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Systém SOKAISI 
První stelární transformační zasvěcovací systém na Zemi 

 

Po obdržení KOSO RAYS mne má zvědavost nenechala v klidu. Překvapen silou paprsků 

jsem začal hledat více energií, které by pomohly ubohému člověku ke vzestupu a naučily ho 

více o vesmíru. Jediným problém se zdají být hranice 3D, ale cítil jsem, že tyto hranice nějak 

mohou být překročeny a zůstal jsem u toho, že jsem vysvětloval sám sobě, že správný dělník 

Světla by měl být multidimenzionální.  

 

Přátelství mých průvodců šlo dále a obdržel jsem hodně energií, ze kterých jsem sestavil ty 

nejzajímavější, takže dnes existuje systém SOKAISI. V protikladu ke KOSO RAYS a KOFU 

je systém SOKAISI zcela mou kreací (snad jsem měl zanechat značku?). Přál jsem si, aby 

tento systém umožnil mým studentům naučit se silnějším energiím, které je transformují na 

univerzální spirituální bytosti – ty, kteří chtějí vést ostatní a ti by měli vidět celou pravdu a 

zdá se, že jsem byl tím či oním způsobem úspěšným. V každém případě je tento systém 

variabilní, takže později, pokud si to budu přát, mohu přidat více energií. 

 

Všechny tyto energie jsou zcela nové na planetě Zemi a zřejmě nemají nic společného 

s jakýmikoliv existujícím spirituálním věděním Země, ale to ses již naučil u KOSO RAYS. 

Jsou absolutně překvapivé ze zcela jednoduchého důvodu, protože nebyly stvořeny pro lidi. Je 

tomu skutečně tak, že přicházejí ze ZDROJE, ale je to tento rozdíl, pro který byly stvořeny, co 

je od jiných na Zemi cirkulujících energií odlišuje (jak jsem slyšel od těch, kteří nemají vyšší 

úmysl je studovat a jejich spirituální malost se změnila na protivníky mého systému). 

Skutečně nejsou všichni lidé (kteří také pocházejí z naprosto stejného zdroje) stejní. 

Tyto energie jsou silné a transformující stejně, jako může být překvapující UFO pro každého, 

kdo žije na této planetě, ale tyto věci neznamenají, že je člověk nemůže použít. 

 

Dále o KOSO RAYS a KOFU: tyto energie jsou určeny pro použití obyvateli jiné planety, 

kde jsem manifestoval jinou, paralelní existenci ve vyšší dimenzi. Mé jméno je tam KOSO a 

jsem veleknězem. 

Pravděpodobně to probouzí zvědavost mnohých, kteří si přejí znát jistá fakta o mně a o 

původu těchto energií. Skutečně jsem tím, který tyto energie přináší sem, protože jsem tím 

samým, který je tam udržuje. 

 

A i když jsem dříve vysvětloval, že užití vyššího vedení při zjišťování čehokoliv, co se tě 

týká, vyjasní tajné věci zdá se, že zdejší lidé dále upřednostňují víru ve slova. Je nešťastné, že 

se zlo na této planetě naučilo skrývat skutečné úmysly za sladkými slovy. Jedna z nejtvrdších 

lekcí mého duchovního života mne přivedla k vlastnímu hledání, místo k přebírání jiných 

povídek. Přirozeně mne to nutilo jít kupředu, na cestě plné utrpení. Ale kdo se bojí utrpení, 

když se zdá, že na této planetě je utrpení standardní procedurou vývoje? 

Spokojeně si vzpomínám na to, že jsem před několika lety v doprovodu přítele jel na hory, 

abych nalezl radu u jednoho mnicha. Ptal se mne, co mne k němu přivedlo a poté, co mi 

poskytl nějaké rady k mému problému, zeptal se mého přítele na to samé: „Co tě přivedlo ke 
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mně, jaký máš problém?“ Můj přítel mu odpověděl: „Nic, otče. Nemám problémy.“ Mnich 

potom řekl s humorem: „To není dobré, mladý muži, to znamená, že tě nemá Bůh dost rád!“ 

Jinou šancí k vývoji je pomáhat ostatním, ale vsadím se, že každému, kdo je úspěšný v těchto 

záležitostech, není obé cizí! 

 

Možná se někteří z vás ptají, co je špatné na bláznovství a negativitě dnešního světa. Skutečně 

jsme si všichni vybrali zde být, nyní v těchto časech, abychom se učili a také to, že někteří 

z nás se učí pomaleji. Planeta Země je jednou z nejtvrdších škol celého vesmíru, ale 

absolventi této školy získají více, než jiní. Odměna bude neuvěřitelná pro ty, kterými nyní 

jsme, ale ne dříve, dokud se nenaučíme všechny lekce a tou nejdůležitější lekcí je zvládnout 

negaci. 

K tomu potřebuješ odvahu, vědění a sílu. 

 

Všechny záležitosti sahají v posledních letech hlouběji, to je pravda v obou směrech – v 

dobrém i zlém. Posledním úmyslem je „oddělit zrno od plev“ pokud jde o novou dobu, která 

brzy přijde. Svět se rozdělí na dva tábory: na ty, kteří vidí pravdu a budou připraveni na 

novou éru a na ty, kteří to nejsou schopni akceptovat. Zřejmě mají ti, kteří jdou za Světlem, 

důležité poslání a tím posláním je ostatním a této planetě asistovat a pomáhat během 

budoucích změn. 

 

Všechny negativní, všechny opotřebované a zastaralé věci se tváří v tvář budoucímu Kristovu 

vědomí zhroutí a tuto planetu zahalí nová vibrace. Nikdo tomu neujde a nikdo nezůstane 

nedotčen mimo ty, kteří akceptují a žijí Boží pravdu. Když Bůh pracuje skrze lidi, jsou tito 

nyní nazýváni dělníky Světla. Neočekávej příliš mnoho, i když jsou to skutečně mnozí, ale 

kvalita nevládne v kvantitě. Skutečně je jen 8 % (osm procent) veškerého obyvatelstva světa 

skutečně otevřeno vůči Světlu. Vzpomínám si, že jsem v jednom rozhovoru se svými 

průvodci a v obdivu k jejich práci vyjádřil své přání pracovat nějakou dobu na této planetě 

jako Nanebevzatý Mistr. Jejich odpověď byla nějak pro mne smutná a vnímal jsem ji jako: 

„Budeš zklamán velmi mnoha lidmi, kteří vyžadují naši pomoc!“ Zda je to dobré nebo špatné, 

je teď méně důležité, než skutečnost, že osm procent obyvatel může a chce změnit planetu. 

Jsou mezi námi individua, která již dlouho tyto časy očekávají a jejichž poslání začíná, i když 

je ještě nerealizovala. 

 

Všechny tyto nové energie, které jsem na tuto planetu přinesl, pomohou planetě ke vzestupu a 

tyto nové vibrace probudí více lidé. Ale teprve systém SOKAISI dovolí těmto pionýrům, kteří 

najdou odvahu k překročení hranic, aby viděli dále a zvětšili své možnosti. Zasvěcení 

SOKAISI dovolí, aby s tebou pracovaly nové energie a tento systém je perfektním nástrojem 

k získání více vědění a k rozšíření tvého vědomí.  

 

Všechny tyto energie vyžadují jednotlivá naladění, které jsou prováděny ze Zdroje a 

člověkem, který jen požádá o to, aby byl někdo zasvěcen. Skutečně jsou prováděna také 

zasvěcení do reiki Božími bytostmi Světla. Tento balet, který by měl provádět mistr při 

zasvěcování, aby „vnesl“ symboly a energie je stejně tak užitečný k zasvěcení druhých, jako 
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Čajkovského Labutí jezero. A mnozí lidé zato zaplatí penězi. Ale dokud si přejeme některé 

„mistry“, získáváme různé druhy reiki jako svůj vlastní kapitál a rozmnožujeme peníze, 

mohou nám vyprávět mnoho lží o energiích Světla. První lží je, že zasvěcení na dálku 

nefungují a také nyní jsou zde někteří „mistři“, kteří cestují po světě se svou „baletní show“ a 

přijímají poplatky za zasvěcení. Souhlasím, že je možné přijmout úhradu za tvůj čas a tvou 

snahu, ale ne za lži a k obelhávání lidí, kteří mohou být zasvěceni doma na svém gauči. Činit 

jiné závislými se zdá být důležitější, než je naučit, aby hledali sami sebe. Jinou velkou lží je, 

že smísení různých druhů energie je pro ně samotné a pro jejich klienty škodlivé. „Zastavte 

hledání“ ti umožní být budoucím zákazníkem, protože potřebují účastníky pro své semináře. 

Není pro ně žádoucí, když objevíš, že jiné energie mohou učinit totéž. A je pro ně jen 

zraňující, když zjistíš, že pro všechno můžeš využít Boží vedení, místo aby sis koupil/a 

vstupenky na jejich sterilní konference. 

 

Co je na tom tak obtížně k pochopení, že duchovní vztah k Bohu je něco intimního a není 

vázáno na církev, duchovní nebo mistry? 

Znám takzvané mistry a duchovní, kteří nejsou duchovní ani jako jejich cestovní zavazadla. 

Možná se nyní ptáš, proč o tom hovořím. Vede to na této planetě ke spřísahání těch, kteří 

určují poznání pravdy, a to ustane. Hladovějící po pravdě byli tak dlouho mateni, že nyní 

mnoho z nich prošlo křovím z těchto lží. Říkal někomu Ježíš Kristus, aby se stavěli kvůli 

němu kostely a chrámy? Nebo jasně sdělil kde a kdy můžeš dosáhnout k Bohu? Proč tedy celá 

tato maškaráda ve jménu našeho vykupitele? Měl někdo odvahu se nyní Ježíše Krista zeptat, 

zda je z toho všeho šťasten? Nebo ví někdo, jak se tyto energie jako reiki, které mají přinést 

začátek nové éry, staly plnými klišé a dogmat? Můžeš být zasažen bleskem. „Poznej pravdu a 

pravda tě osvobodí.“ To je mým úmyslem a proto jsem založil systém SOKAISI. Abych tě 

osvobodil, abych osvobodil všechny, kteří jsou hladoví a žízniví po pravdě.  A pravda by 

měla být objevena každým, kdo duchovně pracuje.  
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Nyní máš k tomu nějaká zasvěcení, jako např. tato: 

 

1. SOKAISI – zasvěcení Elixír života (nádherná, jiskřivá, revitalizující energie); 

2. SOKI – zasvěcení do harmonie vesmíru (trvale tě spojí s univerzální harmonií); 

3. MAARBKA – zasvěcení do esence životní energie (některé energie, o kterých lidé 

říkají, že jich mají velmi málo); 

4. KOOA – zasvěcení do pramene mládí (revitalizuje a učiní tvé tělo mladistvým a 

silným); 

5. KOSOO – zasvěcení do Centrálního Slunce vesmíru (spojení s energiemi Centrálního 

slunce); 

6. KOKAKOTA – zasvěcení, které transformuje RNA/DNA – tři vlny (to povede ke 

dvanáctizávitové DNA a k aktivaci nových čaker. Je to velmi silné zasvěcení a proto 

se mohou vyskytnout bolesti hlavy a mohou trvat maximálně půl hodiny. Dojde 

k některým změnám ve tvém systému, mohou se současně vyskytnout stavy slabosti, 

ale nepotrvají dlouho. Prosím, počkej, dokud všechny tři vlny nepřejdou.); 

7. KOVA – zasvěcení do interdimenzionálních energií a informací (zajišťují lepší 

komunikaci s vyššími dimenzemi a dovolují okamžitý přístup ke zvoleným informací, 

které přicházejí intuitivně); 

8. KAVA – zasvěcení do intra-celulární energie (přináší energii Světla do každé buňky 

pro její výživu); 

9. KOTA – zasvěcení do energie celulární regenerace (pomáhá k regeneraci a revitalizaci 

buněk); 

10. KOOKU  – zasvěcení do holografického mozku (to povede mozek v krocích k plné 

holografické kapacitě); 

11. KOTAKOSA – zasvěcení multidimenzionální (pomáhá jasněji vidět a slyšet všemi 

dimenzemi a dovoluje spirituálně pravdě se takto projevit);   

12. KOKOKO – zasvěcení do energie nesmrtelných – tři vlny (velmi intenzivní zasvěcení 

– prosím počkej, dokud nedosáhneš všech tří vln. Velmi silná energie, která může 

způsobit mnohé tělesné utrpení, které ovšem nebude dlouho trvat).  

 

K zasvěcení druhých bys měl/a jednoduše poprosit ZDROJ a své Vyšší Já, aby tak učinili dle 

potřeb té osoby. Někteří studenti cítí tyto energie už hodiny před stanovenou dobou zasvěcení. 

Je to v případě, kdy je třeba před zasvěcením provést určité energetické přípravy a je to 

záležitostí jejich vedení a Božích bytostí Světla. Po zasvěcení budou energie pracovat na tom 

tématu, ale neočekávej, že způsobí zázraky bez tvého úsilí. Poskytni, prosím, energiím trochu 

času a potom je naprogramuj, aby pracovali v souladu s tvou potřebou. Transformuj své tělo 

jednoduše na anténu pro každou z těchto energií a dovol jim pracovat tak, jak je 

naprogramuješ. Můžeš své tělo transformovat na anténu o různé síle od jednonásobné až do 

síly, kterou chceš, avšak v závislosti na tvé duchovní síle. Stejně tak funguje transformace 

tvého ducha jako nejrůznější energetické antény. Urči, prosím, čas a úmysl tohoto 

programování nebo jak dlouho potřebuješ, aby tvé tělo nebo duch byl anténou tohoto druhu. 
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Všechna tato zasvěcení mají společný znak: být transformující. Budeš ve svém životě veden 

k nejrůznějším rozhodnutím, ať již jde o cokoliv. Vím, že budou přiměřené pro duchovní 

léčení. A vím, že ti, kteří chtějí vést, nebudou dogmatiky. Jen ti, kteří vidí dále, by měli vést 

ostatní. 

 

 

 


