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Jakmile dokončíte Iniciace systému Zalmoxis, stojíte na vrcholu spirituálních
zasvěcení dostupných na Zemi. Dalším krokem je pochopení, kdo ve skutečnosti jsme a
odkud jsme přišli, což Vás přivede ke Svrchované Pravdě!
Iniciace do systému Zalmoxis jsou výchozím bodem k Nekonečné Lásce.
Tyto vědomosti jsou staré tisíce let, ale byly pečlivě ukryté těmi, kteří vždy vládli ve
fyzické realitě této planety, neboť tyto vědomosti znamenají konec Temnoty. Nejen pro
Dáky a Thráky, ale i pro jiné spirituální systémy se zdálo, že jsou tyto informace
„nenávratně“ ztraceny.
Ježíš se narodil v komunitě Essénů, kteří přesně tyto vědomosti šířili. Essénští byli
hluboce duchovně zaměření asketi a jejich spirituální rozvoj byl založen na systému
zasvěcování. Cenné duchovní texty zapisované na svitky byly skrývány, když byli Essénští
stíháni pro svůj duchovní rozhled, ale nakonec byly objeveny a dnes je ukrývá Vatikán před
lidmi spolu s dalšími důležitými spisy. Je s podivem, že i dnes všichni věří v církev jakožto
pozitivní sílu a nikdo ji nepodezřívá z vysokého stupně programování, i když je zde
náboženská cenzura již po staletí.
Zarathuštrismus byl též založen na iniciacích a byl s pomocí prominentního křesťana
– Alexandra Makedonského zlikvidován, a všechny jejich významné duchovní texty
zmizely. A tento výčet by mohl pokračovat. Vše ve jménu Boha? Pravděpodobně ano, ale
určitě ne ve jménu laskavého Boha!
V Pravém Stvoření je každý Duch spojen s Nekonečným Zdrojem a taktéž se všemi
ostatními Duchy. Neexistuje tam hierarchie, jak by se mohl někdo domnívat, a též tam není
žádné oddělenosti či rozdílnosti mezi Duchy nebo Svrchovaným Stvořitelem, a vše je
Nekonečná Láska. Tato skutečnost je nyní dostupná i v tomto Falešném Stvoření. Tento
klam není nic jiného než odloučení od Pravého Stvoření v myslích jedinců v materiálním
světě Stvoření Zla, které vytváří tmavou skvrnu v Pravém Stvoření. Když má někdo dost
odvahy ponořit se hlouběji do temnoty, tak vidí, kam to vede. Když se dostanete až do
samého temného středu a projdete jím, ocitnete se v opět v méně konzistentních oblastech
temnoty, až z ní nakonec na druhé straně zase vyjdete do Pravého Stvoření! Když to
zkusíte z jiného úhlu, zase dojdete ke stejnému výsledku. Vypadá to jako černý mrak
v Nekonečné Lásce. Mrak tak hustých energií, že nakonec kondenzují do fyzické hmoty.
Uchvatitelé vytvořili Falešné Stvoření, které má všechny atributy otočené. Určitě si
nezaslouží ocenění za originalitu. Toto Falešné Stvoření je případ, který bude napraven. Je
to děsně hloupý nápad, protože opakem nekonečna může být pouze a jenom konečno a to
bude neslavným koncem tohoto smutného úletu.
Každý Pravý Duch žije přímo a souběžně v Pravém Stvoření, kde je spojený s
Nekonečnou Myslí, ze které pochází. Ale temnota vytvořila iluzi a programy podle kterých si
jedinec myslí, že božství je kdesi vně! Není tak úplným nesmyslem, že Stvoření Zla je
izolované od Nekonečné Lásky, ale je to ta největší mystifikace Temnoty a má velmi
konkrétní důvod: oblbnout chycené Duše, aby si neuvědomili
Nekonečnou moc, kterou mají! Zatáhli je do iluze! Tato operace je ostudná a zahrnuje v sobě mnoho
udržujících mechanizmů Zla, protože jinak by se v mžiku zhroutila jako obr na nohách z písku!
Všichni jsme propojeni s Nekonečnou Myslí, ale Temnota vytvořila lidskou mysl – další úchylku,
která nás má udržovat dál od Nekonečna. Lidská mysl je patetický mechanismus, který
funguje náhodně a má tendenci spojovat informace, které získává, groteskními a
nepodstatnými způsoby, a ještě navíc se věčně zabývá negativními věcmi, což je další
z odporných programů Temnoty, aby byly sledovány jejich zájmy. Dosáhnout do
Nekonečné Mysli stačí k tomu, aby se jedinec zbavil lidské mysli poseté všemi možnými
informacemi, které ji, hlavně sdělovacími prostředky, permanentně ovlivňují. Dosáhnout do
Nekonečné Mysli lze prostřednictvím meditace a je to nejlepší způsob, jak dosáhnout
kontaktu se Zdrojem v této slizké spirituální hmotě. Lidská Mysl je největší překážkou na

cestě, protože získání Pravé síly je to, čeho se Temnota bojí ze všeho nejvíce!
Pravý Duch je vystaven působení všech iluzí, které Temnota vytvořila, aniž je
obeznámen s tím, jak Temnota jedná. V Nepravém Stvoření je vše nesprávně sestrojeno,
aby to tvořilo iluzi oddělenosti, rozdílnosti a nadřazenosti, ať už se jedná o oddělení od
Pravých Duší v lidech, rozdělování podle barvy kůže, národů, vzdělání, náboženství,
ekonomické situace atd. To je další podfuk, protože Pravé Stvoření je celé o Nekonečné
Jednotě. Celé toto rozdělování má stejný cíl: Rozděl a panuj – vše prolínající princip
Temnoty známý z Římského impéria – které velmi dobře sloužilo temným silám. Duše jsou
úplně stejné – jsou Nekonečná Láska, a je načase si uvědomit, že vše v tomto světě je
vytvořeno na oddělenosti a každá strana arogantně tvrdí, že ona je ta lepší. Vše je v opozici
a dokonce i celá filozofie podporuje toto poblouznění. Každý kdo jedná tímto způsobem
vlastně krmí Temnotu a udržuje její schémata v tomto spiknutí kosmických měřítek proti
Pravému Duchu!
Temnota se pak nejeví jako absence Nekonečné Lásky, jak si díky programování
všichni myslí, protože Nekonečná Láska je již podle svého jména Nekonečná a ani
Temnota ji nikdy nemůže zrušit, jen tento fakt ukryje před vaší lidskou myslí. V Nepravém
Stvoření je úplně všechno postavené na skrývání Pravdy a může fungovat jenom díky této
navozené ignoranci. Je paradoxem, že Temnota potřebuje Nekonečnou Lásku a v podstatě
jí od samého počátku využívá. Temnota ke své existenci potřebuje to, co nejvíce nenávidí a
to vypovídá o tom, že je v tom zapletená inteligence! Temnota a všichni její služebníci a
nohsledi jsou pouhými parazity, kteří zoufale potřebují zdroj energie, ale nejsou schopni si jí
vzít přímo ze Zdroje, protože hluboce nenávidí Nekonečnou Lásku! Úředníci a nohsledi
Temnoty jednají v podstatě stejně. Každý živý organismus potřebuje energie Světla, aby
fungoval, ale když se k němu obrátí zády a začne nenávidět Nekonečnou Lásku, dostane
se temnota do jejich energetického systému, protože mnohem lépe koresponduje s jejich
aktivitou. Pak začne mít organismus takový nedostatek energie, že onemocní a přitahuje
k sobě různé nemoci – které jsou rovněž výmyslem choré dementní mysli uchvatitelů.
Protože nejsou schopni dostat se do souladu se Zdrojem, tak doslova kradou energie těm,
kteří jsou zdraví a čistí. Tento vzor chování se replikuje ve všem v tomto Duševně chorém
Stvoření.
Tím, že se obrátili zády k Nekonečné Lásce a prohlásili se za nepřátele Pravého
Stvoření a Nekonečné Lásky, zoufale potřebovali jiný zdroj energie a tenkrát si nejspíše
uvědomili svou naprostou neschopnost odpojit se od Pravého Stvoření. Všechno pak
evidentně zašlo ještě dál a Uchvatitelé začali krást to, co nebyli schopni sami vytvořit, aby
nakrmili svoji ješitnost, která je úplně zaslepila. Proto jste pro Temnotu tím nejcennějším,
protože každý Pravý Duch v sobě nese Pravé Světlo. Naprosto každý Duch pochází
z Nekonečné Lásky a každý Pravý Duch v sobě nese Nekonečnou Lásku, tu božskou
jiskru, která září v temnotě jako maják, a proto je nazývána
Pravým Světlem. Temnota vám nemůže jen tak sebrat Pravé Světlo, protože jsme stvořeni podle
vzoru Pravého Stvořitele! Pravý Stvořitel vytvořil všechny Duchy naprosto dokonalé a
rovnocenné Nekonečné Lásce a Zdroji. Temnota nám však stále podstrkuje, že jsme
v očích Boha nepatrní a ponížení – další z programů zla. Co se týká bohů Anunnaki, tak se
jim možná tak jevíme a náboženství tyto nesmysly učí, ale v očích Pravého Stvořitele to je
nemožné. V Nekonečné Lásce nemůže Pravý Stvořitel vytvořit něco méněcenného! To se
může stát pouze zde, v tomto Zlovolném Stvoření - v Nepravém Stvoření kde se uplatňuje
ovládání.
Protože do Pravé Vůle nejde zasahovat a Pravé Světlo nemůže být jen tak
ukradeno, pracuje Temnota s iluzí – jediným způsobem jak si může opatřit Pravé Světlo –
aby přinutila subjekt vědomě se vzdát svého Pravého Světla. Díky naší Svobodné vůli se
může jedinec připojit ke Zlu a přijít o své Pravé Světlo podle toho do jaké míry ke zlu přilne.
Temnota vytváří nesmírně komplexní iluze, pravé pasti v tomto Falešném Stvoření,
aby vás oklamala, protože je, jakožto konečná kvantita, posedlá svým trváním. Způsoby,

jakým Temnota vždy získávala Pravé Světlo, nebyly nikdy férové; nikdy jste si plně
neuvědomovali o co jde. Vždy se spoléhají na to, že nemáte dostatek informací a Pravdy a
to je úzkostlivě dodržováno v celoplanetárním měřítku.
V základech tohoto zlovolného světa stojí domýšlivost, marnost, lži, závist, atd. – vše
co vás zde od raného věku doprovází, abyste si tyto modely chování podvědomě zapsali
jako fakta. To je první stádium. Druhým stádiem je doba, kdy používáte lži, žárlivost, závist,
domýšlivost, krádeže, podvádění, apod. v malém rozsahu jako základ argumentace, že je
to pro vás v tomto světě lepší, než být čestný. Jinými slovy si takto „ospravedlňujete
prostředky“, nebo si namlouváte, že je to neškodné, protože to tak dělá každý. Posledním
stádiem je, když děláte negativní akce s vědomím, že ubližujete druhým a dokonce vás to
těší. V každé fázi se stáváte chycenějším a ztrácíte díky tomu část Pravého Světla, ale
nikdy si neuvědomujete tento výměnný obchod, ani oč vlastně přicházíte!!! Jen vaše
domýšlivost vzroste a budete méně schopní vidět Pravdu. To je ten neslavně známý „pakt
s ďáblem“! Zní to krutě, ale není z toho cesty zpět.
V podstatě to je logické: abyste byli schopni konat zlo, potřebujete temnotu, a
temnota nemůže existovat v Pravém srdci jedince, pokud tam je Pravé Světlo.
Prostřednictvím projektů vytvořených Temnotou ztrácí jedinec své Pravé Světlo a
nahrazuje je temnotou. Další cykly jsou pak většinou již úspěšnější, neboť základ temnoty
byl již vybudován, a opakuje se to tak dlouho, dokud nepřijde jedinec o své Pravé Světlo
úplně.
Je-li Pravé Světlo ztraceno, již jej nelze získat zpět. Temnota se chová jako dravý pták!
(Všimněte si, kolik národů je má ve svém znaku.)
Vaše Pravé Srdce je centrem vašeho Pravého Světla, tím centrem, které vás spojuje
s Pravým Stvořením a Pravým Stvořitelem. Ztrátou Pravého Světla se sami odpojujete od
Zdroje a již nikdy k němu nebudete mít přístup. Stane se z vás loutka, bídné stvoření
v rukách Temnoty. Proto je tak důležité chránit si své Pravé Světlo. Je to váš jediný
cestovní lístek zpět domů do Pravého Stvoření!
Všichni, kteří navěky ztratí své Pravé Světlo v Temnotě, budou dále ovládáni
Temnými silami a jejich emocionální energie budou dále vymačkávány – budou na věky
věků otroky! Z toho není cesty zpět! Bytosti Anunnaki, které ovládají fyzickou úroveň, se
živí nízkovibračními emocionálními energiemi a to vysvětluje účel sdělovacích prostředků,
které šíří strach a nenávist, kriminalitu a hrůzostrašné nehody, katastrofické události a
smrti, sportovní dění kde dochází k nesmírnému uvolňování emocionálních energií a hlavně
války. To všechno je zdrojem velikého množství nízkovibračních emocionálních energií,
které kdosi sklízí. Tyto stvoření temnot potřebují nízkovibrační energie, aby se nakrmili,
zatímco v širším měřítku je potřeba Pravé Světlo, aby mohlo Nepravé Stvoření trvat.
Mechanismy Temnoty jsou složité na rozluštění a to by vás mohlo vést k myšlence,
že jsou výtvorem vyšší inteligence. Vyšší inteligence je v nich vskutku zapojena, ale ta
zlovolná, která obírá každého o jeho sílu, aniž o tom mají dotyční sebemenší tušení.
Překvapuje vás, že jsme všichni otroky, jako ve filmu Matrix? Toto je otrokářský svět, a aby
to zamaskovali, vytvořila Temnota iluzi svobody a vy tomuto nesmyslu můžete věřit, i když
jste svázáni i v té sebenepatrnější volbě už od svého útlého věku!
Důležitým principem, kterým Temnota ovládá své Pokřivené Stvoření, je
programování. Vše v tomto Stvoření funguje na základě programu. Planety jsou
naprogramovány, aby rotovaly, střídají se roční období, rostliny kvetou a dávají plody,
zvířata se páří a nad tím vším stojí člověk s jiným druhem naprogramování, a proto si myslí,
že je něčím nadřazený. Jedním z nejhnusnějších programů je rozdílné programování ženy
a muže - aby se chovali opačně, a tím vytvářeli velké množství negativní emocionální
energie. Aby Uchvatitelé vyplnili předlohu Pravého Ducha v Pravém Stvoření ve sdílení
Nekonečné Lásky, vytvořili lidskou lásku, která je výsměchem Nekonečné Lásky. Lidé jsou
opravdu nadřazení v mnoha svých programech, což opět slouží Temnotě.

Temnota pracuje v pyramidálním schématu a tak vše zde toto schéma podporuje:
Původní Architekti (Demiurgové), kteří vytvořili toto Zlovolné Stvoření, vládnou
prostřednictvím svých úředníků (Archonů) a oblíbenců. Každý z nich je naprogramován
zlem a má své pole působnosti nad těmi pod sebou. Ti jsou též podrobeni těžkému
programování, aby okamžitě poslechli příkazy těch ve vyšší úrovni. Nezní to povědomě?
Všechno na této planetě podléhá tomuto principu a každá lidská aktivita je tímto způsobem
zařízena. Je to jako když minerální říše živí říši rostlinnou a ta živí říši živočišnou a říši lidí.
Tento druh programování umožňuje lidem, aby si mysleli, že jsou nadřazení, a proto mohou
zabíjet nevinná zvířata pro maso. Je to mentalita Anunnaki, kterou lidé zdědili. Většina lidí
vůbec nepředpokládá, že zvířata mají také duši a konzumace masa způsobuje největší
duchovní degradaci jedince, ale programování je natolik zažrané v podvědomí, že se o to
nestarají.
Nyní vám možná vrtá hlavou, co je nadřazeno lidem? Co když jednoho dne zjistíte,
že takzvaní Bohové jsou Anunnaki s vysokým postavením, kteří se živí vašimi spirituálními
energiemi, které vytváříte? Učili vás, že se máte modlit, že? Jujda! Vycvičili vás jako otroky,
kteří neustále svými modlitbami posílají energii svým pánům. Ve Starém Zákonu jsou
bohové Anunnaki snadno vysledovatelní, protože jsou plní msty a požadují po lidech, aby
poslouchali a modlili se. V Novém Zákonu je situace jiná, tam Ježíš, jakožto zvěstovatel
Nekonečné Lásky, hovoří o svém Otci, Svrchovaném Stvořiteli, ale bible to spojila všechno
dohromady, aby to vypadalo, že se stále mluví o stejné entitě. Tak vzniklo náboženství,
které vedli a sponzorovali Anunnaki. Je to další hořká iluze, která maskuje skutečnou bytost
Světla – Ježíše, která přitahuje ty, kteří vážně hledají a nutí je marně darovat své spirituální
energie. Všechny náboženství byla vytvořena Anunnaki, jsou jimi sponzorovány a slouží
Temným silám!
Veškeré systémy, které byly na této planetě zavedeny a ve které pevně věříte, jsou
zde proto, aby z vás dělaly dokonalé otroky, a využívají vaší energie pro udržování tohoto
otroctví! Uvědomujte si, že jste velmi důkladně naprogramováni k tomu, abyste odmítali
veškeré informace jako je tato - které by vás mohli osvobodit, nebo řečeno obecně, které
obsahují Pravdu! Po tisíce let vás napájeli a nutili klanět se Anunnaki – takzvaným Bohům,
kteří se objevovali v historii Mayů, Egypťanů a mnoha civilizacích, jako skuteční zlovolní
správci Nepravého Stvoření. Pyramidy po celém světě nejsou nic jiného, než značky
Anunnaki v tomto pyramidálně uspořádaném Nepravém Stvoření, které slouží pro
opakování zlovolných energií i jako zařízení pro ovládání času – další z iluzí, která zadržuje
chycené Pravé Duše v této virtuální realitě. Pyramidy jsou postavené symetricky i pod
povrchem Země a vytvářejí takzvanou Delta T anténu, kterou popsali Preston Nichols a
Peter Montaukseri jako zařízení ovládající a měnící čas.
Temnota je parazitem v Pravém Stvoření a je odkázána na omezené zdroje –
každého z vás, kdo žije ve fyzickém nebo astrálním světě. Proto je tak permanentně
posedlá okrádat o Pravé Světlo všechny své obyvatele a případně ještě expandovat. Pravý
Stvořitel zastavil toto rozpínání a již před dávnými časy byla učiněna opatření k omezení
Temnoty, ale díky iluzi Času se zdá, že se jaksi nic neděje. Pravý Stvořitel by mohl tuto
úchylku okamžitě zlikvidovat, ale má starost o osud všech duší chycených v Temnotě jako
rukojmí. Záchranná akce se tak stala důležitou a až do teď fungovala docela dobře.
Bezpečné vytažení Pravých Duchů z Nepravého Stvoření se chýlí ke konci. Jen velmi málo
Pravých Duchů se zde v posledních 10-12 letech narodilo a brzy budou všichni evakuováni.
To povede k totálnímu kolapsu Temnoty, která vyčerpá své poslední zásoby energie. Nikdo
z pravých Duchů nebude svědkem totální exploze zla kolem planety, která dramaticky
v chaosu fyzicky zkolabuje. Zdroje Temnoty jsou již nyní velmi oslabené, a proto je
Temnota posedlá svým trváním více než obvykle.
Protože je Temnota vybudována na domýšlivosti, závisti, žárlivosti a nenávisti,
můžete je vidět všude kolem sebe. Uchvatitelé si ješitně myslí, že jsou lepší než Pravý

Stvořitel a to je zaslepuje a neustále se snaží tuto iluzi udržovat. Chytili se do své vlastní
pasti! Tento svět iluzí je postaven na ještě větší iluzi svých prvních tvůrců, kteří se sami
chytili do pasti! Domýšlivost, závist a žárlivost Uchvatitelů na adresu Pravého Stvořitele se
odráží všude v jejich Stvoření a ti, kdo s tím pracují, nejsou nic jiného než pachatelé ve
jménu Temnoty, kteří se přiživují na této zrůdnosti. Temnota potřebuje fanoušky!
Jak se budou zdroje Pravého Světla neustále zmenšovat, bude Temnota jednat stále
agresivněji, aby vymačkala jakýkoliv druh emocionální energie. Je pro vás nesmírně
důležité, abyste se nenechali chytit do žádné z pastí Temnoty a nenechali se připravit o své
Pravé Světlo. Prostřednictvím svých poskoků bude Temnota vytvářet stále více utrpení,
takzvaných přírodních katastrof, válek a ekonomických krachů, aby byla vygenerována
emocionální energie, kterou se živí. Toho jsme už několik let svědky, ale agresivita bude
narůstat, dokud neztratí Anunnaki úplně svojí kontrolu. Mnozí z nich to vědí a zoufale hledí
na to, jak se Temnota tenčí. Pravý Stvořitel se k tomu rozhodl vzhledem k tomu, že příliš
mnoho nevinných Duchů bylo navěky ztraceno díky machinacím Temných sil. Proces spěje
ke svému konci a nic tomu nezabrání, ať udělá Temnota cokoliv.
Každý Duch přišel ze Zdroje, respektive z Nekonečné Lásky! Díky inkarnačnímu
cyklu na vás seslala Temnota amnézii, která vymazala vaší paměť, aby mohli ukrást vaše
Pravé Světlo. Temnota je posedlá myšlenkou, že s pomocí vašich vědomostí byste byli
schopní překonat jejich programování. Dokonce i během spánku je na vás sesíláno jiné zlo
– jste ďábelsky naprogramováni, abyste zůstávali v materiálním světě a soustředili se na
nepodstatné věci. Ve spánku často prožíváte stupidní scénáře, ale s intenzivními emocemi
– další ze způsobů jak vás obrat o energii. Jinými slovy, jste nuceni vykrmovat Zlé Stvoření.
Kdo není schopen toto otroctví prohlédnout, je velmi silně naprogramován, nebo je
agentem Temných sil, který úmyslně hanobí každého, kdo se odváží vidět Pravdu.
Ti kdo přijdou o své Pravé Světlo jsou ta ubohá stvoření, která se rozhodla jít po
stezce Temnoty, a přišla o všechno, aniž by si uvědomila, oč vlastně přišla. Temnota
podvádí každého, ale když budete pevně věřit v Pravého Stvořitele a Nekonečnou Lásku,
nemohou se vás dotknout. Dokonce i toto materiální tělo je výmyslem Temnoty, a když o
něj přijdete, není to nic hrozného v porovnání s tím, o co přijdete, když přijdete o své Pravé
Světlo. Temnota vymyslela, že vás prostřednictvím dlouhého cyklu reinkarnací a stále
většího zapomnění nakonec připraví o vaše Pravé Světlo – nejcennější věc v celém
Pravém Stvoření.
Ale začněme už s praktickou částí. Toto zasvěcení je jiné než všechny předchozí, ať
už Zalmoxis, nebo Sokaisi, které jste mým prostřednictvím obdrželi.
Musíte se vypravit do středu Pravého Srdce Pravého Stvořitele a požádat o
zasvěcení do Nekonečné Lásky, které bude trvat tak dlouho, než bude celý proces
dokončen.
Celý proces můžete opakovat tolikrát, kolikrát máte pocit, že je to potřeba. Třeba
tisíckrát, než budete mít pocit, že jste v hlubokém souladu s Nekonečnou Láskou.
Popravdě řečeno, Nekonečná Láska je vaší pravou podstatou a ani byste žádnou Iniciaci
do Nekonečné Lásky nemuseli potřebovat, ale inkarnační cykly, kterými jste prošli a
materialistické vzory, které do vaší lidské mysli nahustilo Zlo, pozměnily vaší spirituální
čistotu.
Proto jste až doposud potřebovali komplexní proces zasvěcení, který vám umožnil
nakonec si uvědomit, kdo opravdu jste!
Stát v opozici k Nekonečné Lásce je možné pouze zde, v Zlovolném Stvoření, a je
běžné pro ty, kteří se vydali po cestách Temnoty.
Nekonečná Láska jako jediná odhaluje a odmaskovává Temnotu! Právě z tohoto
důvodu nenávidí Temnota každého, kdo ve svém Pravém Srdci nese Pravé Světlo!
Využití Nekonečné Lásky se doporučuje po jakémkoliv předchozím zasvěcení.

Sokaisi a Zalmoxis jsou systémy, které vám umožní znovu uvolnit svou pravou podstatu –
Nekonečnou Lásku. Kterákoliv z těchto předchozích energií může být podchycena a
upravena Agenty Temnoty podle jejich plánů. Nyní jsou ale plány úplně jiné. Nekonečné
Lásce se není schopné postavit žádné stvoření Temnoty. Ani Temné Stvoření se nemůže
postavit Nekonečné Lásce, proto se od ní Temnota izolovala vně, ale nikdy jí nenapadlo, že
by mohla přijít zevnitř.
Vytvářejte a koncentrujte Nekonečnou Lásku ve všem temném, dokud se temnota
nerozpadne a její rozpad nebude absolutní. Nekonečná Láska je opravdový základ
Pravého Stvoření a je přirozenou cestou k obnově rovnováhy ve velkém měřítku, které se
nyní rozvíjí a bude brzy ukončeno.
Toto je konec Temnoty!
Tato verze manuálu Iniciace do Nekonečné Lásky® je volně dostupná od dubna 2011

