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Snahy skupiny Sokaisi a jiných zasvěcenců změnily duchovní a energetickou krajinu Matky
Gaii. Nastávají nové podmínky, přicházejí nové energie a nové duchovní vědomí, které
vzniklo, dovoluje nové projevy a jedním z nich je

Síla Kristova.
Církev monopolizuje Krista od začátku, ale to neznamená, že by nemohly být ty dvě
představy spojovány. Ve skutečnosti jsou definitivně proti sobě; nebo je lepší říci, že Kristus
neměl nikdy cokoliv společného s církevní institucí. Skutečná, živoucí síla Kristova byla
uvedena do pohybu, zatímco církev je něco mrtvého. Pro církev reprezentuje Kristus sterilní
koncept, který se zdá být neproniknutelný i pro lidi v něm. Vytvořili okolo Ježíše Krista
nadpřirozenou auru tím, že říkali, že vše, co konal, by nemohl učinit nikdo jiným. Bylo to tak
učiněno, aby mohlo být jeho učení a poselství vykládáno jen z jednoho oprávněného zdroje a
aby se zdůraznilo otroctví a od lidí se očekávalo, že v něm budou žít. Církev stvořila úmyslně
tuto konfuzi skrze Boha a Ježíše Krista, kterého také nazývá „Bohem“, aby ospravedlnila jeho
nadpřirozené schopnosti. Kristus byl „orazítkován“ jako jedno z „církevních mystérií“. A toto
tajné vědění bylo poskytnuto jen některým určitým vůdcům. Bylo tak učiněno, aby byl ten
nový koncept, který Ježíš na svět přinesl, pohřben pod titulkem „dogmatismus“. To je jeden
z důvodů, proč církev po staletí skrývá hluboko ve svých sklepích všechny ty originální,
duchovní manuskripty této planety. Aktuální verze bible, kterou máme dnes, je verzí, kterou
chce církev, abychom ji četli v souladu s jejími plány. Tajně hlídají každý dokument, který by
mohl někoho vést k odhalení tohoto spřísahání. Dnes, sto let od konce církevní mise a
v posledních dnech jejího bytí je ironií, že se církev sama projevuje jako velká překážka pro
ty, kteří hledají pravdu. Skutečně byla okradena o svůj obsah téměř každá zdravá, duchovní
praxe nebo náboženství této Země o svůj obsah, který byl přizpůsoben nebo zničen. To je
totéž, co učinili před staletími v Evropě s Vikingy a severoevropským obyvatelstvem. Ve
jménu Boha později zabíjeli mnohé původní obyvatele Ameriky, jihoamerické indiány,
Afričany a mnoho nevinných a věřících lidí jen proto, aby nastolili křesťanství. A dnes
slýcháme omluvy, že tito lidé byli barbary. Jaké dogma může být odpovědné za tyto vraždy?
Vypadá to, že křesťanské náboženství je celé poskvrněno krví, ať již přišlo kamkoliv. Klekat
před takovými knězi se rovná tomu, že souhlasíme se všemi zločiny té instituce, kterou
reprezentují. A křesťanské náboženství není jediným v této situaci. Skutečně není tzv.
humanita nic jiného, než dlouhou řadou zločinů a zneužívání. Skutečnost, že ses narodil/a do
tohoto světa nestačí k tomu, abys akceptoval/a vše tak, jak to je a věřil/a, že je vše perfektní.
Ne pro mne. Nechtěl bych sdílet středověké představy nějakého náboženství, protože „tomu
tak jednoduše je“. A kdyby byl Bůh takový, jak je popisován těmi náboženstvími, věř mi,
bylo by to skutečně tragické.
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Síla Kristova nemá žádné spojení k církvi nebo nějaké náboženské skupině. Církev je stále
ještě nástrojem moci a kontroly nad lidmi, jak tomu vždy bylo a náboženství institucí, která
brání spiritualitě. Odedávna hrála církev důležitou roli, pokud šlo o to, implementovat špatné
koncepty a manipulovat lidmi skrze strach. Po všechny tyto časy byla válka a zločin
nadepsány argumentem „víra“. Dnes jsou nadepisovány „teror“ – žádný velký rozdíl. Územní
zájmy a kontrola byly vykonávány církví, jejíž zájmy byly vždy jen finanční a politické.
Před dvěma tisíci lety přišel do tohoto světa Ježíš Kristus a v sobě nesl sílu Kristovu, což
odpovídalo jeho poslání přinést Světlo a rozšířit vědomí této planety. To byla ta nová naděje,
která zde byla na této planetě Zemi zasazena.
Církev úmyslně interpretovala Ježíše špatně a deformovala dojem, který zanechal tak, že
stvořila cestu plnou utrpení jako vzor duchovní cesty pouze proto, aby zesílila moc nad lidmi
a mohla je kontrolovat. Ježíš neměl v úmyslu nic z toho, co se později stalo deformovanou
filosofií církve. Co je těžko pochopitelné, že církev z tebe vždy vytvoří bytost, plazící se před
zrakem Božím, zcela v protikladu k tomu, co Ježíš řekl: „Otec miluje všechny své děti
stejně.“
Ve středověku se církvi podařilo útlakem a zločinem zavést všechny tyto špatné koncepty,
které později hrály významnou roli při odstraňování všech prvků zdravého ducha a uvedení
lidí do mentální a duchovní závislosti. Od této doby implementovala církev strach ze souboje
náboženství do kolektivního nevědomí; cosi, co lze dodnes najít jako manifestaci silného
odporu proti všemu, co se nehodí do jejího náboženského dogmatu.
Pravdou je, žes byl/a manipulován/a a líbilo se ti to. Mnohým se to líbí dokonce ještě dnes –
duchovní příslušnost k nějakému dogmatu lze pociťovat jako příjemnou a ochranitelskou –
obšťastňující pocit, který je nechá věřit, že byli osvíceni, i když nekonají nic duchovního.
Jiným důvodem je primitivní duchovní potřeba po společenství s přijetím toho, že když sdílí
společnou víru mnozí, je tato víra pravdivá nebo legitimní.
Asi se opakuji, ale když jsou trvale opakovány lži, měla by být také opakována pravda. Jen ta
skutečnost, že jsem byl zrozen v rámci určitého náboženství, nečiní toto náboženství
automaticky legitimním. A nečiní mne to lepší/m, než jsou jiné bytosti, které byly zrozeny do
jiného náboženství. Skutečně jsou všechna náboženství manipulativní a jedna lež není lepší,
než druhá. A tato náboženství implementují do kolektivního nevědomí nápad, že je církev
vedena duchovními individui, která byla zvolena božstvím.
Už ses sám/sama sebe někdy ptal/a, proč náboženství vždy vehementně odsuzovala a odsuzují
ty, kteří nesdílejí jejich názory?
A proč byl vykonáván zločin a útlak standardně proti těm, kteří měli odvahu nesdílet tyto
náboženské názory? Nesdílet názory se mnou bude vašim problémem. Aspoň jste zjistili, že
existuje jiná cesta. Proč se rozčiluji? Vím, že každý má svůj duchovní vývoj.
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Skutečně by mne jen mohlo učinit nešťastným vidět, že někdo věří na něco tak mrtvého, jako
je náboženství, což není nic jiného, než duchovní vězení. Náboženství je přesně protiklad
k pravdě a nyní, když mnozí z vás mohou vidět skrze duchovní dimenze, jste schopni poznat
skutečnou duši všech těch církevních vůdců, náboženských vůdců a politických vládců od
starověku až do dnešních dnů. Upřímné srdce vždy reflektuje úmysly a duchovní spojení
individua. Tedy opatrně, komu budete tak dalece věřit. A poslední dotaz: „Položil/a bys za své
náboženství život? Myslíš, že to za to stojí?“
V každém případě přináší Ježíš poprvé SÍLU KRISTOVU na tuto planetu jako manifestaci
božství. SÍLA KRISTOVA je základem manifestace. Žije a je stále v pohybu, je zdrojem
Boha samotného a uvádí do pohybu veškeré tvoření.
Je to druh Boží manifestace a to základní, co z toho vzniká. SÍLA KRISTOVA je umístěna
vně, ne uvnitř božství a neměla by být zaměňována s Bohem. SÍLA KRISTOVA by byla
samotným Bohem, kdyby byla niterná, ale je vnější a reprezentuje schopnost shrnutí toho
božského, které má sílu schopnosti jednat. Božství samotné nemůže docílit žádného pokroku
a proto působí dále skrze SÍLU KRISTOVU. SÍLA KRISTOVA je akce. Je to síla lásky
božství, která tryská ze sebe sama. SÍLA KRISTOVA se manifestuje jen vně božství, protože
kdyby byla uvnitř, bylo by to božství samotné.
Dlouhý vývojový proces, který začal před dlouhou dobou na planetě Zemi, se nyní zrychluje.
Ježíš se nikdy nevrátí jako Mesiáš, protože se může SÍLA KRISTOVA manifestovat a
manifestuje se v každém, kdo je připraven nést ve svém srdci SÍLU KRISTOVU. To bude ten
druhý „návrat“. Ale tentokrát bude dáno do pohybu tisíce a tisíce lidí SILOU KRISTOVOU;
někteří více, než druzí. To je aspekt vyšší úrovně existencí a budoucnost planety Země. Tím,
že dostaneš SÍLU KRISTOVU a rozšíříš tuto lásku dál, můžeš dosáhnout takových úrovní
vědomí, že může Bůh vidět tvým zrakem. SÍLA KRISTOVA ti dá sílu vyvinout Boží oheň,
který může vše projasnit a božství může dosáhnout všeho okolo a skrze tebe.
Tato schopnost by neměla být manifestována v jednotlivci a proto začala přicházet SÍLA
KRISTOVA k těm, kteří jsou již připraveni a posunou se dál. Jen malá kapka SÍLY
KRISTOVY a tato síla tebou bude proudit a pracovat a dá ti sílu k jednání. SÍLA KRISTOVA
se spojuje s tvou duší a potom ožije.
SÍLU KRISTOVU lze získat zasvěcením, neprojeví se však v každém stejně. Duchovní
základ každého individua a jeho práce rozhoduje nad množstvím SÍLY KRISTOVY, která
protéká a toto množství poroste podle minulých zkušeností a zážitků. Je to živoucí zasvěcení,
které se podmíněně množí, čím jsou pozitivnější. Zasvěcení by mělo probíhat po dobu pěti po
sobě následujících dnů, podle znovunastolení a znovuobnovení rovnováhy všech věcí, ke
kterým přitom dojde.
Pro příjem zasvěcení se pohodlně posado meditace a vyslov větu: „Přivolávám si zasvěcení
SÍLA KRISTOVA od…..(jméno mistra), dokud nebude proces ukončen.“ To by mělo
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probíhat pět po sobě následujících dnů. Dle dohody mezi Zdrojem a mnou každý, kdo si žádá
zasvěcení SÍLA KRISTOVA, získá toto zasvěcení automaticky.
Používání SÍLY KRISTOVY je výhradně mentální záležitostí a je podobné, jako u energií
Sokaisi. Koncentruj se na SÍLU KRISTOVU a naprogramuj ji na všechno, co chceš, dokud
nebude práce vykonána. Vzpomeň si, prosím, na všechny ty možnosti mých dřívějších metod.
Můžeš to použít na celulární úrovni, atomické nebo subatomické. Stejně také na kvantové
úrovni. Kvantové částice jsou nejmenšími částicemi, které jsou základem každé energie nebo
manifestace. V zásadě je každá substance vesmíru, ať už je energetická nebo materiální,
sestavena z kvantových částic, jejichž původ je božský. Tím, že projektujeme nebo
koncentrujeme SÍLU KRISTOVU na kvantové částice, se zvýší celková duchovní kondice a
vibrace. Tím, že SÍLU KRISTOVU koncentrujeme na kvantové částice našeho slunečního
systému, slunce, planety a jejich satelity, zvýší se jejich frekvence. A tyto kvantové částice
mohou být reprogramovány, aby od této chvíle nesly SÍLU KRISTOVU, aby byly nabity
SILOU KRISTOVOU a energií SÍLY KRISTOVY.
Také můžeš vzít ze SÍLY KRISTOVY zářící jádro k otevření dveří, ke spojování skrze SÍLU
KRISTOVU nebo k vyslání SÍLY KRISTOVY všude tam, kam chceš. Jinou metodou, jak
SÍLU KRISTOVU používat, je zesílit ji centrálním sluncem. Předpokládá se, že už pracuješ
se systémem Kosoo a Sokaisi. Kosoo je také znám jako „černé slunce“, vycházejíc ze
skutečnosti, že jde o duchovní slunce, žádné fyzické, které vysílá fotony. Jsou tedy emise
černého slunce pro náš fyzický zrak neviditelné, protože jsou výhradně duchovní. Každá
galaxie má své vlastní černé slunce a vesmír má přirozeně také černé slunce. Co dosud vědělo
jen málo z vás je, že černé slunce nebo centrální slunce pracuje jako duchovní čočka nebo
zesilovač vyšších energií. SÍLA KRISTOVA je takovou čočkou. Pro její použití ji musíš nyní
nasměrovat na centrální slunce a specifikovat zesilující faktor a programovat Kosoo, aby
vysílal zesílené energie SÍLY KRISTOVY, k čemuž vyšleš svůj úmysl, aby působily, dokud
nebude práce vykonána. Překvapivá metoda – skutečně. Experimentuj a používej tuto metodu
od mikro-úrovně k makro-úrovni a od duchovní k fyzické úrovni a při všech svých úmyslech.
Je to tvůj čas objevování a nová éra planety Země.
Raduj se z toho.

Koso Rays je volný energetický systém (energetický dárek) pro duchovní růst a zasvěcení do
tohoto systému nesmí být dávána za úhradu - prodávána. Každý, kdo se prohřeší proti této
vůli zakladatele, není již oprávněn provádět zasvěcení do tohoto energetického systému.
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