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Nejvyšší duchovní iniciace na planetě Zemi
Ti, kteří mají celý systém KOSO RAYS a paprsky systému SOKAISI, mohou nyní učinit
další krok, iniciaci KOFU. KOFU znamená esenci Boha a jak si můžete myslet, je těžké
hovořit o iniciaci tohoto druhu. Je to iniciace, která vám umožní zvládnout nejsilnější energie,
jaké kdy na planetě Zemi byly.
Iniciace KOFU sestává ze zasvěcení, které by mělo proběhnout ve třech po sobě následujících
dnech na základě změny ve tvém energetickém systému kvůli vysoké frekvenci KOFU. Měl/a
bys přijmout KOFU v hluboké meditaci nebo tak, jak to pro tebe příjemné, ve vzpřímeném
sedu s rovnou páteří a s pomocí svého Vyššího Já. Použij, prosím, afirmaci, jako je tato:
„Jsem připraven/a a přijímám nyní iniciaci KOFU od…., dokud nebudu zcela zasvěcen/a.“
To by mělo být prováděno ve třech po sobě následujících dnech. Požádej také své Vyšší Já,
aby koordinovalo nové energie do všech tvých struktur.
KOFU je silná energie a pracuje rychleji a úspěšněji na všem, co potřebuješ a zbytek nechť
objevuješ sám/sama. A hlavně budeš na základě používání této energie mocnějším mistrem
Světla planety Země a každý mistr má svou vlastní metodu a své vlastní zkušenosti.
Skutečného mistra z tebe učiní jen jedno: tvá práce. Jakým mistrem bys byl, kdyby tě někdo
všechno naučil? Byl/a bys kopií těch učitelů, a to by mohlo být politováníhodné.
Použij KOFU jako posvátnější iniciaci, než jsi vůbec schopen/schopna vůbec na Zemi získat a
slovy pochopit. Avšak nevyzývám tě k pochopení. Vyzývám k prožívání KOFU. Skutečný
mistr Světla využije KOFU každý den svého života, i když se to někdy zdá být bez užitku.
Nejsou žádné větší nebo menší plány. Jsou to tvé plány a jsi oprávněn KOFU používat jako
mistr KOFU. Skutečně může pravý mistr využít každou energii, která je potřebná. Má nyní
moc nad dobrým i zlým. Je třeba více vysvětlování, proč ne každý může přijmout KOFU?
Tvá moc je nyní mimo světlé nebo temné energie, které kdy na Zemi byly. Jste nyní
skutečnými Bohy. Protože – a to by mohlo některé překvapit – mistr Světla má moc nad
temnotou a nad každým, který používá nízké energie tak, jako má Bůh moc nad temnými
mocnostmi. Mistr KOFU má moc nad každým zasvěcencem temnoty, mistrem nebo temnou
kreaturou s nebo bez těla a temným duchem nebo bytostí!
Iniciace KOFU je výsadou jen pro málo bytostí. Od starých časů uchovávali zasvěcenci svá
tajemství a sdíleli je jen s určitým počtem žáků, protože jen někteří byli určeni ke službě
Světlu. Mnozí z vás byli po staletí zasvěcováni a byli jste odjakživa duchovní elitou této
planety. Rodina KOFU je nyní nejsilnější a nejjasnější duchovní rodinou v posledních
milionech pozemských let. Formujete nyní duchovní jádro budoucí planety Země. Doufám, že
se s námi v budoucnosti mnozí spojí, protože nastane doba, během které by měla každá osoba
na této planetě učinit svou duchovní volbu. Tato planeta se bude vyvíjet a nebude jiné cesty a
tato doba není vzdálená. Právě jste nastartovali re-evoluci!
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Jsem nyní připraven sdílet všechna tajemství tak, že vám řeknu, že neexistují žádná tajemství!
Jen nějaké techniky, které vám umožní lepší koncentraci a mentální disciplínu. A
nezapomeňte na morálku, jako velmi důležitý aspekt, který je však ve vás. To je ten důvod,
proč jen někteří dosáhnou té esence - nevidí práci, co je snadné se předpokládá a není v úctě.
Vše, co si představuješ, je ve tvé moci a hranice si určuješ jen ty sám. Nyní máš tu nejsilnější
energii, která kdy na Zemi byla – KOFU.
Jistě postoupíš!
Pomáhat ostatním je milá cesta ke vzestupu a pomáhat planetě při vývoji je ryzí úmysl, který
nikdy nezůstane bez odměny. Zapiš, prosím, znovu své jméno do seznamu elity.

Pošli KOFU Matce Gaii a planetě Zemi. Tato planeta je živoucím systémem s vlastním
srdcem, duší, těly a strukturami. Vše, co máš udělat, je vyslat KOFU a KOSO RAYS Matce
Gaii a planetě Zemi, abys ji vyléčil/a z temnoty, dokud nebude zcela uzdravena a ke
znovunastolení a k navýšení frekvence planety, dokud nepřestane temnota na této planetě
existovat.
Pošli KOFU své karmě pro rozpuštění blokád a spálení špatné karmy. Každý si může stvořit
špatnou karmu, ale KOFU jako silná a nanejvýš aktuální energie ti dovolí spálit důsledky
karmy a překonat je. Iniciací KOFU je jednoduše překonáš duchovně. Pošli KOFU do jádra,
středu a pohonu špatné karmy všech tvých minulých životů, abys žil/a jako novorozenec nebo
znovuzrozenec.
Spal karmické spoje pomocí KOFU. Je to nyní ve tvé moci. Spal své vlastní karmické
svazky, které tě spojují s různými, většinou nemilými situacemi nebo lidmi, se kterými ses
během mnoha životů setkával/a. Osvoboď se ode všeho, co tě může brzdit; jinak budeš pro
vzestup tak svobodný/á, jako v síti zachycená moucha. Určitá úroveň obsahuje také
osvobození od svých mistrů.
Spal převzatou karmu s pomocí KOFU. Několik z těch, kteří zasvěcují nebo nalaďují
ostatní, pozorují při zasvěcení vedlejší efekty. Technicky vyzvedneš zasvěcovaného na
duchovní úroveň, na které by - pokud se až tam vyvine sám – musel strávit hodně času a
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námahy. Prakticky zkracuješ jeho cestu k moudrosti a co tomu brání, může být jeho karma.
V tomto případě přebírá mistr/učitel mnohou karmu zasvěcované/ho. Předpokládá se, že mistr
ví, co s tím má dělat a karmu spálí. Kromě případů, u kterých dobrý mistr jednoduše pod
zátěží karmy zkolabuje, což by si neměl dovolit, protože neví, jak se toho opět zbavit nebo
jednoduše protože si toho není vědom.
Nalaď se sám/sama zpět v minulosti. Skutečně jsou tyto nové energie, které získáváš, zde
na Zemi totálně nové a mnohé ještě nebyly použity. Možná jsou mnozí z vás překvapeni
jednoduchostí a účinností těchto energií. Místo ztrácení času zkoušením se sám/sama nalaď
ve své minulosti. Jednoduše popros Zdroj a své Vyšší Já, aby tě naladilo např. ve věku sedmi
let. Potom jdi zpět v čase až do doby, kdy ti bylo sedm let a vyzvedni si zasvěcení a
naprogramuj energie, aby na tobě pracovaly (na tvém celém životě)! Můžeš proces
vyzvednutí učinit v hluboké meditaci nebo při plném vědomí. Zkus to také ve svých minulých
životech. Vzpomeň si: čas je jen bariérou, když si myslíš, že tomu tak je.
Nalaď sám/sama sebe do budoucnosti. Připrav sám/sama sebe pro svůj příští život a nehraje
roli, zda budeš tady nebo jinde. Popros jednoduše Zdroj a své Vyšší Já, aby tě naladili
v určitém momentu tvého příštího života a naprogramuj tyto energie, aby pracovaly na tvém
budoucím životě. Naprogramuj své Vyšší Já na to, aby automaticky vyzvedlo všechna
naladění a také sdělilo potřebné informace k tomu časovému bodu, kdy budeš tyto energie
potřebovat. Můžeš kopii svého aktuálního vědění začlenit do svého nového života, aby sis
pojistil/a, že nebudeš muset ztrácet znovu čas učením a hledáním. Tímto způsobem můžeš
naprogramovat svůj duchovní sluch nebo vidění do svého příštího života. Programuj své
průvodce, aby tě kontaktovali a aby ti dali k dispozici potřebné informace ve tvém příštím
životě. Buďte také v příštím životě skutečnými znovuzrozenými mistry a duchovními pilíři.
Nalaď svá jiná rozšíření. Většina z vás manifestuje na této planetě a v jiných dimenzích jiné
inkarnace v lehce odlišné formě. Nejste jedineční, jak se vás dosud snažili materialisté
přesvědčovat. Jsou tu tisíce planet, jako je ta naše, kde činí své evoluční kroky jiné civilizace.
A většina z vás mají na těchto planetách jiná rozšíření, pracujíc jako zde pro generelní proces
nebo jednoduše hrajíc vlastní roli. Tvé Vyšší Já je tím, co všechna tato rozšíření spojuje.
Požádej své Vyšší Já svých jiných rozšíření, aby se projevilo a vykonej u nich návštěvu.
Potom požádej Zdroj a své Vyšší Já, aby naladili všechna rozšíření do všech energií, které
jsem vám dal a spoj se, prosím, se svými rozšířeními pro podporu vyzvedávacího procesu.
Rozšiř všechny tyto krásné energie do všech vesmírů. Stejně tak můžeš provést výměnu
vědění se svými rozšířeními.
Rozpusť s KOFU svá omezení. Genetická a spirituální omezení byla lidem dána a jedině
zasvěcenci mají moc je překonat. Nehovořme nyní o důvodech, je lepší diskutovat o tom, jak
se můžeš od těchto omezení očistit. Dobře, myslím, že mezitím víš, jak to udělat. ☺
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Zvyš s KOFU svou duchovní frekvenci. Jednoduše KOFU zavolej na všechny své duchovní
struktury a naprogramuj zvýšení své duchovní frekvence na úroveň KOFU.
Vyčisti svou potravu s KOFU.
Měl/a bys být opatrnější se všemi těmi věcmi, které mícháš do svého fyzického systému.
Dnešní potraviny jsou plné jedovatých substancí. Netýká se to jen těla, nýbrž to také hraje
velkou roli při snižování tvé frekvence. Vím, že to zní jako konspirativní teorie, ale planeta
není nyní řízena těmi, kteří chtějí být duchovní. Skutečně jsou nějak zneklidněni nad
takovými, jako jste vy, protože je jejich úmyslem ponechat lidstvo v temnotě, aby mohli
sledovat své vlastní plány a nebyl/a bys šťastná nad tím, jaké jsou. Tyto substance se rozšiřují
všemi buňkami tvého těla a pronikají všemi strukturami. Někdy může potrava obsahovat
informace, o nichž si přeje společnost nebo skupiny, abys je přijal/a a později zpracoval/a.
Například může být potravina doma vědomě nebo nevědomě nabita informacemi a energiemi.
Mysli na zlostnou ženu, která vaří a své frustrace a nízké vibrace projektuje do stravy. Použij
KOFU k očistě potravy od každé nižší vibrace, než je KOFU a od každé jedovaté substance.
Nabij potravu s KOFU, a to bude enormní blaho, například pro někoho, kdo je nemocen
nebo vyčerpán. Stejným způsobem můžeš ošetřit nápoje, zvláště kofeinové nápoje, které
snižují tvé vibrace a ovlivňují tvé srdce. Dej pozor, abys nenarušil svobodnou vůli ostatních.
Vyčisti s KOFU své podvědomí. Žijeme dnes v extrémně agresivním okolí a útoky PSI jsou
dnes na prvním místě úřední a marketingové politiky. Velké společnosti používají tento druh
útoků, aby zvýšily prodej svých výrobků, média používají tento druh útoků k polarizaci
mínění a k manipulaci, ve vojenské oblasti je používají ke zrušení svobodné vůle vojáků, atd.
Tak mohou pracovat na ovládnutí mas, které o ničem nepřemýšlejí, jen konzumují. Tento
druh útoků PSI sestává z informací a energií, které jsou umístěny ve tvém podvědomí a někdy
ve tvé duši, aby tě přiměly učinit věci, o kterých si myslíš, že je chceš dělat ze své svobodné
vůle.
A produkují přání, o kterých si myslíš, že jsou tvoje. Všeobecně existují v programech, které
se dotýkají určitých hodnot. Vše z toho musí být spáleno pomocí KOFU a abych byl
srozumitelný, měl/a bys spálit všechny informace a energie, které jsou umístěny v jakékoliv
struktuře a ovlivňují tvou svobodnou vůli a dotýkají se tě přímo nebo nepřímo, se všemi
programy, které k tomu patří. Vyšli KOFU přímo k jejich jádru, srdci a přes ně, dokud je
kompletně nezničíš a nevypálíš.
Očista špatných bytostí s KOFU. Není čeho se bát. Jednoduše pošli KOFU k jádru, ke
středu a nad všechny temné bytosti, démony nebo temné duchy, které tě ovlivňují nebo
zraňují tvou svobodnou vůli a uvidíš je divoce běžet, aby nebyli spáleni. Neexistují bytosti či
démoni, které by odolali KOFU, tak budeš ve vteřinách očištěn/a. Tímto způsobem můžeš
pokračovat s temnými energiemi, které ovlivňují tvou svobodnou vůlí. Měl/a bys také spálit
související programy.
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Vytvoř štít KOFU. Jednoduše zavolej KOFU na všechna tvá energetická těla k jejich
posílení a k jejich přeměně na ochranný štít, pokud to situace vyžaduje. Tento štít může být
naprogramován jako propustný pro určité energie a interakce. Pozor na to, že tě může štít
transformovat na uzavřený systém.
Toto jsou jen některé podněty, jak lze KOFU používat. Pro KOFU neexistují hranice. Tvá
práce a tvé zkušenosti ti vyjeví více z této mnohostranné energie, čím více ji budeš používat.
Vzpomeň si: Mistr KOFU může být jen ten, který KOFU používá. A tvůj život a tvá
budoucnost rovněž čeká na to, být KOFU.
Všechny tyto energie, které jsem vám dal, jsou živoucími energiemi, které by měly být
použity pro práci, aby se mohly projevit výsledky. Všechny tyto energie jsou perfektními
nástroji k vzestupu a k transformaci tvé bytosti na skutečného, duchovního, věčně živého
mistra, který překračuje lidské hranice. Musíš jen nalézt svou vlastní cestu, abys to dokázal/a.
Je to, jako bys měl/a velký kámen a obdržel/a jsi všechny nástroje, abys z ní vytvořil/a sochu.
Měl/a bys najít svou vlastní uměleckou cestu k jejímu vytvoření, protože dokončené dílo patří
k tobě. Někteří vytvoří enormní umělecké dílo, ale každý by se měl vyvíjet sám a vyjadřovat
se svým vlastním způsobem, odpovídajícím jeho individuálním snahám. KOFU bude pracovat
sama jen tehdy, když ji použiješ.
Zasvěcovat ostatní je proces, při kterém jednoduše požádáš Zdroj a své Vyšší Já, aby byla ta
osoba dokonale naladěna, podle svého přání, dokud nebude zcela zasvěcena. Samozřejmě by
měli ti, kteří prosí o naladění za druhé, být sami nejprve zasvěcení. Nestane se nic, když si
zájemce iniciaci KOFU nezaslouží. Žádné starosti, především je vždy zohledňována jeho
skutečná přirozenost.
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