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Armand Manuel Ratundu

Iniciace do Bílého Světla Stvoření (White Light of Creation) je v současnosti nejvyšší
stupeň zasvěcení pro pokročilé mistry. Stejně jako byl Systém Sokaisi konečným
spirituálním naladěním v roce 2006, který vyžadoval rozvinutý duchovní základ, tak i
Bílé Světlo Stvoření nyní vyžaduje odpovídající spirituální zázemí, aby fungovalo.
V případě, že iniciace do Bílého Světla Stvoření neproběhne, když o ní požádáte
v mém jménu, tak je pravděpodobné, že potřebujete větší spirituální přípravu.

White Light of Creation® (Bílé Světlo Stvoření) je majetkem Armand-Manuel Ratundu © 2009 - 2012.
Všechna práva vyhrazena.
Bílé Světlo Stvoření® je volně šířitelný duchovní systém, určený pro duchovní vývoj a naladění na
základě DIY (Do It Yourself – udělej si sám), a je 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 Bílé Světlo Stvoření ®, Sokaisi® či jiného záměru zakladatele
tohoto systému.
Bílé Světlo Stvoření® bylo vytvořeno pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro účely
léčitelské, ale nelze je chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.
Tato první verze White Light of Creation® Manuálu je dostupná od prosince 2009.
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Předpokládám, že dnes už mnozí z vás nejsou jen léčitelé a stali jste se
opravdovými Mistry Světla. Metody Systému Sokaisi byly vytvořeny pro pokročilé
Mistry, ale já raději používám označení multidimenzionální mistři, nebo mistři
proměny. Mnozí z vás sem přišli z vyšších dimenzí, aby pomáhali při procesu
zvyšování duchovnosti na planetě Zemi. Pro mnohé z vás jsou metody zde
popisované běžnými metodami, které používáte ve své mateřské dimenzi. Někteří
z vás si možná ještě plně neuvědomují vaší zdejší misi – stojíte v tváří v tvář úkolu
přetvořit temnotu a zlo na planetě Zemi. Tak jak já to doposud vidím, odvedete
slušnou práci.
Každý den jste na této planetě čelili popírání Božského Já, bojovali jste proti
tomu a odporovali, neboť kdesi hluboko ve vás vám něco říkalo, že to není správně.
Ti, kteří tomuto světu vládli tisíce let, vytvořili systém, ve kterém potlačili Ducha hned
na začátku. Tisíce let formovali nadrogované jedince, kteří nekladou odpor a vyrůstají
v systému. Stále se snaží již od vašeho útlého věku do vás implementovat nespirituální způsob života. Ale nemohou zabránit tomu, aby se zde inkarnovaly vysoce
spirituálně rozvinuté bytosti, takže teď jste tady a probouzíte se k vědomí i přes
negaci Pravdy. Gratuluji! Vždycky jste věděli, že se to změní, ale nyní si uvědomíte,
že vy jste tím centrem změn! Jste na cestě k osvobození ostatních od lží ve všech
aspektech života. Díky vaší snaze se přestane vše falešné na planetě Zemi
manifestovat, a to náboženstvím počínaje, přes společnost a rodinu.
Je načase, abyste vážně přijali předpoklad, že vaší vnitřní podstatou je
Stvořitel! Tak se začne opět Velký Duch manifestovat na planetě Zemi.
Bílé Světlo Stvoření vás povede k tomuto stavu vědomí. Je prvořadým cílem
vašeho Ducha, aby se identifikoval s vaším Nejvyšším Stvořitelem. Ti, kteří vládnou
světu, před vámi tuto informaci pečlivě tají. Jak asi z historie víte, tak všechny velké
knihovny světa, kde mohla být pravda zaznamenána, spálili, ať už se jednalo o
Alexandrii, Egypt, nebo Řím. Ti, kteří tomuto světu vládnou, potřebují hloupé lidi,
kterým se snadno vládne. Tyto techniky ovládání používají i dnes, vezměte si
například televizi, kde vás nutí, abyste svou pozornost zaměřovali na
"bezvýznamnosti a smetí". Nenapadlo vás někdy, proč se do zábavního průmyslu
investují takové závratné sumy peněz? Zkoušeli jste třeba někdy zjistit, komu patří
TV společnosti a zájmům kterých lidí slouží? Uvědomujete si například, že
mainstreamová média vždy podporují banky a války? Nebo se vám již dělá špatně z
toho věčného množství zpráv pouze o zločinech, válkách, politice a světové krizi? Ale
vždyť oni přece tvrdí, že uspokojují vaše požadavky po informacích? Buďte tak hodní
a vybírejte si pouze informace, které opravdu potřebujete! Uvědomujete si, že
každodenní otravování myslí lidí prostřednictvím TV vysílání vytváří na celé planetě
širokou škálu velice zhoubných energií? Jinými slovy, jedná se o velký průmysl a ne
o zábavu. Krmí lidi špatnými zprávami a ti pak produkují nízkovibrační energii! Věděli
jste, že vaše podvědomí je jako houba, která všechno nasaje? Je jenom potřeba
vědět, jak se k tomu dostat. A vy klidně necháváte svoje děti sedět před TV!
Zapamatujte si - potřebují hloupé lidi, které je možné "vzdělávat" prostřednictvím TV.
Ale teď vážně, kolikrát jste v TV viděli pozitivní zprávy? TV a zábavní průmysl má za
úkol udržovat lidi oddělené od Ducha a v negacích. A to se jim daří a bude dařit,
dokud nevyhodíte TV z vašeho života.
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Oni vědí, že každý z nás má přímé spojení se Stvořitelem a že jsme to my,
kdo transformuje realitu prostřednictvím svých myšlenek. Ano, čtete správně! Vaše
mysl je schopná transformovat realitu a většinou to dělá, bohužel však jenom v
nižším vibračním pásmu, protože jste učeni denně tak činit a většinou to probíhá
automaticky bez kontroly vaší myslí, díky nedostatku vědomostí. Mysl nesídlí v
mozku, jak vás špatně učili. Mysl existuje na spirituální rovině, nebo když by vám to
lépe vyhovovalo, v jiné dimenzi. Někteří lidé mají slabší a jiní silnější propojení do
hladiny Mysli, což my běžně nazýváme inteligencí. V podstatě se inteligence odráží
též do spirituální roviny jako spirituální zázemí jedince.
Vraťme se ke ztotožnění se Stvořitelem – toto je konečná realita vašeho
Ducha! Oni ale prostřednictvím náboženství vytvářejí vadný obraz, který zavrhuje
jako rouhání jakýkoliv pokus ztotožnit se se Stvořitelem. Náboženství bylo vlastně
vytvořeno proto, aby zaplnilo lidskou potřebu vztahu se Stvořitelem, ale oni tento
vztah pokřivili tak, aby nikam nevedl. Vzpomeňte si jenom na to, jak prostřednictvím
inkvizice křesťanství vyvraždilo v minulosti miliony lidí, jenom aby zlikvidovali
jakýkoliv odpor a skryté vědomosti. Ve skutečnosti byla všechna náboženství
vytvořena proto, aby díky odcizení víceméně ovládala lidi. Protože chyběly jiné
mediální cesty, stalo se náboženství hlavním nástrojem ovládání. Díky rozvoji
televize a jiných převládajících médií, klesá v posledních letech důležitost
náboženství. Ujišťuji vás, že se bez nich obejdete a dokonce se vám bude dařit
mnohem lépe. Všichni okolo vás vám stejně budou říkat co je nového, a když
nebudete patřit k těm, kdo poslouchají špatné zprávy, bude to pro vás určitě
pozitivním přínosem.
Možná jste trochu zmatení z toho, že jsem říkal, že vaše realita by se měla
ztotožnit se Stvořitelem. Byli jste k tomu stvoření a je to vaše nejzákladnější
přirozenost, i když jste se asi celý váš život učili pravý opak. Ztotožnění se se
Stvořitelem je vaší jedinou Boží Pravdou, a i když si strčíte hlavu do písku, stejně to
Pravdou zůstane! Čím víc se proti tomuto prohlášení ježíte, tím je zjevnější, jak moc
to do vás nahustili. Je načase abyste se očistili a stali se zodpovědnými jedinci.
Konspirace vládců světa, kteří před vámi tajili Pravdu, je nyní odhalena a vy můžete
snadno sami posoudit jejich „dobré úmysly“. Nyní je ale důležité, abyste se znovu
naladili na Stvořitele! Každý z vás má ke Stvořiteli přímý přístup, ale je mi jasné, že
jste naučení, že spojit se se Stvořitelem můžete jedině v modlitbě nebo přes
prostředníka. To je úplně špatně! Ke Stvořiteli máte stálý, neomezený přístup
v každém okamžiku vašeho života, ale vládci světa moc dobře věděli, že kdybyste si
byli vědomi své podstaty, nemohli by vás tisíce let ovládat. Proto celá staletí skrývali
Pravdu. Toto je vysvětlení existence všech náboženství a falešného učení, které vám
říká, že Stvořitel je někde mimo vás.
Když Stvořitele umístíte někam mimo sebe, tak to vede k vašemu největšímu
úpadku! Toto je největší zločin proti lidskosti!
Nyní se vše začíná měnit. Jenom si musíte uvědomit, že vy jste tím Nejvyšším
Stvořitelem!
Potvrzujte si, že se ztotožňujete a synchronizujete s Nejvyšším Stvořitelem
v každém okamžiku a napořád!

4

Ztotožněte a synchronizujte s Nejvyšším Stvořitelem každou vaši buňku,
molekulu i částici v každém okamžiku svého života, od nynějška až navěky.
Ztotožněte a synchronizujte s Nejvyšším Stvořitelem vaše energetické pole, těla,
energie, orgány, žlázy, tělní tekutiny, celé vaše Bytí, vaší Duši, vaše Ego, Super-Ego,
Mysl i všechny vaše struktury v každém okamžiku vašeho života, od nynějška až
navěky, ke konečné manifestaci! Zaměřte na toto prohlášení svoji pozornost a ucítíte
ten rozdíl. Potřebujete jen překrýt Nejvyššího Stvořitele sebou samým! Je to
nesmírně jednoduché a efektivní!
Bílé Světlo Stvoření je manifestací Nejvyššího Stvořitele v okamžiku nulového
bodu Stvoření. Můžete ho též nazývat čistou energií Stvoření.
Nalaďte se na Bílé Světlo Stvoření a hned ho začněte používat!
Prostě k sobě přivolejte naladění do Bílého Světla Stvoření 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 Bílého
Světla Stvoření vytvořeného pro mě Armandem, 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 řídit Bílé Světlo Stvoření svou Myslí. Můžete
například použít Bílé Světlo Stvoření k vyladění sebe sama. Nasměrujte Bílé Světlo
Stvoření (s intenzitou, mocí, silou - jak se rozhodnete) do každé buňky, molekuly,
částice nebo kvanta vašeho těla na dobu potřebnou k přeměně a transformaci, aby
se v nich koncentrovalo Bílé Světlo Stvoření a dokončila se požadovaná
manifestace. To samé můžete udělat se svými energetickými těly, poli, energiemi,
orgány, žlázami, tělními tekutinami, celou vaší bytostí, duší, Duchem, egem, Superegem, myslí, každou vaší strukturou, od nynějška až navěky, dokud nedojde
k požadované manifestaci.
Tato technika je vysoce efektivní při léčení, čištění a ochraně!
Očekává se od vás, že přeměníte veškerou temnotu na planetě Zemi do
Bílého Světla Stvoření. Tuto přeměnu lze provádět posíláním, soustřeďováním nebo
vyzařováním Bílého Světla Stvoření (se silou, mocí, intenzitou - jak se rozhodnete)
do temných oblastí, tak moc, kolik bude třeba pro přeměnu veškeré temnoty do
Bílého Světla Stvoření, dokud nebude dosaženo konečné manifestace přeměny.
Stejným způsobem můžete pracovat s planetou Zemí. Vyzařujte Bílé Světlo
Stvoření na/do planety Země a jejich struktur od nynějška až na věky, tolik, kolik je
potřeba pro synchronizaci a transformaci Země se zaměřením aby zářila jako hvězda
Bílého Světla Stvoření do vesmíru, dokud tato vize nebude dokončena. Úplně
stejnou techniku posléze aplikujte na naše slunce, ostatní planety a celý sluneční
systém.
Uvědomte si, že aby fungovaly správně, tyto afirmace vždy vyžadují 3 kroky:
akci, záměr a konečný cíl.
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"Já vyzařuji Bílé Světlo Stvoření na/do planety Země a všech jejich struktur v
každém okamžiku od nynějška až navěky" - akce;
"Tolik, kolik je potřeba, aby došlo k transformaci planety Země v ohnisko
zářícího Bílého Světla Stvoření" - záměr;
"Do doby konečné manifestace (dokončení akce)" - konečný cíl.
Nejdůležitějším uplatněním Bílého Světla Stvoření je získání přístupu do
Univerzální Matrice, kterou mnozí nazývají Akašické záznamy. Akaša je jakýmsi
typem datového rozhraní mezi Nejvyšším Stvořitelem a vším stvořeným. Funguje
jako gigantická databanka, kde je zaznamenána každá vaše myšlenka a energie i
všeho ostatního co kdy bylo stvořeno. Nejvyšší Stvořitel je koordinátorem této
Univerzální Matrice, ze které vše stvořené vzniká. Bílé Světlo Stvoření je energie
Univerzální Matrice, je to základní substance, ze které je tato Matrice vytvořena.
Stvořitel je koncept a Univerzální Matrice je projekcí tohoto konceptu.
My všichni jsme projekcí dokonalých bytostí, které existují v Univerzální
Matrici, a jsme ve stálé interakci s Univerzální Matricí. V podstatě vše, co kdekoliv ve
stvoření existuje, má svoji dokonalou předlohu v Univerzální Matrici. Uvědomte si, že
všechno je projekcí. V původní projekci jsme dokonalí, ale díky všem nízkovibračním
energiím, které neustále posíláme zpátky Univerzální Matrici, tuto projekci
ovlivňujeme. A těmito nízkými vibracemi ovlivňujeme mnoho dokonalých konceptů
Matrice. To je ta cesta, kterou ovlivňujeme realitu prostřednictvím našich myšlenek!
To zapříčiňuje, že se objevují choroby, chudoba, utrpení, stárnutí, smrt a další
fenomény, které všechny pramení pouze z nás, protože modifikujeme náš dokonalý
obraz, uložený v Univerzální Matrici. Měníme obraz až do té míry, kdy nastane
samodestrukce smrtí. Díky chybným konceptům, myšlenkám a vibracím, kterým
pevně věříme a které projektujeme zpět do Matrice, si značně zkracujeme náš pobyt
zde.
Můžete použít Bílé Světlo Stvoření na váš dům, auto, rodinu, apod. kvůli
očištění a ochraně, tím že pročistíte původní koncept toho, co je projektováno do této
vibrační roviny, z dokonalé Univerzální Matrice.
Je zřejmé, že můžeme žít napojeni na dokonalé zdraví, dokonalou prosperitu,
inteligenci, hojnost, lásku, kterou nám Matrice nabízí, ale lidé ovlivňují tyto vzory
nízkými vibracemi a tak zpět dostávají opak dokonalosti. To bylo možné díky tomu,
že před vámi ukryli vědomosti a díky systému, který vytváří nevědomost. Dnes tvrdě
pracujete, abyste byli schopni splácet dluhy, i když popravdě máte veškeré bohatství
světa k dispozici ke svému použití. Není to ironie?
Naše myšlenkové formy a energie si skladujeme během našich životů díky
interakci s Univerzální Matricí. Veškeré energie, které jí posíláme zpět, jsou zdrojem
naší karmy. Vzhledem k tomu, že Univerzální Matrice je dokonalá a v harmonii,
skladuje všechny negativní energie, které nemůže použít pro manifestaci a k ničemu
se jí nehodí a pak nám je posílá zpátky, kde se manifestují a dostáváme to, co jsme
vyslali. Tomuto mechanismu se běžně říká karma. Dostaneme zpět vše, co se do
Univerzální Matrice nehodí. Někdy se nám to vrátí ještě ve stejném životě, nebo
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někdy příště podle toho, jakou váhu nastřádané nepořádky mají. Vzhledem
k dokonalé podstatě Univerzální Matrice je nemyslitelné, aby někdo nedostal zpět
nějakou svojí negativní energii – negace tam mohou zůstat jenom dočasně.
Velmi důležitou skutečností v dnešní době je okolnost, že lidé žijící nyní na
planetě Zemi mají ohromnou šanci vyvážit svoji karmu. Všichni budou mít po roce
2012 absolutní přístup do Univerzální Matrice a budou podle toho žít. To logicky
znamená, že tito lidé zredukují svoji karmu na 0. Proto budou dále žít v dokonalé
harmonii se Životem, Zdravím a Dokonalostí, budou mnohem déle mladí, jejich těla
budou zdravá a budou manifestovat Lásku a Harmonii.
Můžete začít s očistou hned teď, když použijete Bílé Světlo Stvoření a vyčistíte
Univerzální Matrici od všeho negativního, co jste jí kdy poslali a co nemohla ve své
dokonalosti využít. Musíte vysílat Bílé Světlo Stvoření (se silou, mocí, intenzitou – jak
si zvolíte) do všech energií, vibrací a myšlenkových forem, které jste kdy vyslali do
Univerzální Matrice a které nekorespondují s její dokonalostí, v množství které je
potřeba k transformaci všech těchto energií, vibrací a myšlenkových forem do stavu
Bílého Světla Stvoření, dokud nedojde k absolutní manifestaci této přeměny. To je
cesta jak vyvážit svoji karmu!
Život na planetě Zemi nyní dosáhl maxima negativity ovlivňující Univerzální
Matrici a o mnoho déle to již takto nepůjde. Toto je bod obratu, kdy se vše navrátí ke
stavu harmonie. Z této roviny ti, kteří brzdili vývoj a Ducha, zneužívali ostatní a
otravovali naší planetu, přivlastňovali si bohatství této planety, skrývali Pravdu a lhali
ostatním, aby je mohli ovládat, vytvářeli bolest a utrpení, budou všichni přesunuti do
jiného segmentu Matrixu (Matrice), který bude jejich podmínkám vývoje mnohem více
vyhovovat. Segment Univerzální Matrice odpovídající planetě Zemi se bude vracet
k dokonalosti. Popravdě řečeno můžete začít hned teď ovlivňovat Matrici
prostřednictvím Bílého Světla Stvoření, aby vše zastaralé a všichni zpátečníci byli
přesunuti do segmentu Stvoření, který lépe odpovídá jejich kvalitativní úrovni. Je to
vaší povinností ohledně budoucnosti. Ještě snad nemáte dost všech těch tajných
vlád, zkorumpovaných politiků, policajtů a právníků, korporačních průmyslových
společností a mnoha dalšího, co nijak nepasuje do dokonalosti Univerzální Matrice,
včetně těch, kteří v pozadí tajně vládnou tomuto světu? Jediné co musíte dělat, je
vyslat do Matrice energii, která eliminuje vše, co nekoresponduje s pravdou
Univerzální Matrice!
Pošlete, koncentrujte, vyzařujte Bílé Světlo Stvoření (se silou, mocí, intenzitou
– jak si zvolíte) do Univerzální Matrice v takovém množství, kolik je potřeba, aby
všichni a vše, kteří omezovali či omezují Svobodnou vůli na Zemi, byli vyjmuti
z Matrice a byli přesunuti do jiného segmentu, dokud to nebude kompletně
dokončeno! Všichni, kteří narušují pravdu Univerzální Matrice; všichni, kteří omezují
vaši Svobodnou vůli; všichni stojící v opozici k Duchu!
Nikdy jste si nebyli schopní představit, že by to mohlo být tak snadné, protože
jste nebyli naučeni tímto způsobem myslet! Ano je to takhle snadné! A ti, kteří
skrývají pravdu, to vždy věděli. A vy máte absolutní právo, jakožto Stvořitelé toto
udělat! Máte právo vytvořit v Univerzální Matrici rovnováhu.
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Prosím dejte Univerzální Matrici nějaký čas na manifestaci. Někdy se věci dějí
rychle, jindy pomaleji, podle toho, jaká je kvalita vaší projekce. A co je velice důležité
– neinterferujte se svým vlastním tvořením tím, že budete do Matrice vysílat negativní
myšlenkové formy, když hned neuvidíte jasné výsledky. Věci se nejprve mění na
jemné úrovni a později se manifestují ve hmotě. Nejběžnější chybou je, když si
začnete myslet, že vaše projekce pravděpodobně nefunguje – tím rušíte své tvoření.
Vždy důvěřujte tomu, co jste vytvořili; nejlepší metodou je ihned po dokončení
projekce se oprostit od výsledků svého tvoření s úplnou důvěrou v to, že věci se daly
do pohybu vstříc požadovanému cíli.
A ještě jedna věc, čím více budete s Univerzální Matricí pracovat, tím jednodušeji
budete dosahovat materializace!
Nejspíš si myslíte, že dlouho očekávaný posun 2012 nastane díky nějakému
vnějšímu vlivu a vy nemusíte nic dělat, jen pozorovat, ale pozor! Zase špatně – proč
jinak byste tady asi byli? Předpokládáte, že přiletí mimozemšťané a vyčistí to tady?
Nebo si myslíte, že se to všechno vyčistí samo od sebe? Byli jste příliš dlouho
postaveni do role pasivního pozorovatele, protože vedení nechtělo, abyste začali
tvořit. Jaký druh mentality je vám vlastní? Dáte si raději dobrého šlofíka a necháte
druhé, aby to za vás opět udělali? Všichni vidíme, kam vedl náš postoj
nedostatečného zájmu a zapojení. Je čas, abyste se probudili! Vaše akce uvedou
planetu Zemi do rovnováhy.
Máte výsostné právo žít v míru, lásce a prosperitě. Ti, kteří zneužívají planetu Zemi i
vás k tomu právo nemají – oni si to právo přivlastnili a nyní si myslí, že je pouze
jejich. Je nejvyšší čas, abyste vzali svoji budoucnost do vlastních rukou.
Vy jste tím Nejvyšším Stvořitelem!

Originál: www.sokaisi.eu
Český překlad http://vzestup.stesticko.cz
Překlad: V. Kašpárek 2010
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