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CHRISTIC FORCE Initiation® (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY®) je majetek Armand-Manuel Ratundu 
© 2006 -2012. Všechna práva vyhrazena.  

INICIACE DO KRISTOVY SÍLY® je volný duchovní systém určený pro duchovní vývoj naladění práce 
na DIY základě (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 duchovního účelu, nebude nikdy více částí 
systému nebo reprezentantem INICIACE DO KRISTOVY SÍLY®, Sokaisi® či jiného záměru 
zakladatele tohoto systému.  

INICIACE DO KRISTOVY SÍLY® byla vytvořena pro spirituální účely, ale lze je s úspěchem používat i 
pro léčitelské účely, ale nelze je chápat jako náhrada jakéhokoliv lékařského ošetření.  

Tato 3-tí  verze Manuálu INICIACE DO KRISTOVY SÍLY® je aktualizací dostupnou od prosince 2009.  
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Práce Sokaisi skupiny a dalších inicializovaných  začala měnit spirituální 
a energetickou tvář Matky Země (Gaia). Vzrůstající nové podmínky, 

energie a nově zrozené duchovní vědomí, dovolilo nové manifestace a 
jedenou z nich je CHRISTIC FORCE (KRISTOVA SÍLA). 

 
 

 
 
Náboženství si hned od počátku zmonopolizovalo Krista, ale to neznamená, že tato 
dvě pojetí mají něco společného. Ve skutečnosti  jsou naprosto opačná,  nebo je 
lepší říci, že Kristus neměl nikdy nic společného s náboženstvím! Skutečný žijící 
Kristův duch ožívá,  zatímco náboženství je něco mrtvého. Pro náboženství, Kristus 
reprezentuje neplodný pojem, který se zdá být neproniknutelný dokonce pro jeho 
zasvěcence. Kolem Ježíše Krista vytvořili nadpřirozenou auru a říkají , že všechno co 
on dělal, nemůže být uděláno nikým jiným. To byl vymyšleno za účelem převrácení 
původního učení a jeho poselství a pro zdůraznění otroctví ve kterém vy máte žít. 
Náboženství vytváří vědomě tento zmatek skrz boha a Ježíše Krista, kterého 
nazývají též bohem, aby mohli ospravedlnit jeho nadpřirozené síly. Kristus byl 
označený jako  "náboženské mistérium" a tato vyhrazená znalost byla udělená jen 
určitým vůdců. To byl uděláno za účelem ukrýt v dogmatismu nový koncept, který 
Ježíš přinesl na tento svět. Toto je jeden z důvodů, proč náboženství skrývá po 
staletí hluboko ve svých sklepích všechny původní duchovní rukopisy této planety.  

Aktuální verze bible kterou dnes máme je verze, kterou náboženství chce 
abyste  podle jejich plánů četli. Oni tajně střeží každý dokument, který by mohl 
kohokoli vést k objevu jejich spiknutí. Nyní sto let po konci úlohy náboženství, v 
posledních dnech jeho života, je ironií, že náboženství odhalilo samo sebe jako jednu 
z největších překážek pro ty, kdo pátrají po pravdě. Ve skutečnosti, téměř každá 
zdravá duchovní praxe nebo víra této Země byla zbavena své esence, přizpůsobena 
nebo zničena.  To dělali po století v Evropě, s vikingy, se severskou evropskou 
populací. Ve jménu boha později zabili mnoho původních Američanů, Jihoamerických 
indiánů,  Afričanů a mnoho nevinných a svědomitých lidí donutili přijmout křesťanství. 
A současné omluvy, které slyšíme byly, že ti lidé byli barbaři. Který článek víry sdílí 
odpovědnost za tato zabíjení? Zdá se že křesťanské náboženství je kompletně 
pošpiněno krví, všude kam jdou. Klekání jejich kněží na kolena je podobné jako 
souhlasit se všemi zločiny této instituce, kterou reprezentují. A křesťanské 
náboženství není v této situaci jediné. Ve skutečnosti tzv. lidstvo není nic jiného, než 
dlouhý řetěz zločinů a zneužívání. Skutečnost , že jste se narodili v tomto světě není 
dostatečná k tomu, aby to bylo přijato tak jak to je a věřili jste, že tak je to dokonalé. 
Ne pro mě. Já nehodlám sdílet tyto středověké názory jakéhokoliv náboženství jen 
proto, "že tak to je". A kdyby byl bůh takový, jak je popsán náboženstvími,  věřte mi, 
že by to bylo tragické. 
 
KRISTOVA SÍLA nemá nic společného s žádným náboženstvím ani jejich  
prohlášeními. Náboženství stále ještě zůstává nástrojem síly a kontroly nad všemi 
lidmi jak to vždy bylo a víra je způsob, jak se vyhýbat duchovnosti!  Od pradávných 
časů hrálo náboženství hlavní roli v realizaci špatného pojetí a ovládání lidí skrze 
strach. V průběhu těchto časů válka a zločin byly zakrývány "vírou"! Nyní je to 
maskováno terorem - není v tom velký rozdíl. Územní zájmy a ovládání lidí bylo 
vykonáváno skrze náboženství jehož zájmy byli vždy finanční a politické.   
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Před dvěma tisíci lety přišel Ježíš Kristus na tuto planetu s poselstvím Kristovy síly 
(CHRISTIC FORCE) a jeho misí bylo přinést světlo a rozšířit planetární vědomí. To 
byla nová naděje, která byla zde, na planetě Zemi, zasazená.  Náboženství úmyslně 
chybně vysvětlilo Ježíše a zdeformovalo jeho obraz vytvářející vzor utrpení  jako 
duchovní cesty (???) za účelem získat nad lidmi moc a kontrolu. Ježíš nezamýšlel 
nic z toho, co se později stalo zvrácenou filozofií náboženství. Je snad tak těžké si 
uvědomit, že náboženství ve vás vždy vyvolává pocit, že jste v očích boha jen plazící 
se stvoření, což je protikladné k tomu, co Ježíš Kristus říkal – že otec vždy miluje 
stejně všechny své syny? Ve středověku náboženství skrze tlak a zločiny uspělo a 
zavedlo všechna špatná pojetí, která později hrála hlavní roli v odstranění všech  
základních prvků zdravého ducha a přivedla lidi do duševního a duchovního otroctví. 
Od těch časů je v kolektivním podvědomí náboženstvím implantovaný strach ze 
sporných dogmat, věc, která může být dokonce dnes nalezena ve formě prohlášení 
radikálního zamítání toho, co se nehodí do náboženských schémat.   

Pravda je že s vámi bylo manipulováno a vy jste se z toho těšili. Mnozí si toho 
užívají dokonce i dnes -- duchovní přidružení se k jakémukoliv dogmatu jim dává 
pocit pohodlí a ochrany - příjemný pocit, který dává uvěřit, že dokonce když nebudou 
dělat nic duchovního, budou osvícení; další důvod je primitivní duchovní potřeba 
shromažďování, kdy věří, že jestliže se sejde mnoho lidí, kteří sdílejí stejné názory a 
víru,  jsou tyto názory pravdivé nebo zákonné. Asi se opakuji, ale tak jak se stále 
opakují lži,  tak by se pravda měla stále opakovat také. Jen skutečnost , že jsem se 
narodil  v jistém náboženství automaticky neuzákoňuje to náboženství! A to mě 
nebude dělat lepší než jiné  jednotlivce,  narozené pod jinými náboženstvími! Ve 
skutečnosti všechna náboženství jsou manipulátory a lež není lepší než jiná lež! A 
tato náboženství vložila do kolektivní podvědomé mysli myšlenku, že náboženství je 
vedeno duchovními jednotlivci, které speciálně vybralo božství. 

Ptali jste se někdy sami sebe, proč náboženství vždy násilně obviňovala,  a 
ještě obviňují ty lidi, kteří nesdílejí jejich názory? A proč zločin a útisk je standardně 
užívaný proti těm, kdo nesdílejí jejich náboženské názory? Nesdílení mých názorů 
bude váš problém. Přinejmenším jste zjistili, že existuje i jiná cesta. Proč bych z toho 
měl být smutný? Vím, že každý má svůj vlastní duchovní vývoj. Ve skutečnosti mě 
může jen rozesmutnit, když ještě dnes vidím někoho věřit v něco tak mrtvého jako je 
náboženství, které není nic než duchovní vězení.    

Náboženství je úplným protikladem pravdy  a nyní když jsou mnozí z vás 
schopni vidět skrz duchovní dimenze, můžete vyzkoušet pravdivost srdcí všech 
vůdců kostelů,  náboženských vůdců nebo politických vládců od starověku až po 
současné dny. Pravdivé srdce vždy odráží  skutečné záměry a duchovní vztah 
jakéhokoliv jednotlivce. Jen si uvědomte, koho jste doposud obdařovali důvěrou.  A 
konečná otázka: jste připravení dát váš život za vaše náboženství? Myslíte si, že to 
stojí za to? 
 
V každém případě Ježíš přináší poprvé v historii Kristovu Sílu (CHRISTIC FORCE) 
na tuto planetu,  jako manifestaci mimo Božství. 
 
Kristova Síla je manifestující se princip, žijící a vždy v pohybu, zřídlo ze samotného 
Boha  oživující všechna stvoření. Je to způsob boží manifestace i samotná podstata 
ze které se vynořuje. Kristova síla je umístěná vně, ne uvnitř božství a neměla by se 
plést s Bohem. Kristova síla by byl Bůh sám jestliže by byla uvnitř, ale ona je vně a 
reprezentuje potenci zhuštěného Božství, které má moc činu. Božství samo o sobě 
nemůže postupovat a proto působí skrz Kristovu sílu. Kristova síla je čin! To je síla 
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lásky Boží, která se vynořuje sama ze sebe. Kristova síla manifestuje vně božského, 
protože když bude uvnitř,  bude to božství samo o sobě. 
 
Dlouhý postup vývoje, který začal dávno na planetě Zemi,  je nyní urychlován. Ježíš 
se nikdy v budoucnu nevrátí v podobě spasitele, protože tentokrát se Kristova Síla 
může a bude manifestovat v každém, kdo je připraven nést tuto sílu ve svém srdci.  
Toto bude "druhý příchod"! Někteří více než jiní, ale tentokrát miliony a miliony lidí 
budou oživeny Kristovou Silou. Toto je aspekt vyšších duchovních hladin existence a 
budoucí planety Země. Přijímáním Kristovy síla a rozšiřování této lásky můžete 
dospět k úrovni vědomí, kdy se bůh dívá skrz vaše oči. Kristova síla vám dává sílu 
zapálit božský oheň, který rozjasní všechno, když bude moci dosáhnout všude kolem 
vás skrze vás. 
 
Tato schopnost by neměla být manifestována pouze jedním jedincem a proto začala 
Kristova Síla přicházet k těm, kteří jsou již připravení a bude přicházet k dalším. Stačí 
jen jediná kapka Kristovy Síly a tato síla bude protékat a jednat skrze vás, dá vám 
sílu k činům. Kristova síla se spojí s vaší duší a pak se stane aktivní. 
 
Kristova síla je k dispozici skrz zasvěcení, ale samozřejmě není manifestována na 
stejné úrovni v každém. Duchovní pozadí každého jednotlivce a jeho činnost budou 
určovat množství Kristovy síly, která bude protékat,  a tento proud se bude zvětšovat 
díky dobrým příznivým okolnostem. Toto je žijící zasvěcení, které se bude stále 
rozšiřovat díky usnadňujícím podmínkám. Zasvěcení by se mělo konat během pěti 
následných dnů po sobě k obnovení a rovnováze nějakých funkcí a záležitostí, které 
by se mohly  vyskytovat. Pro přijetí zasvěcení seďte pohodlně a ve stavu 
meditace, použijte například frázi: "Já žádán jménem Armanda o iniciaci do 
Kristovy Síly, dokud nebude zasvěcení kompletně dokončeno".  
To by se mělo udělat po 5(pět) po sobě následujících dnů.  
 
Díky dohodě mezi Zdrojem a mnou přijme toto zasvěcení automaticky každý, 
kdo o ně v mém jménu požádá. 
 
Používání Kristovy síly je výlučně duševní a je podobné ostatním Sokaisi energiím. 
Jen se soustřeďte na Kristovu Sílu a naprogramujte její práci na všechno co si 
přejete, na dobu, než bude práce udělána. Prohlédněte si prosím doporučení ve 
všech mých předchozích metodách. Můžete ji použít na buněčnou úroveň, 
molekulovou, atomovou nebo subatomární úroveň i na kvantovou úroveň.  
Kvantové částečky jsou nejmenší částečky, které jsou základem každé energie nebo 
manifestace. V podstatě každá substance ve vesmíru, dokonce i když je energetická 
nebo materiální, je složená z kvantových částeček, jejichž prozřetelnost je božská. 
Zaměření nebo soustředění Kristovy Síly na kvantové částečky zvyšuje jejich celkový 
spirituální stav a vibrace. Soustřeďování Kristovy Síly v kvantový částečkách naší 
sluneční soustavy, Slunce, planet a jejich satelitů bude zvětšovat jejich frekvenci, a 
tyto částečky mohou být naprogramovány aby nesly od nynějška Kristovu Sílu, nebo 
aby byly dále napájeny Kristovou Silou a ve frekvenční úrovni Kristovy Síly.    
 
Další metoda použití Kristovy Síly je její zesílení skrze Centrální Slunce. To 
předpokládá, že jste již naladění do Kosoo ze Sokaisi systému. Kosoo je také známo 
jako „Černé Slunce“ kvůli skutečnosti, že to je duchovní slunce, ne fyzikální, které 
vyzařuje fotony. Emise Černého Slunce jsou proto neviditelné pro naše fyzické oči, 
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protože jeho vyslání je výlučně duchovní. Každá galaxie má své vlastní Černé Slunce 
a i vesmír má své Černé Slunce. Co se jen velmi málo dosud vědělo je, že Černé 
Slunce nebo Centrální slunce funguje jako duchovní čočka nebo zesilovač pro vyšší 
energie. Kristova Síla je jednou z nich. Pro použití je jen potřeba směrovat Kristovu 
Sílu k Centrálnímu Slunci a specifikovat faktor zesílení a naprogramovat Kosoo, aby 
poslalo znásobenou Kristovu Sílu k účelu, který jste zamýšleli, po dobu, než bude 
práce udělána. Úžasná metoda, vskutku! Experimentujte a použijte tuto metodu od 
mikro do makro úrovní a z duchovní do fyzické úrovně, a na všechny vaše projekty.    
 
 

Toto je váš čas objevování a nové éry planety Země. 
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