu. Nyní pro tuto
planetu nastal čas vyvíjet se spolu s celým slunečním systémem.
Prakticky všechno archaické, zastaralé a nepoužitelné přestane existovat, spolu
s lidmi, kteří mají zastaralé myšlení, či vzory chování. Nic nezůstane těmito změnami
nedotčené ať už se to týká planety, nebo našeho myšlení, a nejde před tím utéct ani
do podzemí, ani na jinou planetu, protože posun zasáhne úplně všechno. Ti, kteří
tuto planetu po tisíce let řídili, to vědí, ale záměrně tyto informace před veřejností tají.
Jejich posledním zoufalým pokusem o přežití bude zahrnovat naprosté rozšíření zla
po celé planetě. Jejich záměry asi pro mnohé z vás nejsou ničím novým. Investovali
miliardy do podzemních zařízení, kde doufají přežít, než se to na povrchu vyčistí.
Chápou, že planeta Země též prochází změnami a proto očekávají mnoho velkých
zemětřesení, nedpředvídatelné záplavy, výbuchy sopek, nebo zlé záření, které by
nemohli veřejnosti odhalit.
Vládli prostřednictvím šíření strachu na této planetě tolik tisíc let, že si nyní myslí, že
je planeta Země jejich majetkem. Dokonce i v poslední minutě se budou snažit zničit
lidstvo, protože fungují pouze na následujícím egoistickém principu: když nemůžeme
uspět, tak nikdo nepřežije. Chtějí vytvořit více a více utrpení, protože negativní
emoce jsou jejich potravou. Masové ničení začalo již dávno prostřednictvím válek,
hladomorů, a podobně. Nyní se snaží o vyšší úroveň ničení s novou pandemií, nebo
světovou krizí. Toto jsou lidé, které jste až doposud nechali s důvěrou vládnout a
ovládat vaše životy, ale můžete si být jistí, že tito jedinci neprojdou momentem 2012.
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Byli jste ovládáni strachem v každém okamžiku vašeho života, ale nyní je velmi
důležité, abyste si to uvědomili. Bez vašeho strachu vás nemohou ovládat!
Musíte si uvědomit, že všechny změny, kterými procházíme, jsou na globální úrovni
v dokonalé harmonii se Stvořitelem a Duchem. Toto jsou poslední pokusy zla na
planetě Zemi, a oni to vědí, neboť po celou dobu skrývali pravdu a vědomosti a
používali je proti vám. Jediný problém pro ně znamená zvýšení frekvencí, díky
kterým tady nemohou dále žít. Proto se snaží vytvořit více strachu a utrpení, neboť
doufají, že v něm pohřbí Ducha. Je však evidentní, že pracují na poli Stvořitele a tak
jen usnadní odstranění všeho zastaralého pro Novou Zemi. Dalo by se říct, že je
jakousi ironií, že jsou součástí Stvořitelova plánu, i když nechtějí tento fakt přijmout a
poslouchat.
Když svět strachu a iluzí padne, bude si každý muset vybrat své místo ve finále hry.
Mnozí tak již učinili, a další jsou pravděpodobně nyní zmatení a cítí se zranitelní.
Propaganda jede na plné obrátky a děsivé scénáře konce světa se množí. Ano, pro
ně to opravdu bude konec světa! Pravda je taková, že pouze ti, kteří jsou schopni
manifestovat něco jiného než co doposud charakterizovalo tuto planetu, jsou schopní
vstoupit do Nové éry. Ostatní odtud prostě zmizí a budou postaveni do podmínek
strachu a nenávisti, aby mohli dále hrát své bláznivé role iluzí. Mnozí z nich jsou
dokonce zpátečničtí, ale to pro nás není důležité.
Nyní je čas, abychom vynulovali naší karmu a to může být bolestivou, ale ne moc
dlouhou zkušeností. Lidé, kteří projdou transformací a budou žít na Nové Zemi
přestoupí karmu, neboť tento svět dualit přestane existovat. A jakožto duchovní
bytosti, potřebujeme nejprve očistit. To je důvod, proč se dnes rodina a vztahy
očividně rozpadají. Každý z nás si vybírá své místo, a je to dáno na úplně jiné rovině,
než je naše vědomá mysl. Je nesmírně důležité neprojevovat strach či nenávist za
všech okolností, protože tyto pocity přináleží ke smutné minulosti Země a mohly by
vás stáhnout zpět.
Naladění na záření Alcyonu vás propojí s energiemi spirituální proměny. Je to
vibrace budoucnosti a vy s ní můžete pomoci planetě více se vyvíjet. Na Galaktické
úrovni je spirituální transformace planety Země velmi důležitá. Každý z vás může řídit
a proměňovat temnotu ve světlo – to je nejčastějším důvodem, proč je většina z vás
nyní zde. Jiní jsou zde aby překročili svoji karmu a vyvinuli se do nové kvality
manifestace Velkého Ducha. Každý kdo úspěšně přejde za rok 2012 bude
reprezentantem Vývoje a Ducha.
Je čas abyste naplnili svoji misi.
Prostě k sobě přivolejte naladění do Záření Alcyonu mým jménem, tak jak jste to
dělali i s dalšími Sokaisi naladěními, dokud nebudete kompletně zasvěceni. Použijte
třeba tuto mentální afirmaci: „Já žádám o naladění do Záření Alcyonu jménem
Armanda, dokud proces iniciace nebude kompletně ukončen.“ Je vhodné být ve
stavu meditace a sedět při tom na židli, nebo v jiné upřednostňované pozici.
Jakmile budete naladěni, můžete používat Záření Alcyonu dle libosti a kdykoli
potřebujete. Ovládáte Záření Alcyonu svojí myslí. Technika je jednoduchá. Stačí když
si potvrdíte: „Já vyzařuji (se silou, mocí, intenzitou – jak se rozhodnete) Záření
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Alcyonu do každé buňky, molekuly, částice nebo kvanta planety Země (nebo kam se
rozhodnete) tolik, kolik je potřeba pro přeměnu na úroveň vyzařování Alcyonu, a
přetvářím vše soustředěným Zářením Alcyonu každým okamžikem od nynějška až
do té doby, než se projeví požadovaná manifestace.“
Můžete posílat Záření Alcyonu planetě Zemi a jejím strukturám od nynějška trvale
v takovém množství, kolik je potřeba pro její přeměnu zaměřeným paprskem Záření
Alcyonu, než bude proměna dokončena.
Tuto techniku můžete aplikovat na slunce i ostatní planety naší sluneční soustavy
aby se sladily s Alcyonem a vyzařovaly tuto frekvenci do celého vesmíru.
Toto jsou pokročilé spirituální techniky s velikou účinností. Doporučuje se pracovat
takto se Zemí alespoň jedenkrát denně abyste napomohli transformaci. Je to velmi
jednoduché a zabere vám to jen několik vteřin. Můžete to provádět i v meditativním
stavu abyste cítili, jak na vás Země při vyzařování frekvence Alcyonu reaguje.
Doporučuji vám, abyste experimentovali ve Zářením Alcyonu podobným způsobem
bez jakéhokoliv omezení.

Všechny aspekty našich životů se musí vrátit k Duchu, kam patří.
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