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MMMMEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSHOZHOZHOZHOZ    

A fordító mindent megtett azért, hogy a képességei szerinti legjobb 
fordítást hozza létre. Az L/L Research azonban nem képes személye-
sen meggyőződni afelől, hogy ez a lehetséges legpontosabb fordítás. 
Előfordulhatnak jelentésbeli eltérések az eredeti angol és a lefordított 
változat közt. Kétely esetén kérjük, ha lehet, vesse össze a fordított 
szöveget az angollal, hogy megpróbálja megvilágítani, mit akart mon-
dani Ré. 

Ré a hitelességet hangsúlyozta az üzenetük megosztásánál. Például a 
kérdező azon kívánságára, hogy a kontaktusról fényképfelvételeket 
készítsenek és tegyenek közzé, a következőként felelt: 

88.12 Arra kérünk titeket, hogy a fényképek a valóságot tükrözzék, 
dátummal legyenek ellátva és világos képet mutassanak, hogy 
ne kételyt, hanem hiteles kifejezést nyújthassanak az igazságot 
keresők számára. Mi az Egység Törvényének szerény hírnöke-
iként jövünk hozzátok, vágyunk a torzítások csökkentése. Arra 
kérünk, hogy ti, akik a barátaink vagytok, a fent tárgyaltak 
módján hozzátok meg döntéseiteket, és ne a lényegtelen rész-
letek gyors eltávolítása vezéreljen, hanem mint mindenkor, ezt 
is egy újabb lehetőségnek tekintsétek, hogy az adeptus mintá-
jára saját magatok legyetek, és bármely áltatás nélkül pontosan 
azt nyújtsátok, ami bennetek és veletek van. 

Kérjük, nyugodtan keresse fel az L/L Research-öt e-mailen bármely 
kérdéssel, ami egy szó, kifejezés vagy fogalom jelentése kapcsán Ön-
ben megfogalmazódik. Mi magunk is tanulói vagyunk e filozófiának. 
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EEEELŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓ    

1981. január 15-én kutatócsoportunk üzeneteket kezdett kapni a Ré 
nevű társas emlékezet összetéttől. Ezen üzenetekben fogalmazódik 
meg az Egység Törvénye, valamint néhány az Egység Törvényének 
torzulásai közül. 

E könyv lapjai a Rével folytatott beszélgetések összesen 106 üléséből 
az 51-75. ülések hű lejegyzését tartalmazzák. 

Ez az anyag feltételez egy olyan nézőpontot, amelyhez az ufó jelensé-
gek sokévi tanulmányozása során jutottunk el. Amennyiben az Olvasó 
nem jártas korábbi munkáinkban, úgy Az UFO titkai c. könyvünk 
elolvasása hasznosnak bizonyulhat jelen anyag megértésében. Mint a 
könyv címéből is látszik, 50 korábbi, Rével folytatott ülés is volt, me-
lyeket Az Egység Törvénye Első könyv és Az Egység Törvénye Máso-
dik könyv c. kötetekben gyűjtöttünk össze. Ha mód van rá, akkor 
célszerű az elejével kezdeni ennek az anyagnak az elolvasását, mivel 
egyes fogalmak korábbi fogalmakra épülnek rá. A Ré kontaktus 106 
ülésen át tartott, melyek Az Egység Törvénye sorozat négy kötetére 
bontva jelentek meg. 

Az Egység Törvénye Harmadik könyv egy intenzív tanulmány az 
energiaközpontok kiegyensúlyozásának módszereiben és a hatékony 
polarizációban, amint bolygónk felkészül a negyedik denzitásba törté-
nő szüretre. Vizsgálja a tér/idő és az idő/tér természetét, és tárgyalja a 
meditáció és a mágia némely ágazatát. Jókora anyagot tartalmaz a 
pszichikai támadásról és az Orion csoportról, a kötet végén pedig egy 
kezdeti bepillantást kapunk az archetípusi elmébe. 

 

L/L Research 

Louisville, Kentucky, USA 
1982. március 17. 
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1981. 1981. 1981. 1981. májusmájusmájusmájus    13131313....    

51.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

51.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amint ezzel az üléssel elkezdjük Az Egység Törvénye Har-
madik Könyvét, van is egy pár kérdés: az egyik kellően nem-
múlékony jelentőségű, s egy másik, amit én kissé múlékonynak gon-
dolok, de úgy érzem, hogy másokkal való kommunikáció miatt köte-
lességem feltenni. 

Előbbi a már utolsó fehér foltok tisztázására irányul a szürettel kap-
csolatban Leo Sprinkle barátunknak. És arra lennék kíváncsi, hogy 
vajon van-e felügyelet a szüret felett, és ha igen, akkor miért szükséges 
és miként működik ez a felügyelet, ha egyszer az entitás begyűjthető-
ségét az ibolyaszín sugár jelenti? Kell-e entitásoknak felügyelni a 
megméretést, vagy pedig automatikus? Tudnál erre válaszolni, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Szüretkor mindig ott vannak a szüretelők. A gyümölcs 
megérik olyanná, amilyenné, de valamilyen felügyelet szükséges, hogy 
ez a kincs foltok és ütődések nélkül kerüljön a helyére. 

Három szinten felügyelik a szüretet. 

Az első szint a planetáris, mégpedig amelyet angyalinak lehet hívni. 
Ebbe a fajta oltalmazásba tartoznak az egyén elme/test/szellem 
összetét teljessége vagy felettes énje és azon belső síkbéli entitások is, 
akik ehhez az egyénhez vonzódtak az ő belső keresése révén. 

A második osztályába azoknak, akik e folyamatot őrzik, azon konfö-
derációbéliek tartoznak, akiknek megtiszteltetés/felelőssége a 
fény/szeretet lépcsője szélének beugróinál állni, hogy a begyűjtés alatt 
lévő egyének – függetlenül attól, hogy mennyire zavarodottak vagy 
mennyire képtelenek kapcsolatot teremteni a felettes énjükkel – ne 
botoljanak el vagy maradjanak le bármi más okból, mint a fény ereje 
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miatt. Ezek a konföderációs entitások elkapják a botladozókat és hely-
reigazítják őket, hogy folytathassák útjukat a fénybe. 

A harmadik csoportja e folyamat felügyelőinek az a csoport, akiket ti 
az Őrzőknek hívtok. Ez a csoport a mi sajátunk feletti oktávból való, 
és fényhozóként szolgál ily módon. Ezen Őrzők biztosítják a 
fény/szeretet rendkívül precíz kisugárzását a megkülönböztetés párat-
lanul kifinomult terjesztésével, hogy így minden egyes entitás 
fény/szeretet rezgése precízen megállapított legyen. 

Vagyis a szüret önműködő abban, hogy a szüretelés alatt állók annak 
megfelelően fognak reagálni, ami szüret idején már megváltoztathatat-
lan. Ez pedig az ibolyaszín kisugárzás. De azért ezek a segítők ott van-
nak azért, hogy biztosítsanak egy megfelelő szüretet, hogy így minden 
egyes egyénnek a legteljesebb lehetősége nyíljék ibolyaszín önvalója 
kifejezésére. 

51.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. A következő kérdés érzésem szerint múlékony 
jellegű lesz, de egy olyan valaki kérdezi tőlem, akivel sokat beszélget-
tem és jelentősen elmélyedt a jelenség ufó-ügyi részében. Amennyiben 
túl múlékonynak vagy nem fontosnak ítéled, akkor átugorjuk, de 
arról kérdeztek, hogyan lehetséges a – mondjuk – negyedik denzitású 
űrhajónak ide jönni olyan szempontból, hogy mihelyst megközelíted 
a fénysebességet, a tömeg a végtelenhez tart. Esett már szó a spirituális 
tömeg növekedéséről, s egyszer csak fölmerült a kérdés, hogy igen 
távoli bolygókról miként teszik meg ezt az átmenetet járművekkel, az 
én kérdésem pedig az volna, hogy miért kell ehhez egyáltalán jármű? 
Ez egy nem fontos kérdés. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Több kérdést is feltettél. Sorjában válaszolunk. 

Először is, egyetértünk abban, hogy ez az anyag múlandó. 

Másodszor, akik távoli pontokról jönnek – miként ezeket nevezitek –, 
azoknak legtöbbször nincs szükségük járműre – miként ezeket ismeri-
tek. Maga a kérdés olyan megértést kíván meg, amivel nem rendelkez-
tek. Megpróbáljuk kimondani a kimondhatót. 
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Először is, van néhány harmadik denzitású entitás, akik megtanulták, 
hogyan használjanak űrhajókat csillagrendszerek közötti utazáshoz, 
miközben tapasztalják az általatok most ismert korlátokat. Azonban 
ezek az egyének egy a mostani megértésetektől eltérő módon tanulták 
meg felhasználni a hidrogént. Ám ezeknek az entitásoknak még így is 
meglehetősen hosszú időtartamokig – miként ti méritek – eltart az út. 
Jóllehet ezek az entitások képesek hipotermiát alkalmazni a fizikai és 
mentális komplexumi folyamatok lelassítására annak érdekében, hogy 
kibírják a repülés időtartamát. Akik a Szíriuszról érkeztek, azok ebbe a 
típusba tartoznak. 

Két másik típus is létezik: 

Az egyik az a típus, amely a saját galaxisotok negyedik, ötödik vagy 
hatodik sűrűségéből érkezve hozzáfér egy olyan fajta energiarendszer-
hez, mely a fénysebességet csúzliként használja, s így a ti szemszöge-
tekből érzékelhető idő eltelte nélkül érkezik meg oda, ahová akar. 

A másik típusú tapasztalás más galaxisok azon negyedik, ötödik és 
hatodik sűrűségeié, s a saját galaxisotokon belül is néhányé, akik már 
elsajátították a szükséges személyiségbeli önfegyelmezést, hogy a min-
denséget egy lényként tekintsék, és ennek következtében képesek 
pusztán gondolat útján egyik helyről a másik helyre haladni, materia-
lizálva a szükséges járművet, ha úgy tetszik, hogy az entitás fénytestét 
magába foglalja. 

51.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Felteszem, hogy az utóbbi típus az, melyet az Orion csoport 
legtöbb földre szállása esetében tapasztalunk. Helyes ez a feltevés? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport egy keveréke az utolsó előtti és az 
utolsó csoportnak. 

51.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért van szükség járműre egy ilyen átmenethez? Amikor 
korábban Ré-ként Egyiptomba mentetek, harang alakú járművet 
használtatok, bár ezt gondolattal tettétek. Elmondanád, miért hasz-
náltatok járművet ahelyett, hogy csak materializáltátok volna a testet? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A jármű vagy űrhajó az a gondolatforma, melyen a 
koncentrációnk motiváló erőként működhet. Az elme/test/szellem 
komplexumunkat mi egy efféle üzem fókuszául nem választanánk. 

51.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Egy állítást szeretnék tenni. Biztos vagyok 
benne, hogy valamelyest sántít. Nagyon nehéz ezt a kérdést nekem 
megfogalmaznom, mivel nem igazán tudom, miről beszélek. Viszont 
úgy tűnik nekem – és te majd elmondod, hol hibázom ebben az állí-
tásban –, hogy hét testünk van, amelyek mindegyike a fényspektrum 
valamely színének felel meg. Az energia pedig, ami ezt a hét testet 
létrehozza, egy univerzális típusú energia, mely beáramlik bolygónk 
környezetébe, méghozzá a hét energiaközponton keresztül lép be, 
amiket mi csakráknak neveztünk el, hogy ezeket a testeket fejlessze és 
tökéletesítse. A testek mindegyike valamiképp kapcsolatban áll a men-
tális konfigurációinkkal, a testek tökéletesítése és az energiának a – 
mondhatni – teljes beáramlása pedig a mentális konfiguráció hatáskö-
re. S ezen a mentális konfiguráción keresztül bizonyos mértékig blok-
kolhatjuk az energia azon beáramlásait, mely a hét testnek megalkotó-
ja. Észrevételeznéd, hol tévedek és kijavítanál ebben az állításomban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az állításod alapjaiban véve helyes. A „mentális konfi-
guráció” kifejezés használata a denzitásotokban előforduló beáramlás-
elzáródási módok túlegyszerűsítését jelenti. Az elmekomplexumnak 
kapcsolata van a szellem- és testkomplexummal, amely nem rögzített. 
Így a megakadások a lélek és az elme, vagy a test és az elme között sok 
különböző szinten előfordulhatnak. Megismételjük, hogy minden 
energiaközpontnak hét alszíne van – mondjuk így, kényelmi okokból. 
Vagyis lelki/tudati blokkok tudati/testi blokkokkal kombinálódva 
számos különböző módon érinthetik az egyes energiaközpontokat. A 
kiegyensúlyozási és evolúciós folyamatok finom természetét figyelheti-
tek tehát itt meg. 

51.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Bizonytalan vagyok afelől, hogy ez egy gyümölcsöző kérdés-
sor lehetőségét nyitja-e meg, avagy sem, mindazonáltal ezt a kérdést 
fogom most felvetni, mivel úgy tűnt, ide kapcsolódhat. 
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A Nagy Piramis titkai c. könyv hátulján egyiptomi rajzok vagy művek 
számos reprodukciója látható, némelyik vízszintes alakzatok fölött 
elröpülő madarakat ábrázol. El tudnád mondani, mi ez, és köze van-e 
Réhez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek a rajzok, amelyekről beszélsz, néhány a sok kö-
zül, amelyek eltorzítják a tanítást a halál-felfogásunkról mint további 
tapasztalásokhoz vezető kapuról. A torzítások az úgynevezett „halott” 
elme/test/szellem összetét folyamatait érintő sajátos természetű meg-
fontolásokra vonatkoznak. Ezt filozófiátokban a gnoszticizmus torzu-
lásának nevezhetjük: ami az a hit, mely szerint tudáshoz és megfelelő 
helyzetbe lehet eljutni egyes gondosan kivetített és hangsúlyozott 
mozdulatok, fogalmak és szimbólumok segítségével. 

Valójában a fizikai halál folyamata olyan, amilyennek korábban azt 
leírtuk: amelyben segítség áll rendelkezésre, és ahol az egyénnek az 
egyedüli szüksége a halálkor a körülötte lévők részéről az ő testéből 
való elengedése, a gyászolók részéről pedig a folyamat magasztalása. 
Ilyen módon lehet a fizikai halált átélt tudat/test/lélek komplexumot 
segíteni, nem pedig aprólékos és ismétlődő szertartások különféle ki-
vetítésével. 

51.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Korábbi alkalommal energiaközpontok forgási sebességéről 
beszéltél. Helyesen vélelmezem-e, hogy ez az energiaközpont elzáró-
dottságának függvénye, s minél kevésbé van elzáródva, annál nagyobb 
a forgási sebesség, ami pedig nagyobb energia-beáramlást jelez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Részben van igazad. Az első három energiaközpont-
ban az energia útjának teljes szabaddá tétele forgási sebességeket alakít 
ki. Amint azonban az egyén már a magasabb energiaközpontjait kezdi 
kibontakoztatni, ezek a központok saját természetüket úgy kezdik 
kifejezésre juttatni, hogy kristályszerkezetet alkotnak. Az energiaköz-
pont-aktiválódásnak ez a magasabb szintű avagy kiegyensúlyozottabb 
formája, mivel az energia tér/idő jellege a rendeződés és kiegyenlítődés 
idő/tér jellegévé változik át. 

51.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mit értesz kristályszerkezeten? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexum valamennyi energiaközpontjá-
nak jól elkülöníthető kristályszerkezete ismerhető fel a fejlettebb 
egyénben. Mindegyik némileg más lesz, mint ahogy világotokban 
nincs két egyforma hópehely sem. De attól még mindegyik szabályos.  

A vörösszín energiaközpont gyakran küllős kerék alakú. 

A naracsszín energiaközpont háromszirmú virág. 

A citromszín energiaközpont ismét kerek, sokfazettás, akár egy csillag. 

A zöld színű energiaközpontot olykor lótusz alakúnak mondják, 
aholis a kristályszerkezet pontjainak száma a központ erősségétől függ. 

A kék színű energiaközpont talán úgy százfazettás is lehet, és nagy 
tündöklő ragyogásra képes. 

Az indigó egy nyugodtabb központ, melynek sokakban az alap há-
romszög vagy háromszirmú alakja van, habár némely adeptus, aki az 
alacsonyabb energiákat egyensúlyba hozta, létrehozhat többoldalú 
alakzatokat. 

Az ibolyaszín energiaközpont a legkevésbé változó és filozófiátokban 
néha ezerszirmúként írják le, mivel ez az elme/test/szellem összetét 
torzulás teljesség szummája. 

51.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Most egy érzést érzek az indigó energiaközpontban. Ha ez a 
központ teljesen aktivált lenne és semennyire sem blokkolt, akkor 
nem éreznék ott semmit? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. E kérdés megválaszolása megsértené a Zűrzavar Tör-
vényét. 

51.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Közvetlenül a fizikai test halála után, azt állítottad, hogy az 
– úgy hiszem, jól mondom1 – elsődlegesen aktivált test az indigó, és 
azt állítottad, hogy ez a formaképző. Miért van ez így? Tudnál erre 
válaszolni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. 

                                                 
1 Jól. Ld. 47.11 és 48.7 
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Az indigószín test az intelligens energia analógiájának tekinthető. 
Mikrokozmoszban ez a Logosz. Az elme/test/szellem összetét teljesség 
intelligens energiája az intelligens végtelenségből, vagyis a Teremtőből 
meríti létét. E Teremtőt úgy kell elképzelni – mind a makrokozmosz-
ban, mind a mikrokozmoszban –, hogy miként elmondtuk, kétféle2 
megjelenése van: a nem megtermékenyített végtelen, amely intelligens 
– ez minden létező. 

A Szabad Akarat megtermékenyítette mindannyiunk Teremtőjét is és 
az énjeinket mint társ-Teremtőket is az intelligens végtelennel, amely-
nek akarata van. Ebből az akaratból meríthet az indigó vagy forma-
képző test, és felhasználhatja annak bölcsességét arra, hogy utána 
megválassza a legalkalmasabb helyet és tapasztalásformát, melyet majd 
ez a társ-Teremtő vagy al-al-Logosz – mit ti oly könnyelműen sze-
mélynek neveztek – felvesz. 

Ré vagyok. Itt az idő rövidebb kérdésekre. 

51.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcso-
lat javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden rendben. Lelkiismeretesek vagytok.  

Búcsúzom tőletek, testvéreim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és bé-
kéjében. Adonáj. 

                                                 
2 feltehetően az egységesség potenciális és kinetikus aspektusáról van itt szó, ld. 27.5 
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52.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

52.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az előző ülésen a következő kijelentést tetted: „A másik 
típusú tapasztalás más galaxisok azon negyedik, ötödik és hatodik 
sűrűségeié, s a saját galaxisotokon belül is néhányé, akik már elsajátí-
tották a szükséges személyiségbeli önfegyelmezést, hogy a mindensé-
get egy lényként tekintsék, és ennek következtében képesek pusztán 
gondolat útján egyik helyről a másik helyre haladni, materializálva a 
szükséges járművet, ha úgy tetszik, hogy az entitás fénytestét magába 
foglalja.” Szeretném megkérdezni, hogy amikor azt mondod, „más 
galaxisok negyedik, ötödik és hatodik sűrűségeié, s a saját galaxisoto-
kon belül is néhányé”, akkor azt állítod itt, hogy más galaxisokban 
több egyén fejlesztette ki a személyiségbeli képességeket, erre a fajta – 
hogyan is mondjam: utazásra, mint a mi galaxisunkban? A galaxis 
kifejezést a lencse alakú 250 milliárd csillagra értem. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megint egy olyan jelentését használtuk a galaxis kife-
jezésnek, amely jelenleg nem szerepel a szókincsetekben, ha hívhatjuk 
így. A csillagrendszeretekre hivatkoztunk. 

Helytelen azt feltételezni, hogy más csillagrendszerek jobban képesek 
volnának a dimenziókat manipulálni, mint a tiétek. Pusztán arról van 
szó, hogy sok más rendszer van a tiétek mellett. 

52.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Úgy vélem, hogy talán lényeges pontot érintek 
itt, mert számomra úgy tűnik, hogy az evolúcióban a munka javarésze 
a személyiség önfegyelmezése, most pedig az látszik, hogy kétféle 
mozgás létezik az univerzumban, egyik a személyiség fegyelmezéséből 
származik, másik pedig abból, amit csúzli effektusnak neveztél. A 
fénysebesség alatti sebességekbe bele se megyek, mert azt nem tartom 
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túl fontosnak. És ezt az anyagot is csak azon okból tekintem fontos-
nak, hogy vizsgáljuk a személyiség önfegyelmezését. A csúzli-hatásos 
utazás egy, mondhatjuk, intellektuális avagy bal agyféltekés megértési 
megközelítés, mintsem jobb agyféltekés? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Meglátásod ebben a kérdésben alapos. Áthatolsz a 
külső tanításon. Mi jobbnak látjuk nem alkalmazni a jobb és bal agy-
félteke elnevezést e terminológia pontatlanságai miatt. Némely funk-
ciók ismétlődnek vagy redundánsak mindkét féltekében, továbbá né-
hány egyénben a jobb és a bal funkciói felcserélődnek. Mindezek mel-
lett a kérdés veleje megér némi szemügyre vételt. 

A technológia, melybe ti mint társas komplexum jelenleg annyira 
beleszerelmesedtetek, csupán születése az al-Logosz intelligens ener-
giája kézi-vezérlésének, amely, ha jóval tovább viszik, olyan technoló-
giává fejlődhet, mely képes azon gravitáns hatások kihasználására, 
amikről beszéltünk. Megjegyezzük, hogy ez a kifejezés nem pontos, de 
nincs közelebbi elnevezés. 

Ennek következtében az énen-kívülinek a manipulálására használatos 
technológia sokkal, de sokkal kisebb segítséget jelent a személyes evo-
lúcióra nézve, mint az elme/test/szellem összetét fegyelmezései, me-
lyek az én teljes körű ismeretéhez juttatnak el mikro- és a makroszin-
ten egyaránt. 

A fegyelmezett entitás számára minden dolog nyitott és elérhető. A 
világegyetemeket megnyitó önfegyelmezés nyitja az evolúció kapuit is. 
A különbség a választásban van, hogy vagy autóstoppal megyünk el 
egy helyre, ahol szépség látható, vagy pedig gyalog megyünk, lépésről 
lépésre, függetlenül, s e függetlenségünkben szabadon dicsérjük az 
erőt a gyaloglásra és az alkalmat a szépségfelismerésre. 

A stopposnak ehelyett elvonja a figyelmét a beszélgetés és az út kiszá-
míthatatlansága, és kiszolgáltatva mások szeszélyeinek azon aggódik, 
hogy időben odaérjen a találkozóra. A stoppos ugyanazt a szépséget 
látja, de nem készítette elő magát az élménynek az elme gyökerében 
való megalapozására. 
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52.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezt a kérdést azért tenném föl, hogy a mentális önfegyelme-
zéseket és azok kifejlesztését megértsük. A negyedik, ötödik és hatodik 
dimenziós pozitív vagy mások szolgálatára irányult társas emlékezet-
komplexumok mind a csúzli, mind a személyiségfegyelmezés fajtájú 
utazásmódot felhasználják, vagy pedig csak az egyiket? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A pozitív irányultságú társas memória komplexum 
igyekezni fog megtanulni az eme, test és szellem önfegyelmezését. 
Emellett azonban vannak páran, akik – elérhető lévén számukra az 
intelligens energiaerők utazás megvalósítását célzó technológiája – 
élnek ezzel, mialatt a célszerűbb önfegyelmezéseket tanulják. 

52.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor – feltételezem, a pozitív irányultságú társas emlékezet 
összetétek sokkal nagyobb hányada alkalmazza a személyiségfegyelme-
zéseket az utazásra. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Amikorra a pozitív ötödik denzitás a ha-
todikhoz ér, egyetlen entitás sincs már gyakorlatilag, aki külső techno-
lógiát használna utazásra vagy kommunikációra. 

52.5 KérKérKérKérdező:dező:dező:dező: Ugyanezt a felvilágosítást meg tudnád adni a negatívan 
irányult társas memória komplexumokra is az arányokra vonatkozóan, 
mely mértékben használják a csúzli- vagy más effektust, személyiség-
fegyelmezéseket? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A negatív negyedik denzitás a csúzli gravitikus fény 
effektust használja, mivel tagságának talán 80%-a képtelen elsajátítani 
az utazás alternatív módozataihoz szükséges önfegyelmezéseket. A 
negatív ötödik denzitásban közelítőleg 50% valamely ponton szert 
tesz a szükséges diszciplínákra, hogy gondolat segítségével hajtson 
végre utazást. A hatodik denzitás közeledte a negatív orientációt zűr-
zavarba taszítja, és kevés utazást kísérelnek meg. Ami utazást végez-
nek, annak talán 73%-a fény/gondolat természetű. 

52.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e tehát különbség – mondjuk, az ötödik denzitás vége 
felé – az utazáshoz szükséges személyiségfegyelmezésekben a pozitív és 
a negatív orientáció között? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A polaritások között nyilvánvaló különbségek vannak, 
ám a fegyelmezés megvalósításához szükséges önismeret elvégzésében 
semmiféle különbség nincsen. 

52.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól gondolom-e akkor, hogy a személyiségfegyelmezés, az 
önismeret és az akarat megerősítésének, hogy úgy mondjam: kontroll-
ja volnának azok, amiket bármely ötödik denzitású entitás a lényegi 
dolgoknak tekintene? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Valójában ezek a dolgok a harmadiktól a korai hete-
dik denzitásig lényegesek. Az egyetlen árnyalatnyi kiigazítás, amit 
tennénk, az a kontroll szavad használata. Mindenek előtt való megér-
tenünk, hogy az egyén saját, ha mondhatjuk: megértésének növekedé-
se szempontjából nem kívánatos vagy hasznos önmagában irányítani 
gondolati folyamatokat vagy indíttatásokat, kivéve, ahol ezek az Egy-
ség Törvényével nem összhangzatos cselekedetekbe torkolhatnak. 

A dolgok kézben tartása egy útlevágásnak tűnhet az önfegyelemhez, 
békéhez és megvilágosodáshoz, azonban épp ez az irányítás teszi lehe-
tővé és szükségszerűvé a további inkarnációs tapasztalásokat azért, 
hogy kiegyensúlyozódjon ez a kontrollja vagy elnyomása annak az 
énnek, amely tökéletes. 

Helyette az első igéd használatát méltányoljuk és javasoljuk az akarat 
használata tekintetében. Az én elfogadása, az énnek való megbocsátás, 
és az akarat ráirányítása valamire – ezek jelentik az utat a fegyelmezett 
személyiség felé. Az akarati képességetek az, ami bennetek mint 
társ-Teremtőkben erőteljes. Nem tulajdoníthattok e készségnek túlzó 
jelentőséget. Ezért gondosan kell fölhasználni és mások szolgálatára 
kell ráirányítani a pozitív ösvényt járók részéről. 

Nagy veszélyt rejt az akarat használata a személyiség erősödésével, 
mert akár még tudatalatti szinten is bevetésre kerülhet olyan módon, 
ami az egyén polaritásának lecsökkenésével jár. 

52.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lehetséges kapcsolatot érzékelek a között, amit most el-
mondtál, és hogy miért választotta sok Vándor a bolygó szüretidősza-
kát leszületése időpontjául. Igazam van? Ez egy halvány sejtés. 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Való igaz, hogy a feledésben elveszettekre való vissza-
emlékezés esélyében bőséges lehetőség kínálkozik a pozitív polarizáci-
óra. Kérdésed konkrét felvetése, úgy hisszük, ez. Kérlek, kérdezz to-
vább, ha mégsem. 

52.9 KérdezKérdezKérdezKérdező:ő:ő:ő: Nos, én csupán azt foglalnám bele a kérdésbe, hogy miért a 
szüreti időt választja oly sok Vándor a testet öltése idejének. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Több oka is van a szüretkor történő inkarnációnak. 
Ezek felosztása az én és más-én fogalmai mentén lehetséges. 

A legfőbb oka annak, hogy az Együttérzés Testvérei inkarnatív álla-
potba ajánlkoznak, a más-ének megsegítési lehetősége a bolygószintű 
tudatossági torzulások könnyítése révén valamint a más-éneknek való 
katalizátor-felajánlás valószínűsége folytán, ami növeli a szüretet. 

Két másik ok is van e szolgálat választására, melyek az énhez kapcso-
lódnak. 

A Vándor, ha visszaemlékszik és elkötelezi magát a szolgálatra, jóval 
gyorsabban fog polarizálódni, mint ahogy az a magasabb denzitású 
katalizátor sokkalta vérszegényebb tartományaiban lehetséges. 

Az utolsó ok az elme/test/szellem teljességben vagy a társas emlékezet 
komplexum teljességben keresendő, mely úgy ítélheti meg, hogy egy 
entitás vagy egy társas entitás tagjai hasznát vehetik harmadik 
denzitású katalizátornak, hogy átismételjenek egy tanulás/tanítást, 
melyről úgy ítélik, hogy az közel sem tökéletesen egyensúlyos. Ez kü-
lönösen érvényes a hatodik denzitásba belépőkre és azon keresztülha-
ladókra, ahol is az együttérzés és bölcsesség közti egyensúly tökéletesí-
tődik. 

52.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Mint olyasvalami, amiben kissé kíváncsiskodó 
vagyok – nem nagy jelentőségű, de szeretnék egy állítást tenni, amit 
intuitív módon látok, viszont amely téves is lehet. Te csúzli effektus-
ról beszéltél, és ez a kifejezés szöget ütött a fejembe. 

Én csak azt látom, hogy energiát kell pakolnod az űrhajóba, amíg az 
meg nem közelíti a fénysebességet, és ez persze több és még több 
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energiát kíván. Bekövetkezik az időkitágulás, és úgy tűnik, az útirány-
ra 90°-kal merőlegesen mozogva valahogy lehetséges megváltoztatni 
ezt a tárolt energiát az irányzéka vagy értelme alkalmazásában, hogy 
így egy 90°-os elhajlással mozdulj ki a tér/időből az idő/térbe. Akkor 
az energia kivevődne az idő/térbe és ezen energiairány-váltás végén 
lépnél be újra a tér/időbe. Van-e bármi helyesség ebben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Meglehetősen helyesen mondtad, már amilyen mesz-
szire nyelvezeted elvihet téged, éspedig képzésednek köszönhetően 
mitőlünk jobban ki tudod fejezni a fogalmat. Egyedüli korrekciónk, 
ha úgy tetszik, az a javaslat lenne, hogy a 90°, amiről beszélsz, egy 
olyan szög, amely legjobban egy teszerakt3 részeként érthető meg. 

52.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Csak egy apróság, ami nem hagyott nyugodni, 
nem igazán fontos. 

Nos, van-e akkor – egy olyan egyén szempontjából, aki a harmadik 
denzitásban elfoglalt jelenlegi helyzetünkből kiindulva a másokat szol-
gáló útvonalat óhajtja követni – van-e még bármi másnak jelentősége 
a személyiség fegyelmezésén, az önismereten és az akarat megerősíté-
sén kívül? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek módszerek, ez nem a szív. Vizsgáljuk meg az 
evolúció szívközepét. 

Emlékezzünk rá, hogy mind egyek vagyunk. Ez a nagy tanu-
lás/tanítás. Ebben az egységben szeretet rejlik. Ez a nagy 
tanulás/tanítás. Ebben az egységben világosság rejlik. Ez az alapvető 
tanítása az anyagi világok valamennyi létsíkjának. Egység, szeretet, 
fény és öröm: ez a szellem evolúciójának szívközepe. 

A másodrangú leckéket a meditációban és a szolgálatban tanul-
juk/tanítjuk. Egy bizonyos ponton az elme/test/szellem összetét oly 
tükörsimán aktivált és kiegyensúlyozott ezen központi gondolatok 
vagy torzulások mentén, hogy az általad említett módszerek igen je-

                                                 
3 A teszerakt vagy más néven hiperkocka a kocka általánosítása több dimenzió-
ra a tiszta matematikában 
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lentőssé válnak. Mindazonáltal az univerzum egy, és misztériuma 
töretlen. Kezdete és vége mindenkor a Teremtő, s nem a módszerek. 

52.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Mikor az előző ülésen felhoztuk a szüretet, 
említetted a fényhozókat az oktávból. Úgy kell-e értenem, hogy a 
záróvizsga lépcsőfokainak fényességét adók egy oktávval az általunk 
átélt fölöttiek? Mondanál még valamit e fényhozókról, kik ők, stb.? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés erre a munkaülésre. 

Ez az oktávdenzitás, amelyikről mi beszéltünk, ómega is és alfa is, a 
végtelen világegyetemek spirituális tömege újból egyetlen Központi 
Nappá vagy Teremtővé válik. Akkor megszületik egy új univerzum, 
egy új végtelenség, egy új Logosz, mely magában foglal mindent, amit 
a Teremtő megtapasztalt Önmagáról. Ebben az új oktávban is megta-
lálhatók azok, akik vándorolnak. Mi nagyon keveset tudunk az oktáv 
határán túlról, kivéve, hogy ezek a lények eljönnek segíteni a mi oktá-
vunkat Logosza beteljesedésében. 

Van-e még rövidebb kérdésetek e pillanatban? 

52.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit az instrumentum kényelme 
érdekében vagy a kapcsolat javítása érdekében. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak némi torzulása van a 
tüdő területén, amit jól kompenzált a fizikai komplexum testtartása. 

Minden rendben. 

Most elhagyunk benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő sze-
retetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Te-
remtő erejében és békéjében. Adonáj. 



  

21 

 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    ÖÖÖÖTVENHARMADIK TVENHARMADIK TVENHARMADIK TVENHARMADIK ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981. május 25.1981. május 25.1981. május 25.1981. május 25.    

53.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

53.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Először szeretném megtudni az instrumentum állapotát, és 
két kérdést az ő részéről tennék föl. [Carla] szeretné tudni, hogy vé-
gezhet-e napi egy darab, egy órás testgyakorlatot, és hogy a fájdalom, 
amit az ülés előtt érez, orioni támadás következménye-e. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum állapota a korábban elmondottak 
szerinti. 

Ami a testgyakorlat kérdését illeti, most, hogy az intenzív időszaknak 
vége, ennek az instrumentumnak, ha úgy dönt, szabad egy szakaszban 
végeznie edzést, kettő helyett. Letapogatva e közvetítő fizikai komple-
xum torzulásait, a közvetítő erejének határán találjuk a jelenlegi edzési 
időt. Ez jó hosszú távon, a vitális energiák egy fokozatos halmozódása 
okán. Rövidtávon fárasztó ennek az entitásnak. Következésképpen azt 
javasoljuk, hogy az entitás legyen tudatában korábbi intéseinknek az 
illetékes testi torzulások egyéb segítségei vonatkozásában. 

A második kérdést illetően azt mondhatjuk, hogy a társas emlékezet-
komplexumunkkal történő kapcsolatfelvételt megelőző fizikai komp-
lexumi nehézségek a közvetítő tudatalatti akaratának működéséből 
fakadnak. Ez az akarat rendkívül erős, és kiköveteli a tudat/test/lélek 
komplexumtól, hogy a kontaktus számára tegyen félre minden ren-
delkezésre álló fizikai és vitális erőforrást. Vagyis tehát rossz közérzetet 
él át a fizikai gyengeség irányába való drámai eltorzulásból adódóan, 
miközben ez az energia elvezetésre kerül. Megemlíthető, hogy az 
egyén pszichikai támadás alatt is áll, és ez felerősít meglévő feltételeket 
és felelős a menstruációs görcsökért, a szédülésért csakúgy, mint elme 
komplexumi torzulásokért. 
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53.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Szeretném tudni, hogy [név] részt vehet-e ezen 
ülések valamelyikén a közeljövőben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az elme/test/szellem összetét, [név], szellemben ehhez 
a csoporthoz tartozik, és szívesen látott. Kérheted a különleges 
meditatív időszakok mellőzését addig, amíg ez az entitás bent ül ezen 
a munkaülésen. Javasolhatjuk, hogy a James Allenként ismertről4 
fényképet küldjetek ennek az entitásnak, rajta az ő szeretetről és vilá-
gosságról tanúskodó írásával. Ez, meditáció közben kézbe fogva, az 
entitást békés harmóniába fogja hozni mindegyikőtökkel, így nem 
lesz szükségtelen energiafecsérlés, miközben a két entitás üdvözli egy-
mást, akik mindketten a magány és, mint mondanátok, a félénkség 
felé rendelkeznek torzulással. Ugyanez tehető a [név] entitás fényképé-
vel a James Allenként ismert részéről. 

53.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. A Laramie-be tett utazásom során bizonyos 
dolgok nyilvánvalóvá váltak számomra Az Egység Törvénye első köte-
tének terjesztése szempontjából azok részére, akiknek már voltak ta-
pasztalatai ufókkal és más Vándorokkal, és most egy pár olyan kérdést 
kell majd feltennem, amelyeket lehet, hogy bele kell foglalnom az 
Első könyvbe, hogy eloszlassak egy félreértést, amit az Első könyvben 
lehetségesnek érzek.5 Ennélfogva ezek a kérdések, noha legnagyobb-
részt múlékonyak, bizonyos megértésbeli torzulások eltávolítására 
irányulnak az Első könyvben foglalt anyaggal kapcsolatosan. Remé-
lem, hogy itt helyes megközelítést teszek. Lehet, hogy nem fogsz tud-
ni megválaszolni párat, de ez rendben van. Majd akkor továbbme-
gyünk valami mással, ha nem válaszolhatod meg, amiket felteszek. 

Először arról kérdeznélek, hogy elárulnád-e a Betty Andreassonnal 
kapcsolatba lépett entitások hovatartozását. 

                                                 
4 Jim McCartyról 
5 Don beillesztette az 53.6–17 párbeszédjét a 26. ülés szövegébe, hogy az olva-
sóknak szélesebb látószöggel szolgáljon a „close encounter” fogalmáról. 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés jelentéktelen. Engedményt teszünk most a 
tájékoztatás felé némi polaritásvesztéssel szabad akarat korlátozása 
okán. Kérjük, hogy az ilyen jellegű kérdéseket tartsátok minimumon. 

Az entitások az ennél és más, élénk visszaemlékezésű eseteknél azok, 
akik – konföderációs képanyag elültetésének érezvén szükségét oly 
módon, hogy ne hatálytalanítsák a szabad akaratot – a halál, feltáma-
dás, szeretet és béke jelképrendszerét használják fel arra, hogy gondo-
lati szinten megteremtsék egy tervszerű eseménysor idő/tér káprázatát, 
mely a szeretet és remény üzenetét adja. Az efféle kontaktust azon 
Konföderációs tagok választják ki gondos mérlegeléssel, akik egy ott-
honihoz hasonló vibrációjú entitást keresnek fel, ha úgy tetszik. Ez a 
projekt azután a Szaturnusz Tanácsa elé kerül, és ha jóváhagyják, ak-
kor elvégzik. Az ilyen típusú kapcsolat jellemzői közé tartozik az átélt 
gondolatok fájdalommentes természete és az üzenet tartalma, amely 
nem világvégéről beszél, hanem az új kor hajnaláról. 

53.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az imént közölt információidat a célom eléréséhez nem 
szükséges beletennem a könyvbe. A polaritásod úgymond megmenté-
se érdekében, ha kívánod, megtarthatom privát anyagként. Szeretnéd, 
hogy kiadatlanul hagyjam? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Azt, amit neked felajánlunk, mi önként adjuk, s csu-
pán a te belátásodtól függ. 

53.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Ebben az esetben 
mondanál-e valamit nekem a Betty Andreasson által említett „kék 
könyvről”? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

53.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Tudnál-e mesélni arról, hogy a másokat szolgá-
ló, pozitív beállítottságú konföderációs kapcsolatfelvevők miféle mód-
szerekkel, a kapcsolatteremtés melyféle formáival élnek az e bolygó 
lakosaival kialakított kontaktusaik során? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tudnánk. 

53.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennéd, kérlek? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kapcsolat leghatékonyabb módja az, amelyet most 
éltek át ebben a tér/időben. A szabad akaratba való belegázolás igen-
csak elkerülendő. Ennélfogva az illúziótok síkján Vándoroknak számí-
tó entitások lesznek kizárólagos alanyai az úgynevezett „close 
encounters”, vagyis a szemtől szembe találkozásokat kitevő gondolati 
projekcióknak és összejöveteleknek a pozitív irányultságú társas emlé-
kezetkomplexumok és a Vándorok közt. 

53.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy példán keresztül be tudnál mutatni egy ilyen, társas 
memória komplexum és Vándor közti találkozót, olyan szemszögből, 
hogy mit tapasztal ebből a Vándor? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egy ilyen számotokra ismerős példa a Morris6 esete. 
Ebben a bizonyos esetben a korábbi kontaktus, melyet más, az entitás 
baráti körébe tartozó entitások éltek át, negatív irányultságú volt. Ám 
emlékezhettek, hogy a Morris nevű entitás érzéketlen volt erre a kap-
csolatra és nem látta – a fizikai optikai szervével – ezt a kontaktust. 

A belső hang azonban felhívta a Morrisként ismert figyelmét, hogy 
egymaga menjen el egy másik helyre, és ott a másik kontaktus gondo-
latforma alakú és küllemű entitása jelent meg és meredt rá, felkeltve 
így vágyát, hogy ezen esemény valódisága és általában inkarnációja 
élményei után kutasson. 

Ez a felnyílt szem érzete vagy felélénkülés az effajta kontaktusok célja. 
Az időtartam és a felhasznált képek az ezt az aktivizálási lehetőséget 
megélő Vándor tudatalatti várakozásainak megfelelően változók. 

53.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy konföderációs típusú űrjármű „close encounter”-e 
esetében azt feltételezném, hogy ez a közeli találkozás egy gondolat-
forma típusú járművel valósul meg. Voltak-e Vándoroknak „close 
encounter”-jei földreszállt gondolatforma típusú űrhajókkal az elmúlt 
néhány évben? 

                                                 

6 Ez Don Elkins és Carla Rueckert: Secrets of the UFO  c. könyvének 
1. számú esetére utal. (Louisville, L/L Research, 1976, 10. és 11. oldal) 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ilyesmi megtörtént, ámbár sokkal kevésbé gyakran, 
mint az Orion típusú úgynevezett közeli találkozások. 

Megjegyeznénk, hogy egy végtelen egységű világegyetemben a „close 
encounter” fogalma mulatságos, hiszen nem önmaga önmagával jelle-
gű-e benne valamennyi találkozás? Hogyan lehetne tehát bármely 
találkozás egyéb, mint igencsak közeli? 

53.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, ha már az önmaga önmagával való találkozásoknál 
tartunk, lehet-e egy pozitív polarizációjú Vándornak valaha is 
úgymondott szemtől szembe találkozása az orioni vagy negatív irá-
nyultságú polarizációval? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Hogyne. A… 

53.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: [félbeszakítva] Miért lehetséges ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Noha előfordul, ez eléggé ritka és vagy abból fakad, 
hogy az orioni entitások nem képesek felmérni a pozitivitás mélységét, 
amellyel szembetalálkoznak, vagy pedig abból, hogy az orioni entitá-
sok vágya az, hogy – mondjuk úgy – eltávolítsák eme pozitivitást a 
létsíkról. Az orioni taktika alapesetben az egyszerűbb elmetorzulások 
választása, amelyik a kevesebb szellemi és lelki komplexumi tevékeny-
ségre utal. 

53.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nekem igen sok változatban jutottak tudomásomra egyé-
nekkel létesített kontaktusok. Tudnál általános példákat említeni a 
Konföderáció által alkalmazott módszerekre az érintkezésbe lépni 
kívánt Vándorok felébresztésére vagy részleges megébresztésére? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A Vándorok felébresztésére szolgáló módszerek válto-
zatosak. Mindegyik megközelítés központi eleme a tudatba és a tudat-
alattiba való oly módú belépés, hogy elkerüljük a félelemkeltést és 
maximalizáljuk az esélyét egy megérthető szubjektív élménynek, 
amelynek az entitás számára jelentése van. Sok ilyen alvás közben 
történik, mások számos tevékenység közepette az ébrenlét óráiban. A 
megközelítések rugalmasak, és nem feltétlenül értendő közéjük a close 
encounter szindróma, miként azt ismeritek. 
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53.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: És mi a helyzet az orvosi vizsgálatok jelenségével? Ez hogyan 
áll összefüggésben a Vándorokkal és a konföderációs illetőleg orioni 
kontaktokkal? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A konföderációs gondolatforma-entitások által felkí-
nált gondolatforma-élmények jellegét és részleteit az egyén tudatalatti 
várakozásai határozzák meg. Így ha egy Vándor fizikai vizsgálatra ké-
szül, akkor szükségszerűen ezt fogja a riadalom vagy nyugtalanság oly 
kis mértékű torzulásával megtapasztalni, amennyire a Vándor tudat-
alatti torzulásai által támasztott elvárások természete azt engedi. 

53.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, akkor mind a konföderációs, mind az orioni hajók 
fedélzetére felvitt személyek egyaránt egy színlelt orvosi vizsgálatot 
tapasztalnak meg? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kérdésed helytelen gondolkodásra vall. Az Orion 
csoport használja a testi vizsgálatokat, ami egy módja az egyén megfé-
lemlítésének és annak, hogy az egy fejlett második denzitású élőlény, 
mint mondjuk egy kísérleti állat érzéseit élje át. Egyesek szexuális él-
ményei ennek a tapasztalásnak egy alfaját képezik. A szándék az orioni 
entitások földi lakosok fölötti uralmának demonstrálása. 

A gondolatforma élmények szubjektívek, és legnagyobbrészt nem 
ebben a denzitásban játszódnak. 

53.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezek szerint konföderációs és orioni kontaktusok egyaránt 
létrejönnek, és a szemtől szembe találkozások kettős természetűek, ha 
jól értem. Történhetnek a konföderáció részéről, de lehetnek orioni 
jellegű kapcsolatok is. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Így van, azonban a találkozások túlnyomó része orioni 
eredetű. 

53.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az entitások széles skálája él a Földön, már ami a szüretel-
hetőséget illeti, mind a pozitív, mind a negatív irányultságban. Az 
Orion csoport vajon e spektrum széleit veszi célba – a szélsőségesen 
pozitív ill. negatív irányultságúakat – a földi entitásokkal való kapcso-
latteremtéseinél? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést némileg bonyolult pontosan megvála-
szolni, de azért megkíséreljük. 

Az orioni entitások legtipikusabb megközelítése a könnyen befolyá-
solható, ti úgy mondjátok, gyengeakaratú entitások kiválasztása, tőlük 
remélik ugyanis a nagyobb mennyiségű orioni filozófia elterjesztését. 

Néhány kevesebb orioni entitást tér/idő nexusotok némely erősebben 
polarizált negatív entitása invitálja be. Ebben az esetben amazok in-
formációkat osztanak meg éppúgy, mint mi tesszük e pillanatban. Az 
orioni entitások számára azonban ez kockázatot jelent azon gyakoriság 
végett, amivel eztán a szüretelhető negatív planetáris entitások ugrál-
tatni próbálják vagy parancsokat osztogatnak az orioni kontaktoknak 
pont úgy, ahogy eme entitások utasítgatják a negatív planetáris kon-
taktokat. A keletkező küzdelem az irányításért, hogyha elvesztik, ront 
az Orion csoport polaritásán. 

Egy elvétett orioni kontaktus magasan polarizált pozitív entitásokkal 
hasonlóan nagy zűrt tud okozni az orioni seregben, hacsak a kereszte-
sek nem képesek átpolarizálni a tévedésből felkeresett entitást. Ilyen 
előfordulásról viszont majdhogy sosem hallani. Következésképp az 
Orion csoport jobban szeret csupán az akaratgyenge entitásokkal fizi-
kai kapcsolatot létesíteni. 

53.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha egy egyén-
nek közeli találkozása van egy ufóval, vagy bármely más, ebbe a kate-
góriába sorolható élménye, akkor alaposan meg kell vizsgálnia a kon-
taktust és annak őrá gyakorolt hatását ahhoz, hogy eldöntse, az most 
vajon orioni vagy konföderációs kapcsolat volt-e. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Így igaz. Amennyiben félelmet és megsemmisülést 
talál, akkor a kapcsolat igen valószínűen negatív természetű volt. Ha 
az eredmény remény, barátságos érzések és egy céltudatos, mások 
szolgálatának pozitív érzésére való ráébredés, akkor a konföderációs 
kontaktus jegyei nyilvánvalóak. 

53.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Nem szerettem volna senkiben sem rossz be-
nyomást kelteni az Első Könyvben foglalt anyaggal, és szükségesnek 
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érzem még hozzáadni valamennyit a fenti anyagból. Tudom, hogy ez 
múlékony, ám úgy hiszem, szükséges az anyag teljes megértéshez vagy 
megfelelő megközelítéséhez, úgy is mondhatnám. 

Itt feltennék most pár kérdést. Ha nem akarod, hogy feltegyem őket, 
akkor átugorjuk őket. Szeretném azonban megkérdezni, hogy a kon-
föderációs entitások legnagyobb része hogy néz ki. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitású konföderációs entitás változóan 
néz ki, a fizikai hordozója – mondjuk úgy – leszármazásától függően. 

53.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Némelyikük pont úgy néz ki, mint mi? Elmennének földi 
embernek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ilyen természetűek a legtöbbször ötödik 
denzitásúak. 

53.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételezem, ugyanez lenne a válasz az Orion csoportra is. 
Így van? Már ami a negyedik és ötödik denzitást illeti. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

53.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, miért volt [női néven] olyan sok ezüstpetty? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez megszegés. Nem. 

53.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Elárulnád, miért betegedtem le Carl Raschke 
beszéde alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk a gondolataidat. Ezek helyesek, és ennél-
fogva nem sértünk meg azzal, ha megerősítjük őket. Beszéded kijelölt 
tér/ideje közelgett, mikor orioni támadás alá kerültél köszönhetően 
néhány pozitívan irányult egyén hőn áhított vágyának, hogy megis-
merkedjen az Egység Törvényével. Erre számítani lehet, különösen, 
mikor nem egy olyan csoportban vagy, amely erőt kölcsönöz egymás-
nak. 
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53.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Tennél-e megjegyzést az általam és az instru-
mentum által – amennyiben ő is egyetért – gyerekként átélt ún. 
gömbvillám élményről?7 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaszakasznak. 

Meglátogattak titeket a társaitok, hogy minden jót kívánjanak nektek. 

Van-e még más, rövidebb jellegű kérdés, amit megválaszolhatunk? 

53.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nincs. Bocsánat, amiért sok múlékony kérdést tettem fel 
ezen az ülésen. Remélem, nem okoztunk galibát neked, különösképp 
a polaritásvesztésre és arra az adott kérdésre gondolván, ám szükséges-
nek éreztem belevenni valamennyit ebből az anyagból, nehogy Az 
Egység Törvénye első kötetét olvasó Vándorok és mások téves követ-
keztetésekre jussanak a kontaktélményeiket illetően. Sajnálom, ha 
bármilyen problémát okoztam. 

Csak azt kérdezném meg, hogy tehetünk-e valamit a kapcsolat javítása 
érdekében vagy az instrumentum segítségére. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum jól van. Kérlek, gondosan őrizd a 
beállításaidat. Most elhagyunk benneteket, barátaim, az Egy Végtelen 
Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát a Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében örvendezve. Adonáj. 

                                                 
7 Megjegyzés Carlától: „Mikor körülbelül egy éves voltam, és egy bölcsőben 
aludtam, melyet kissé távolabb helyeztek el a nyitott ablaktól, vihar volt. Anyu 
bejött bezárni az ablakot. Egy gömbvillámot látott, amely berepült a szobába, 
leírt a bölcső körül másfél kört, majd újra kirepült. Mikor a történetet elmesél-
tem Donnak, azt mondta, hogy ugyanez történt vele is, mikor csecsemő volt. 
Az ő anyja nem részletezte, így ez minden, amit tudott.” 
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54.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

54.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Először az instrumentum állapotáról szeretnék kérdezni. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti. 

54.2 8888Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jimtől van egy kérdésem egy élményről, amit akkor élt át, 
mikor először költözött ki a földjére, melyben azt az üzenetet kapta, 
„Túlélésed kulcsa közvetett módon jön, nyugtalanságon keresztül.” 
Angelica volt az entitás neve. Tudnál felvilágosítást adni neki ezzel 
kapcsolatosan? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

54.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennéd, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mint már említettük9, minden egyes elme/test/szellem 
összetételnek számos vezetője áll rendelkezésre. Eme útkísérők közül 
kettőnek a személyisége a férfi és női polaritás. A harmadik androgün, 
és egy egységesebb fogalomalkotási készséget képvisel. 

Az Angelica hangrezgés összetételként megszólaló lélekvezető a női 
polaritású perszóna volt. Az üzenethez teljes magyarázat nem adható a 
Zűrzavar Törvénye okán. Sugallhatjuk, hogy a haladás érdekében 
némi elégedetlenségi állapot jelen lesz, ez adván lökést az egyénnek a 
további kereséshez. Ez az elégedetlenség, idegesség, vagy ha úgy tet-
szik, szorongás, nem önmagában hasznos. A haszna tehát közvetett. 

                                                 
8 Ez a kérdés és a következő az Ötödik Könyvben úgy lettek felsorolva, mint az 
50. ülésről valók. Valójában azonban az 54. ülésről származnak. 
9 Ld. 36.10 
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54.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Szeretném nyomon követni az energiát, mely 
feltételezésem szerint a Logoszból származik. Egy feltevést fogok ten-
ni, majd hagylak kijavítani az állításom és kibővíteni az elképzelésem. 

A fénysugárzás minden hullámhossza a Logoszból ered. Ezek a sugár-
zási frekvenciák alkotják a Logosz által teremtett valamennyi tapaszta-
lati denzitást. Feltételezem, hogy a Napunk bolygórendszere, annak 
összes sűrűségében, a Napunk Logoszként teremtett tapasztalás-
teljessége. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

54.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na mármost, úgy feltételezem, hogy a különböző hullám-
hosszak egymástól elkülönülnek, ahogy elmondtuk, hétfajta színre, 
hogy így ezen színek egy-egy alapfrekvenciái lehetnek Nap-Logoszunk 
egy al-Logoszának, és hogy egy al-Logosz vagy mondhatjuk: egyén 
ezen alaphullámhosszak vagy színek bármelyikét aktiválhatja, és az 
adott frekvencia vagy szín aktiválása nyomán keletkező testet felhasz-
nálhatja. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ha jól értjük kérdésedet, akkor ez helytelen abban, 
hogy az al-al-Logosz nem dimenzionalitásokban, hanem csak 
társ-Teremtőkben, vagy elme/test/szellem összetételekben lakozik. 

54.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy értettem, hogy egy elme/test/szellem összetételnek 
aktiválódhat akkor egy olyan teste, amely e hét színsugár valamelyike. 
Ez így helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez ugyanolyan értelemben helyes, mint amiképp he-
lyes azt állítani, hogy bárki játszhat egy összetett hangszeren, mely egy 
széphangzású harmonikus rezgésösszetételt bocsát ki, mint mondjuk a 
ti zongorátok, és olyan jól tud ezen játszani, hogy koncerteket adhat a 
nagyközönségnek, mint mondanátok. 

Más szóval, habár igaz, hogy valamennyi valódi-szín hordozó potenci-
álisan rendelkezésre áll, ügyesség és önfegyelem szükséges ahhoz, hogy 
valaki hasznát tudja venni a fejlettebb vagy könnyebb hordozóknak. 
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54.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, ezeket az állításokat én csak azért tettem, hogy 
feltehessem az alapkérdést, amit kérdezni szeretnék. Ez egy nehezen 
megfogalmazható kérdés. 

Van tehát az általunk Napnak nevezett al-Logoszból származó intelli-
gens energiánk, mely azután kialakít – és vegyünk példának egyetlen 
al-al-Logoszt, amely egy elme/test/szellem összetétel. Az intelligens 
energia valamiképp modulálódik vagy torzítódik, hogy végül el-
me/test/szellem összetétel lesz belőle bizonyos személyiségbeli torzulá-
sokkal, így az elme/test/szellem összetételnek vagy ezen összetétel elme 
összetevőjének újra torzítatlanná kell válnia, hogy ismét pontosan 
megfeleljék az eredeti intelligens energiának. 

Elsőként szeretném megtudni, hogy helyes-e az iménti állításom, má-
sodszor pedig tudni szeretném, miért van ez így: hogy van-e még más 
válasz is erre az Egység Törvényének első torzulásán kívül. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az állítás lényegileg helyes. Amint mélyére hatolsz az 
Első Torzulás természetrajzának az ént megismerő én alkalmazásában, 
kivehetővé kezd válni egy Végtelen Teremtő kézjegye: a változatosság. 
Ha nem lennének lehetőségek a félreértésre s ezáltal a megértésre, 
nem lenne tapasztalat sem. 

54.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól van. Mihelyst egy elme/test/szellem összetétel tudatára 
ébred ennek a folyamatnak, akkor úgy dönt, hogy ahhoz, hogy ren-
delkezzék a képességekkel: teljes képességével a teremtésnek és a Te-
remtőnek (melynek ő egy parányi része, ugyanakkor mégis az egésze) 
– hogy rendelkezzék a teljes teremtéssel együtt járó képességekkel, 
ahhoz gondolkodását újra kell egyesítenie vagy újra kell harmonizál-
nia az Eredeti Teremtő Gondolattal, méghozzá pontos vibrációban, 
vagy rezgési frekvenciában, úgy mondom. Hogy ezt elérje, ahhoz fe-
gyelmeznie kell a személyiséget, hogy az szorosabban illeszkedjék az 
Eredeti Gondolathoz vagy Eredeti Rezgéshez, és ez a színspektrum 
egyes színeinek megfelelően hét önfegyelmezési területre van lebont-
va. Így van? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kijelentés, habár helyes, nagy lehetőséget hordoz 
a félreértésre. A pontosság, mellyel az egyes energiaközpontok megfe-
lelnek az Eredeti Gondolatnak, nem az egyes energia-összeköttetések 
szisztematikus elhelyezésében rejlik, hanem ezen energiaközpontok 
kiegyensúlyozott keveredésének folyékony és plasztikus elhelyezésében 
olyan módon, hogy az intelligens energia minimális torzulással legyen 
képes keresztülcsatornázni önmagát. 

Az elme/test/szellem összetétel nem egy gép. Inkább olyan, mint egy – 
talán úgy mondanátok: hangköltemény. 

54.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Valamennyi elme/test/szellem összetétel a mindenség egé-
szében rendelkezik a hét energiaközponttal, amikor teljesen kifejlődik, 
vagy amikor fejlődése eléri azt a pontot, ahol hét energiaközponttal 
rendelkezhet? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek az energiaközpontok csírájukban a Logosz te-
remtésének kezdete óta jelen vannak a makrokozmoszban. Az időtlen-
ségből való kilépésre már minden elő van készítve. Ez igaz a végtelen 
teremtésben. 

54.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor azt fogom feltenni, hogy a Teremtő, az Önmaga 
megismerésének módját illető intelligens felbecsülésében megalkotta a 
megismerés hét területének elvét. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben helytelen. A Logosz Fényt hoz létre. A 
katalitikus és energetikai tapasztalati szinteket e Fény sajátos természe-
te alkotja meg a teremtésben. Így van az, hogy minden megtisztelte-
tés/kötelességek legnagyobbika – mely a következő oktáv béliek szá-
mára adatik meg – a Fény felügyelete annak megnyilvánulásaiban 
ciklusaitok, ha úgy tetszik: tapasztalati időszakai során. 

54.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Újabb feltevést fogok tenni. Az elme/test/szellem összetétel, 
az Első Torzulásból adódóan, választhat olyan mentális konfigurációt, 
ami a beáramló energia egy adott hullámhosszán vagy színében az 
intelligens energia konfigurációjától kellően kimozdult, hogy így a 
beáramló energia egy részét ezen az adott frekvencián vagy színben 
eltorlaszolja. Helyes-e ez az állítás? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

54.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lehet, hogy ez a kérdés nem lesz jó, de fel szeretném tenni. 
Tudnál nekem képet adni arról a maximális energiahányadról, ame-
lyet bármelyik színben eltorlaszolni lehetséges, vagy van-e ennek egy-
általán értelme? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egy entitás energia-beáramlási mintáiban bármely 
energiában vagy színben, vagy energiák vagy színek bármely kombi-
nációjában lehetséges a teljes blokád. 

54.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Rendben van. Akkor azt feltételezem, hogy az Első Torzulás 
a – hogy is mondjam – mozgató, vagy ami lehetővé teszi ezt az elzá-
ródást.10 Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk szavakon vitatkozni, de jobbnak lát-
juk kerülni az olyan kifejezések használat, mint az enged ige. A szabad 
akarat nem megenged, és az eleve elrendelés sem nem-megengedne 
tapasztalati torzulásokat. Ehelyett a Zűrzavar Törvénye az energiák 
szabad elérését kínálja minden egyes elme/test/szellem összetételnek.  

Az enged igét pejoratívan értelmeznék, minthogy ez polaritást sejtet 
helyes és helytelen vagy megengedett és nem megengedett között. 

Ez apró betűs dolognak tűnhet, ám a mi legjobb gondolkodásunk 
szerint bizonyos súlyt hordoz. 

54.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Az én legjobb gondolkodásom szerint is súlyt 
hordoz, és nagyra értékelem, amit elmondtál nekem. 

Most pedig szeretném szemügyre venni a katalizátor eredetét a… – 
először is van az az elme/test/szellem összetétel állapotunk, amelynél 
az Első Torzulás hatására egy vagy több energiaközpont elzáródott 
vagy részlegesen elzáródott állapotba került. Azt feltételezném, hogy 
katalizátor csak abban az esetben indokolt, ha egy energiaközpont 
legalább részlegesen elzáródott. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

                                                 
10 Eredeti: „is the … motivator or what allows this blockage.” allow = (meg)enged 
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54.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Meg tudnád mondani, hogy miért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Noha elsődleges prioritás mindegyik energiaközpont 
aktiválása vagy szabaddá tétele, ennél a pontnál szintén elsődleges 
fontosságú az energiák közti egyensúlyok kifinomítását elkezdeni, 
hogy így a teljes rezgési létezőség akkordjának minden egyes hangja 
tisztán, behangoltan, és a többi energiával összhangban szóljon. 

Az egyensúly kialakítása, az én behangolása és harmonizálása központi 
a fejlettebb vagy szakértő elme/test/szellem összetételnek. Az energiák 
aktiválhatók lennének azon szépség nélkül is, mely az önfegyelmezé-
seken és ama személyes energiák nagyra becsülésén keresztül lehetsé-
ges, amit mélyebb személyiségnek vagy lélekidentitásnak nevezhettek. 

54.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hadd tegyek egy hasonlatot, ami épp most eszembe jutott. 
Egy héthúros hangszeren lehet játszani az egyes húrok teljes kitérítésé-
vel és elengedésével is, hogy létrejöjjön a hang. Vagy pedig – mihelyst 
a húrok képesek a teljes kitérésre (és hangkiadásra) – az ily módú 
hangkiadás helyett az egyéni kreatív személyiséget elővéve, s a megfe-
lelő mértékben és megfelelő sorrendben kitérítve őket, létrejön a zene. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. A kiegyensúlyozott egyénben az energiák a 
Teremtő kezére várva nyugosznak, hogy az összhangot pendítsen. 

54.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Szeretném akkor nyomon követni a katalizátor evolúcióját 
az elme/test/szellem összetételeken, hogy miként kezdjük el felhasz-
nálni és miként használjuk fel teljesen e behangolás megteremtésére. 
Feltételezem, hogy az al-Logosz, mely a teremtés e ránk eső kicsinyke 
részét megalkotta – fölhasználva a Logosz intelligenciáját, melynek ő 
is része – megadja az elme/test összetételekre és az elme/test/szellem 
összetételekre ható, hogy úgy mondjam, alapkatalizátort, mielőtt azok 
elérnék a fejlődés azon fokát, melynél maguk kezdhetik programozni 
saját katalizátoraikat. Így van-e ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Az al-Logosz az energia alacsonyabb 
szintjein kínálja fel a katalizátort, az első háromnál: ezek a fizikai 
komplexum túléléséhez kapcsolódnak. A magasabb központok magá-
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nak az elme/test/szellem összetételnek a hajlamaiból jutnak katalizá-
torhoz válaszul minden véletlenszerű és irányított élményre. 

Így hát a kevésbé fejtett entitás a fizikai összetétel túlélése szempont-
jából fogja érzékelni az őt érő katalizátorokat a preferált torzulásokkal 
együtt. A tudatosabb entitás, mivel tudatos a katalitikus folyamatot 
illetően, az al-Logosz által felkínált katalizátort olyan serkentővé kezdi 
majd áttranszformálni, mely a magasabb energianexusokra hathat.  

Vagyis az al-Logosz csupán, hogy úgy mondjuk, egy alap csontvázát 
kínálhatja fel a beindítóknak. Az izmoknak és a húsnak, melyek a 
bölcsesség, szeretet, együttérzés és szolgálat túléléséhez kapcsolódnak 
úgymond, az elme/test/szellem összetétel alapkatalizátorokra adott 
válaszai adnak életet, hogy egy összetettebb katalizátor szülessen, mely 
másfelől ugyancsak felhasználható torzulások keltésére eme magasabb 
energiaközpontokban. 

Mennél fejlettebb az entitás, annál vékonyabb a kapcsolat az 
al-Logosz és az érzékelt katalizátor közt, míg végül az én választ ki, 
készít elő és gyárt le magának minden beindítót. 

54.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A jelenleg a bolygóra leszületett entitások közül kik esnének 
ebbe a kategóriába, vagyis hogy maguk gyártják le valamennyi katali-
zátorukat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérdésedet meghatározhatatlannak találjuk, ám azzal 
felelhetünk, hogy a külső katalizátort teljesen uralni képesek száma 
eléggé kicsiny. 

A jelen tér/idő összeköttetésben szüretelhetők közül legtöbben részle-
ges kontrollal rendelkeznek a külső illúzióik fölött, és a külső serken-
tést olyan hajlamokon való munkálkodásban hasznosítják, amelyek 
nincsenek még egyensúlyban. 

54.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az önmagát szolgáló polarizáció esetében milyen fajta kata-
lizátorokat programoznak az ezt az útirányt követő entitások, amikor 
elérik a saját beindítóik megtervezésének szintjét? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A negatívan irányult entitás maximális elkülönülést és 
irányítást fog programozni mindazon dolgok és tudatos entitások 
felett, melyeket az énjétől eltérőként érzékel. 

54.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Arra céloztam… értem, hogy a pozitívan irányult egyén 
olyan katalizátort programozna magának, amely fizikai fájdalomhoz 
vezetne, hogyha… feltételezem, hogy egy entitás beprogramozhat 
valamit, ami fizikai fájdalom megtapasztalását adja meg neki, ameny-
nyiben nem az általa kiválasztott utat követi. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérlek, fogalmazd újra a kérdést. 

54.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy pozitív irányultságú entitás választhat afféle keskeny 
gondolkodási és cselekvési irányt egy testet öltés során, hogy olyan 
feltételeket helyez készenlétbe, amelyek fizikai fájdalmat eredményez-
nek, ha erről az útról letér. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

54.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy negatívan orientált egyén tenne bármi ehhez foghatót? 
Tudnál példát mondani? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egy negatívan irányult egyedi elme/test/szellem össze-
tétel szokásszerűen gazdagságot programoz, könnyű életet, s a lehető 
legtöbb lehetőséget a hatalomra. Sok negatív entitást így majd szét vet 
az általatok egészségnek nevezett fizikai komplexum torzulás. 

Mindamellett egy negatív orientációjú egyén választhat fájdalmas 
kondíciót avégett, hogy növelje a torzulást az úgynevezett negatív 
érzelmi mentalitás felé, úgymint harag, gyűlölet és frusztráció. Az 
ilyen entitás akár egy teljes testet öltési tapasztalást is felhasználhat egy 
tompa élű gyűlölet vagy harag kifenésére, hogy így jobban 
sarkosulhassék a negatív avagy elkülönült pólus irányába. 

54.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most úgy tűnik, hogy leszületés előtt, bármely inkarná-
ciónál, amint egy entitás jobban tudatára ébred az evolúciós folya-
matnak és kiválaszt egy útirányt, legyen az akár pozitív, akár negatív, 
az egyén valamely ponton ráébred arra, mit is kíván tenni az energia-
központok szabaddá tétele és kiegyensúlyozása tekintetében. Ezen a 
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ponton képes lesz az élettapasztalásra előprogramozni azon katalitikus 
élményeket, melyek segíteni fogják őt a szabaddá tételi és kiegyensú-
lyozási folyamatban. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

54.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A célját tehát annak, amit úgy nevezünk, hogy testet öltött 
fizikai létállapot, a leszületés előttről szemlélve úgy tűnik, hogy telje-
sen vagy majdnem teljesen az előprogramozott katalizátorok megta-
pasztalása, és e katalizátorok által kiváltott fejlődés jelenti. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Újrafogalmazunk a világosság kedvéért. Az inkarnált 
lét célja az elme, a test és a szellem evolúciója. Ennek eléréséhez nem 
feltétlenül szükséges katalizátor. Ösztönző nélkül azonban fejlődési 
vágy és haladásba vetett hit rendszerint nem jelentkezik, és így fejlődés 
sem megy végbe. Következésképp katalizátort programoznak, a prog-
ramot pedig az elme/test/szellem összetétel egyedi szükségleteire terve-
zik. Ennélfogva kívánatos, hogy az elme/test/szellem összetétel tisztá-
ban legyen és felfigyeljen tapasztalati katalizátora hangjára, össze-
gyűjtve belőle azt, aminek összegyűjtésére leszületett. 

54.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor az látszik, hogy a pozitív ösvény követői szemben a 
negatív ösvényen járókkal pontosan fordított céllal rendelkeznek az 
első három színsugárban: vörös, narancs és sárga. A két ösvény éppen 
ellentétes módon próbálja felhasználni a színsugarakat. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben, de alapjaiban is helyes. Minden központ-
ban van egy energia, ami szükséges ahhoz, hogy az elme/test/szellem 
összetételt, mely az élettapasztalás hordozója, helyes felépítésben és 
összeállításban tartsa. Az elme/test/szellem összetétel integritásának 
megőrzése érdekében mind a negatív, mind a pozitív entitások jól 
teszik, ha megtartják ezt a kis adagját minden központnak. E ponton 
túl azonban való igaz, hogy a negatív a három alsó központot a többi-
ektől való elkülönülésre és az ő irányításukra használja szexuális mód-
szerek, személyes önérvényesítés és társasági tevékenység révén. 

Ezzel ellentétben a pozitív irányultságú egyén erős vörösszín szexuális 
energiákat átváltoztat zöld színű energiacserékké valamint kék és indi-
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gó kisugárzássá, az egoizmust és a társadalmi pozíciót pedig hasonlóan 
átminősíti olyan energiacserés helyzetekké, melyekben az entitás egye-
sülhet másokkal és a szolgálatukra lehet, míg végül aztán anélkül sugá-
rozhat másokra, hogy bármi cserét várna viszonzásul. 

54.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Le tudnád írni az e központokba belépő energiát? Le tud-
nád írni, a forrásától elindulva az útvonalát, az alakját és a hatását? 
Nem tudom, lehetséges-e ez, de meg tudnád tenni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben lehetséges. 

54.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennéd, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Minden energia eredete a Szabad Akarat Szeretetre adott válasza. 
Minden energia természete a Fény. Bejárásának módja az el-
me/test/szellem összetételbe kettős. 

Ott van először is a belső fény, mely az én Sarkcsillaga, a vezércsillag. 
Ez valamennyi entitás születési joga és igaz természete. Ez az energia 
belül lakozik. 

A belépés második pontja poláris ellentéte úgymond az Északi Csil-
lagnak, és ha a fizikai testet a mágneses mező analógiájaként kívánod 
használni, akkor akként láttatható, mintha a lábakon keresztül lépne 
ki a földből és a gerinc legalacsonyabb pontján haladna át. E belépési 
pontja az univerzális fényenergiának differenciálatlan addig, amíg el 
nem kezdi megszűrődését az egyes energiaközpontokon. Az egyes 
központok követelményei, valamint a hatékonyság, mellyel az egyén 
megtanult rákapcsolódni a belső fényre, határozzák meg azt a jelleget, 
hogy az entitás mennyire képes hasznát venni eme beáramlásoknak.  

54.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A tapasztalati katalizátor is ugyanezt az útvonalat követi? 
Lehet, hogy ez ostoba kérdés. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem értelmetlen kérdés, mivel a katalizátor és az 
energiaközpontok kívánalmai vagy torzulásai két egymással oly közeli 
kapcsolatban álló fogalom, mint két kötélszál. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, ÖTVENNEGYEDIK ÜLÉS 

40 

54.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor – említetted egy korábbi ülésen, hogy a tapasztalati 
katalizátort a déli pólus tapasztalja meg először és értékeli ki a túlélés 
tekintetében, stb. Ezért tettem föl a kérdést, és én… – Kibővítenéd 
ezt a gondolatot? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A megszűrődési folyamatról beszéltünk11, amelynek 
során a beérkező energiák fölfelé húzódnak az egyes energiaközpontok 
torzulásainak, illetőleg a belső fény tudatosulásából kisugárzó akarat 
vagy vágy erejének megfelelően. Ha konkrétabbak legyünk, kérlek, 
kérdezz konkrétan. 

54.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tennék egy állítást, mely némileg eltorzult lehet, és hagylak 
kijavítani. A lábon és a gerinc alsó pontján át beérkező teljes energiát 
az elme/test/szellem összetétel abban a formában kapja meg, amit mi 
fénynek hívunk. Az egyes energiacentrumok, amelyeken sorra áthalad, 
a vöröstől kezdve az ibolyáig, kiszűrőznek és felhasználnak egy-egy 
részt ebből az energiából. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyrészt így van. A kivételek a következők: Az 
energia-beáramlás az indigónál ér véget. Az ibolya sugár egy hőmérője 
avagy jelzőkészüléke az egésznek. 

54.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miközben ezt az energiát elnyelik az energiaközpontok, 
valamely ponton nemcsak elnyelődik a lénybe, hanem kifelé is sugá-
roz az energiacentrumból. Azt hiszem, hogy ez a kék központnál kez-
dődik és… és az indigónál és az ibolyánál is előfordul? Jól mondom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Először is kimondanánk, hogy még nem fejeztük be 
az előző kérdés megválaszolását, s így részben mindkettőre válaszolha-
tunk azzal, hogy a teljesen aktivált entitásban csupán az a kis résznyi, 
az energiaközpont felhangolásához szükséges beáramló fény használó-
dik el, a fennmaradó nagyobbik rész szabadon csatornázható és húz-
ható fölfelé. 

Hogy teljesebb választ adjunk a második kérdésedre, elmondhatjuk, 
hogy igaz az, hogy a válasz szüksége nélküli sugárzóság a kék színnél 

                                                 
11 Ld. 49.5–6 
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kezdődik, habár a zöld színnek, a nagy átmeneti színsugár lévén, meg 
kell adni minden gondos odafigyelést, mert amígcsak valaki át nem 
élte és nagy mértékig mesterévé nem vált a mindenfajta energiacse-
réknek, addig a kék és indigó kisugárzás akadályokba ütközik. 

Újra elmondjuk, hogy az ibolya kiáradás, ebben a kontextusban, egy 
olyan erőforrás, melyből – az indigón keresztül – az intelligens végte-
lenhez lehet kapcsolódni. Az ebből történő kisugárzás nem ibolyaszí-
nű lesz, hanem zöld, kék vagy indigó, attól függően, hogy a végtelen 
milyen természetű intelligenciafajtát hozott át érzékelhető energiába. 

A zöldszín-típusú kisugárzás ebben az esetben a gyógyítás, a kékszín a 
kommunikáció és inspiráció, az indigó az adeptus energiája, melynek 
a hitben van meg a szerepe. 

54.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi van akkor, ha egy elme/test/szellem összetétel meditáci-
óban érez valamit az indigó centrumban, mit érez ő olyankor? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése a mostani munkának. 

Aki ezt az aktiválódást érzi, az beáramlásokat él át ennél az energia-
centrumnál, melyek vagy a központ szabaddá tételére valók a központ 
felhangolása érdekében, hogy az passzoljon a többi energiacentrum 
összhangjához, vagy az intelligens végtelen kapujának működésbe 
hozatalára valók. Nem lehetünk konkrétabbak, mert e három műkö-
dés mindegyikét tapasztalja az az egyén, aki ezt a fizikai komplexum 
torzulást érzi. 

Van-e rövidke kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot? 

54.33 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak annyit kérdeznék, hogy tehetünk-e valamit a közvetítő 
kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérlek, legyetek tisztában vele, hogy az instrumentum 
nyakának megtámasztás kell. Minden rendben. 

Búcsúzom, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényé-
ben. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejével és 
békéjével. Adonáj. 
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55.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

55.1 KKKKérdező:érdező:érdező:érdező: Először az instrumentum állapotáról szeretnék kérdezni, ha 
szabad. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum fizikai torzulásokat él meg a testi 
komplexum gyengesége irányába, mely pszichikai támadás miatt tör-
ténik. Az instrumentum vitális energiáit azonban nem érte bántódás, 
köszönhetően az itt jelen lévők gyógyítói munkás segítségének. Ez az 
instrumentum láthatóan ki lesz téve az efféle gyengeség-torzulásoknak 
azon inkarnatív eljárásmódok folytán, melyek a testkomplexumot már 
eleve gyengeségi torzulásokra hajlamosítják. 

55.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami konkrét dolog, amit tehetünk, amit már 
elmondtál nekünk? Vagy egyéb, amivel enyhíthetnénk ezt a pszichikai 
támadást vagy a legjobban segíthetnénk az instrumentumot? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk az instrumentumot és megállapítjuk, 
hogy torzulása az egyes entitások megbecsülése s az egyes entitások 
gondoskodásának nagyra értékelése felé irányul, ahogy ezt nevezheti-
tek. Ez a légkör úgymond, a legnagyobb kontrasztját kínálja az efféle 
pszichikai támadások kellemetlen érzetének, hiszen az az ellenkező, 
vagyis a pszichikai támogatás légköre. 

Ezt mindketten valódi magatartásbéli, gondolati, érzelmi és spirituális 
torzulások tudatalatti működésével teszitek eme instrumentum felé. 
Nincs is nagyobb varázslat az őszinte torzulásnál a szeretet felé. 

55.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Korábbi anyagból tennék fel egy pár kérdést, 
amiket nem sikerült megértenem. Reménykedem, hogy ez valame-
lyest le fogja majd tisztázni felfogásomat a „mentális konfigurációkra” 
vonatkozólag, amelyekkel dolgunk akadt. 
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Az előző előtti ülésen a következő állítást tetted: „Az orioni entitások 
számára azonban ez kockázatot jelent azon gyakoriság végett, amivel 
eztán a szüretelhető negatív planetáris entitások ugráltatni próbálják 
vagy parancsokat osztogatnak az orioni kontaktoknak pont úgy, 
ahogy eme entitások utasítgatják a negatív planetáris kontaktokat.” El 
tudnád magyarázni ezen kijelentés vonatkozásában a működésmódot, 
ami tudatosságbéli polarizációt kelt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A negatív polarizációt nagymértékben elősegíti 
más-ének alárendelése vagy leigázása. Két negatívan sarkosult entitás 
közt olyan a potenciál, hogy a másikat lealázó vagy a másikra ráparan-
csoló negatív polaritáshoz jut. 

Az így csicskáztatott vagy leuralt egyén, azáltal, hogy szolgál egy 
más-ént, szükségszerűen veszíteni fog a negatív polaritásból, jóllehet 
vágyat nyer további negatív polarizációra. E vágy aztán hajlamos lehe-
tőségeket teremteni a negatív polaritás újraszerzésére. 

55.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy kell értsem tehát… csak maga az, hogy a harmadik 
denzitású entitás ezen a bolygón, csak maga az, hogy ő hív vagy 
csicskáztat egy Orioni Keresztest, egy polarizáló típusú cselekedet, ami 
mindkét entitásra kihatással van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A hívási mechanizmus és a 
csicskáztatási mechanizmus a legcsekélyebb mértékben sem fedik 
egymást. Hívásnál a hívó entitás egy segítségért folyamodó újonc a 
negatív megértésben, ha megbocsátjátok az elnevezésficamot. Az 
orioni válaszoló növeli saját negatív polaritását, mivel negatív filozófi-
át terjeszt, ezáltal behálózva vagy uralma alá hajtva a hívó entitást. 

Vannak azonban esetek, mikor a kontaktus egy küzdelemmé fajul, 
amely mintapéldája a negativitásnak. E versengésben a hívó megkísé-
rel nem segítséget kérni, hanem eredményeket követelni. Minekután 
a harmadik denzitású, negatív irányultságú szüretelhető entitásnak 
rendelkezésére áll egy testben eltöltött tapasztalati nexus és minekután 
az orioni kereszteseket nagymértékben köti az Első Torzulás, az előre-
haladás érdekében az orioni entitás sebezhető az ilyen csicskáztatásra, 
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ha azt megfelelően végzik. Ebben az esetben, a harmadik denzitású 
entitás lesz az úr, az orioni keresztes pedig kelepcébe kerül és ugráltat-
hatóvá lesz. Ez ritka. Mindazonáltal mikor megtörténik, az orioni 
entitás vagy a bevont társas memória komplexum negatív polaritás-
vesztést könyvelhet el, a csicskáztató harmadik denzitású entitás erejé-
nek arányában. 

55.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Említetted, hogy ez akkor működik, ha a csicskáztatást 
megfelelően végzik. Mit értesz azon, hogy „ha a csicskáztatást megfe-
lelően végzik”? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megfelelően csicskáztatni annyit tesz, mint megfelelő-
en negatívnak lenni. Az önös szolgálatot magában hordozó gondolati 
és viselkedési hányadnak a 99%-ot kell közelítenie ahhoz, hogy egy 
harmadik denzitású negatív entitás alkalmasan konfigurált legyen egy 
efféle csicskáztatási versengésre. 

55.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mely kommunikációs metódust venné igénybe az orioni 
entitással az effajta negatív csicskáztató? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A két leggyakoribb fajta csicskáztatás: egy, a szexuális 
mágia perverzióinak használata, kettő, a rituális mágia perverzióinak 
használata. A siker kulcsa mindegyik esetben a csicskáztató akaratának 
tisztasága. Közel tökéletesnek kell lennie a szolga fölötti győzelemre 
irányuló összpontosításnak. 

55.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, hogy a tudatosságbéli polarizációban van-e 
bármilyen párhuzam az imént elmondott kapcsolatfajta illetve akö-
zött, amit mi épp most folytatunk, amikor Rével kommunikálunk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nincs rokonság az ilyen típusú kapcsolatfelvétel és a 
csicskáztatási módszer közt. Ez a kapcsolat akként jellemezhető, ami 
az Együttérzés Testvéreiére jellemző, melynek során a kontaktust fo-
gadók a félretehető, öncélú torzulások feláldozásával kísérelnek meg az 
ilyen kontaktusra előkészülni annak érdekében, hogy szolgáljanak. 
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A Ré társas emlékezet összetét úgyszintén vágyának függvényeként 
ajánlkozik a szolgálatra. Mind a hívót, mind a kontaktot hála tölti el 
az alkalom láttán, hogy szolgálhat másokat. 

Megemlíthetjük, hogy ez előzetesen semmiképp nem kívánja meg, 
hogy vagy a hívók, vagy a mi csoportunk béliek bármely módon is 
megközelítsenek egy olyan tökéletességet vagy tisztaságot, mint ami a 
csicskáztatási módszernél lett leírva. A hívó csoportnak sok torzulása 
lehet, és sok katalizátorral dolgozhat együtt, és ugyanígy Ré csoportja. 
Mások szolgálatának mindent fölülmúló vágya, e csoport rezgésössze-
tételeinek páratlan harmóniájával karöltve, megadja számunkra a lehe-
tőséget, hogy egy csatornájaként szolgáljunk az Egységes Végtelen 
Teremtőnek. 

A dolgok nem a pozitívan irányultakhoz jönnek, hanem rajtuk keresz-
tül. 

55.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Múlt alkalommal azt mondtad, hogy „amígcsak 
valaki át nem élte és nagy mértékig mesterévé nem vált a mindenfajta 
energiacseréknek, addig a kék és indigó kisugárzás akadályokba ütkö-
zik.” Ki tudnád ezt jobban fejteni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jelen tér/időben még nem fedtük le az ide tartozó 
közbenső anyagot. Arra kérünk, kérdezz újra egy erre alkalmasabb 
tér/idő nexusban. 

55.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Rendben. Mintegy vadászok itt a belépőpontra némi felvi-
lágosításhoz. Lehet, hogy nem termékeny területen keresgélek. 

De még régebben úgy fogalmaztál, hogy „ugyanúgy segíthettük a ti 
népeteket, ahogyan minket is (azaz Rét) segítettek, olyan formákkal, 
mint a gúla alak.” Ezek a formák sok-sok helyen megemlítésre kerül-
tek, ugyanakkor azt is elmondtad, hogy önmagában az alak nem első-
rendű jelentőségű. Kapcsolatot látok eme alakzatok és az energiák 
között, melyeket most a testtel összefüggésben tanulmányoztunk, és 
szeretnék feltenni pár kérdést a piramissal kapcsolatban, hogy lássuk, 
találok-e esetleg belépőt e megértések némelyikéhez. 
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Mint kifejtetted, „azt fogod látni, hogy a háromszögek találkozása, 
ami az első szinten van mind a négy oldalon, egy gyémántot alkot egy 
síkban, ami vízszintes.” Elmondanád, mit értettél találkozás szó alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A matematikátok és aritmetikátok kevés olyan 
konfiguratív leíróval rendelkezik, amit itt használhatnánk. Anélkül, 
hogy szándékosan homályosak lennénk, megemlíthetjük, hogy az 
alakzatok rendeltetése az elme/test/szellem összetét idő/tér részeivel 
való munka. Ennélfogva a metszéspont egyszerre tér/idő és idő/tér 
jellegű, s ezért a háromdimenziós geometriában két metszéspont fejezi 
ki, melyek az idő/térben is és a tér/időben is levetítve egy pontot al-
kotnak. 

55.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nekem ez a pont a piramis oldalát alkotó háromszög ma-
gasságának egyhatod részére jött ki. Ez helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Számításaid lényegében helyesek, és örülünk az éleslá-
tásodnak. 

55.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez engem arra a következtetésre juttat, hogy a gízai Nagy 
Piramisban, ahogy nevezik: a Királyné Kamrája lenne a beavatásra 
alkalmas terem. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megint áthatolsz a külső tanításon. 

A Királyné Kamrája nem volna megfelelő vagy használható gyógyítási 
munkára, mivel ez a munka az energiafelhasználást egy 
szinergikusabb12 konfigurációban foglalja magában, mint a közép-
pontra helyezett lény konfigurációja. 

55.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a gyógyítói munka a Király Kamrájában végzendő? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megjegyeznénk, hogy efféle zsargon nem a 
mi sajátunk. 

55.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Igen, ezt értem. Csak ez az elterjedt megnevezése a Nagy 
Piramis két kamrájának. Nem tudom, hogy az ilyen irányú kérdések 
el fognak-e vezetni engem az energiák jobb megértéséhez, de amíg fel 
                                                 
12 kooperatívabb kölcsönhatású vagy együttműködőbb 
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nem tártam ezeket a fogalmakat, nem sok mindent tehetek azon kí-
vül, hogy fölteszek pár kérdést. 

Van egy kamra a piramis talpszintje alatt is, lent a föld alatt, ami nagy-
jából a Király Kamrájával látszik egy vonalba esni. Mi ez a helyiség? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Elmondhatjuk, hogy nyerhetők ki ismeretek a kérde-
zésnek ebből az irányvonalából. 

A kamra, amelyről felvilágosítást kértél, egy rezonáló kamra. Az ilyen 
építmény aljának, gyógyítási katalizátornak alkalmas torzulások kelté-
séhez, nyitva kell lennie. 

55.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az Életerő a Nagy Piramisban c. könyvben az ankh formát 
a piramisban lévő rezonanciával hozták összefüggésbe. Helyes ez az 
elemzés? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Átvizsgáltuk elméd és a következő kifejezésre bukkan-
tunk: „vázlatkészítés.” Ez alkalmazható. Csupán egy jelentősége van az 
ilyen alakzatoknak, mint a crux ansata13, mégpedig matematikai kap-
csolatok kódolt formában való elhelyezése. 

55.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A 76° 18'-es szög a piramis csúcsánál egy kritikus szög? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A szándékolt gyógyítási művelethez ez a szög megfelelő. 

55.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A Király Kamrája fölött miért van ott a sok különböző kis 
kamra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz a mostani munkaülés utolsó teljes kérdése. 

Általánosabban kell megközelítenünk ezt a kérdéskört a konkrét kér-
désed magyarázatához. A gyógyítandó egyén elhelyezése akkénti, hogy 
az életenergiák – ha úgy teszik – olyan helyzetben vannak, hogy rövi-
den megszakítja vagy átmetszi őket a fény. Ez a fény azután, a gyógyí-
tó kristállyal történő katalizálása hatására, manipulálhatja az aurális 
erőket – ahogy hívhatnátok a különböző energiaközpontokat – oly 
módon, hogy kiigazítások történhetnek, ha a gyógyítandó entitás úgy 

                                                 
13 crux ansata: az ankh, fogantyús- vagy füleskereszt, az élet óegyiptomi szimbóluma 
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akarja. Onnantól az entitást újra megvédi saját, immár kevésbé torzult 
energiamezeje, és képes lesz a maga útját járni. 

A folyamat, melynek során ez elvégzésre kerül, magában foglalja a 
gyógyítandó entitásnak egy egyensúlyi állapotba hozatalát. Ebbe bele-
értendő a hőmérsékleti, a légnyomásos és az elektromosan töltött kör-
nyezet. Az első két követelményt a kéményrendszer végzi el.  

55.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy működik ez a gyógyítás, hogy oly módon hat az ener-
giaközpontokra, hogy szabaddá teszi őket, ami által tökéletesíti az 
általuk generált hét testet, és ennek következtében valódi egyensúlyba 
hozza a gyógyítandó entitást? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az entitás fárad. Röviden kell válaszolnunk és egy-
szerűen közölnünk azt, hogy a szándék az energiaközpontok eltorzult 
konfigurációjának ideiglenes megszakítása, mert ekkor lehetőség nyí-
lik a gyógyítandó számára, hogy megragadja a stafétabotot, s innét az 
egyensúlyi utat választva az elme, test és szellem betegsége felé nagy-
ban lecsökkent torzulásokkal sétáljon el. 

A feltöltött légkör és a gyógyító által vezérelt kristály katalitikus hatá-
sát az eljárás szerves részeként kell számításba venni, mivel az entitás 
visszahozatala egy éber tudatos konfigurációba nem volna elvégezhető, 
ha az újjászervezési lehetőségek a gyógyító jelenléte és irányított akara-
ta nélkül kerülnének felajánlásra. 

Vannak-e nyúlfarknyi kérdések, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumen-
tumot? 

55.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényelme növelé-
sére vagy a kapcsolat javítására. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden rendben. Lelkiismeretesek vagytok. Most 
elhagyom ezt a munkaülést. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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56.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

56.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál nekem először egy leolvasást az instrumentum állapo-
táról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum jelenleg súlyosan eltorzult a men-
tális és fizikális komplexumok gyengesége irányába, és e kínálkozó 
alkalom miatt pszichikai támadás alatt áll. 

56.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jobb volna most inkább nem folytatni a kontaktust? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez teljesen a ti belátásotokra van bízva. Az instrumen-
tum kiutalt némi energiát, ami rendelkezésre áll. Jóllehet ez nem ki-
magaslóan sok, az előbb megállapított hatások következtében. 

Amennyiben tovább kívántok minket kérdezni ezen a munkaülésen, 
mint mindig, most is oltalmazni próbáljuk majd az instrumentumot. 
Úgy érezzük, tisztában vagytok az adott helyzettel további részletezés 
nélkül is. 

56.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ebben az esetben megkérdezem, hogyan működik a gúla 
alak. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, a formák, szögek és keresztmetszetek 
alapelvét szeretnéd megismerni az ottani piramison, amit Gízának 
mondtok. 

Valójából a gúla alak semmit nem csinál. Nem működik. Ez egy el-
rendezés a spirálban feltörekvő fényenergia központosítása és fénytö-
rése érdekében, miként azt az elme/test/szellem összetétel hasznosítja. 

A fényre jellemző spirálmozgás olyan, hogy a csavarban mozgó ener-
gia hatással van az egyén mágneses mezőire. Bizonyos alakzatok egy 
visszhangkamrát vagy felerősítőt kínálnak úgymond a felkígyózó 
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pránának, miként egyesek nevezték az Egységes Végtelen Teremtő e 
mindenütt jelenlévő, primér torzulását. 

Amennyiben a szándék az, hogy fölerősítsék annak szükségét, hogy az 
entitás saját akarata előhívja a belső fényt azért, hogy az illeszkedjék a 
spirálozó fényenergia felfokozódásához, akkor az entitás az általatok 
Királyné Kamrájának nevezett pozícióba kerül ebben a sajátos alakú 
objektumban. Ez a beavatóhely és a feltámadás helye. 

Egy gyógyítandó számára a mozgásban lévő spirált jelképező offszet14 
hely a megfelelő helyzet, mivel ebben a pozícióban az entitás rezgő 
mágneses összeköttetései megszakítódnak az ő normál áramlásukban. 
Ebből egy lehetőség/valószínűségi örvény bontakozik ki: egy új kezdet 
kínálkozik úgymond az egyén számára, melyben az entitás választhatja 
az energiaközponti mágneses torzulások egy kevésbé eltorzult, gyenge 
vagy elzáródott konfigurációját. 

A gyógyító és a kristály szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel 
ezt a megszakító erőhatást inkarnált intelligencia által kell úgymond 
irányítani, méghozzá olyan intelligencia által, amely felismer energia-
mintákat, ítélkezés nélkül felismer elzáródást, gyengeséget és más tor-
zulásokat, valamint énje és a kristály szabályossága révén vizualizálni 
képes a kevéssé torzult gyógyítandó másik-ént. 

Más alakzatok, amelyek ívesek, vájatosak, boltozatosak, kúposak vagy 
olyanok, mint az indián sátraitok, szintén a csavarmozgást végző fény 
effajta fölerősítésével rendelkező formák. A barlangjaitok, lévén, hogy 
legömbölyítettek, az erő helyei ezen kialakításnak köszönhetően. 

Meg kell jegyezni, hogy ezek a formák veszélyesek. Nagyon örülünk a 
lehetőségnek, hogy bővebben kifejthetjük az oly alakzatok tárgykörét, 
mint a gúla, mivel megtiszteltetés/kötelességünk részeként ki kívánjuk 
mondani, hogy sok rossz felhasználása van ezeknek az ívelt formák-
nak, mivel nem megfelelő elhelyezéssel, nem megfelelő szándékokkal, 
vagy a gyógyítás csatornájaként közreműködő kikristályosult lény 

                                                 
14 eltolt, áthelyezett, kimozdított 
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hiányában az érzékeny entitás még jobban eltorzul, mint kevésbé, 
némely esetben. 

Meg kell említeni, hogy embertársaitok legnagyobbrészt a derékszögű 
vagy négyszögletes lakóhelyeket építik, mivel ezek nem koncentrálják 
az erőt. Azt is meg kell továbbá jegyezni, hogy a szellemi kereső sok 
időtök, évszázadok óta a lekerekített, ívelt és csúcsos formákat keresi a 
Teremtő erejének kifejeződéseként. 

56.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Létezik-e olyan csúcsszög, amely a maximális hatékonyság 
szöge a piramisban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum energiájának megőrzése érdekében 
most is azt feltételezem, hogy a gyógyító munka szempontjából leg-
előnyösebb csúcsszögre kívánod, hogy rámutassunk. Ha a forma 
olyan, hogy az elég nagy egy elme/test/szellem összetétel befoglalására 
az arra alkalmas offszet helyen, akkor a körülbelül 76° 18'-es szög 
használható és megfelelő. Ha változik a pozíció, akkor a szög is vál-
tozhat. Ezen túlmenően, ha a gyógyítónak megvan rá a képessége, 
hogy elegendő különbségtétellel érzékeljen torzulásokat, akkor bár-
mely gúla alakzaton belül addig változtatható a fekvés, míg eredmé-
nyek nem születnek. 

Akárhogy is, mi ezt az adott szöget használhatónak találtuk. Más tár-
sas emlékezet összetételek vagy azok részei más csúcsszögek mellett 
döntöttek más és más felhasználási módokra nem gyógyítási, hanem 
tanulási céllal. Mikor valaki kúp vagy mondhatjuk, siló típusú alakkal 
dolgozik, a gyógyító energia egy általános körkörös mintában lelhető 
fel, mely minden formára egyedileg jellemző az adott magasság és 
szélesség, kúp alakzatban pedig a csúcsszög függvényében. Ezekben az 
esetekben nincsenek sarokszögek. Ekképp a spirálenergia körkörös 
mozgással működik. 

56.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Teszek egy kijelentést, amit kijavíthatnál. Intuitív módon 
magam előtt látom a gízai piramis spirálenergiáját, amint az kiterjed, 
miközben áthalad az úgynevezett Király Kamráján, majd pedig újra-
fókuszál az úgynevezett Királyné Kamrájában. Úgy tippelem, hogy az 
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energia szétterülése az úgynevezett Király Kamrájában a szivárvány 
színei szerint látható, vöröstől az ibolyáig, és hogy a gyógyítandó 
egyén energiaközpontjainak e szétterjedő spektrum színeivel kell egy 
vonalba kerülniük, hogy a színkép megfeleljen az egyes energiaköz-
pontoknak. Ki tudnád javítani ezt az állítást? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ki tudjuk javítani ezt az állítást. 

56.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennétek, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: A spirálozó energia azon a ponton kezd szétterjedni, ahol áthalad 
a Király Kamrája pozíción. Azonban – habár a spirálok továbbra is 
kereszteződnek: kettős spirálban záródnak és nyílnak a csúcsszögön 
keresztül – a spirális energiák (vöröstől ibolyáig színértékek) szétterü-
lése vagy ereje lecsökken, ha erősségről beszélünk, és növekszik, ha 
szétterülésről beszélünk, míg a piramis csúcsánál már nagyon gyenge 
gyógyítási célokra használható színfelbomlás van. 

Vagyis a Király Kamrája pozíció úgy került kiválasztásra, mint a Ki-
rályné Kamrája pozíción keresztüli középponti kezdet utáni első spi-
rál. A szétterjedési szöget a piramis szögével szemközti szögként kép-
zelheted el, de a szögnyílás a piramis csúcsszögéhez képest kevésbé 
széles, és magának a bolygónak a különböző ritmusaitól függően vala-
hol 33° és 54° közé esik. 

56.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor feltételezem, hogy ha a szögemet a Királyné Kamrája 
padlószintjéről indítom, és egy 33°–54°-os szöget nyitok ebből a 
pontból, hogy így ennek a szögnek a fele a középvonaltól a Király 
Kamrája oldalára essen, akkor ez megmutatja a színkép szétterjedését. 
A Királyné Kamrája alsó pontjától kiindulva, ha mondjuk egy 40°-os 
szöget veszünk, akkor egy 20°-os szétterjedésünk lenne a középvonal 
bal oldalán, ami keresztülhalad a Király Kamráján. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés erre az ülésre. 

Helyes, hogy a Király Kamrája fekvésen az említett szög fele halad 
keresztül. Téves azt feltételezni, hogy e szögnek a Királyné Kamrája 
volna az alapja. A szög valahol a Királyné Kamrája fekvés és onnét 
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lefelé a rezonáló kamra szintje közöttről fog kezdődni, eltolásban a 
gyógyító munkához. 

Ez az eltérés a bolygó különböző mágneses áramlásainak a függvénye. 
A Király Kamrája fekvés úgy lett megtervezve, hogy az energiaáram 
legerősebb spirálját metssze el, függetlenül attól, hogy hol kezdődik a 
szög. Akárhogy is, a Királyné Kamrája pozíción áthaladásakor a csa-
varmozgást végző energia mindig középponti és mindig a legerősebb. 

Megválaszolhatunk valami rövid kérdést most? 

56.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt kérdezem, hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényel-
méért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden rendben, barátaim. Jó azonban tisztában 
lenni ennek az instrumentumnak a korlátjaival. Úgy érezzük, hogy a 
beállítások ezúttal kiválóak. 

Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében 
távozom tőletek. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és 
békéjében örvendezve. Adonáj. 



  

54 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    ÖÖÖÖTVENHETEDIK TVENHETEDIK TVENHETEDIK TVENHETEDIK ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981. 1981. 1981. 1981. júnijúnijúnijúnius us us us 12121212....    

57.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

57.1 KérdKérdKérdKérdező:ező:ező:ező: Tudnál először betekintést adni az instrumentum állapotá-
ba, ha megkérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a médium a legsúlyosabb pszichikai támadás alatt 
áll. A közvetítő jól viseli ezt az újratöltött vitális energiák és a torzulás 
folytán egy népetek által humorérzéknek nevezett arányérzék felé. 

Ez a támadás potenciálisan megzavarhatja ezt a kapcsolatot tér/időtök 
egy rövid szakaszára. 

57.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami konkrét, amit tehetnénk azon fölül, amiket 
teszünk, e támadás csillapítására? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Semmit nem tehettek a támadás csillapítására. A mű-
ködésének megértése lehet segítségetekre. 

57.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád nekünk a működését? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport nem avatkozhat be közvetlenül, 
csupán csak elme/test/szellem összetételek meglévő torzulásain keresz-
tül. 

Ezért itt ebben az esetben, ez az entitás egy kézzel nyúlt egy nehéz 
tárgyért, és e félrekalkulált művelet az instrumentum egyik nyúlványa 
csontozati/izomzati szerkezetének deformációját vagy torzulását okoz-
ta. 

Segítségetek hasznos lehet az instrumentum támogatására eme torzu-
lás megfelelő ellátásában, mely egyenértékű azzal, amit úgy neveztek, 
hogy műtét utáni állapot, mikor a csontok még nincsenek szilárdan 
összeforrva. Az instrumentum legyen tudatában az elővigyázatosság-
nak, mely az ilyen elszámított mozdulatok kerüléséhez szükséges, a ti 
támogatásotok pedig e tudatossági szintben jelentős és bátorított. 
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57.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami, amit kifejezetten e már meglévő probléma 
enyhítésére tehetünk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a felvilágosítás ártalmatlan, ezért megosztjuk azt 
annak ellenére, hogy múlékony és híján van az alapelvnek, és csak egy 
speciális múlandó hatással bír. 

A csukló környékét be kell bugyolálni ugyanúgy, mint kificamodott 
helyzetben, miként ezt a torzulást nevezitek, és használható az, amit 
úgy hívtok, hogy karfelkötő kendő, a test komplexum eme eltorzult 
jobb oldalán egy egynapos időszakra. Ekkor a tüneteket, mint nevezi-
tek e torzulásokat, felül kell vizsgálni, és addig kell ugyanígy ismétel-
ni, amíg nem enyhül a torzulás. 

A gyógyítói munka, melyben mindegyikőtök tanonc, használható 
kívánság szerint. 

Meg kell említeni, hogy rendelkezésre áll egy kristály. 

57.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Melyik ez a kristály? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A hibás de elégséges kristály, amely az instrumentum 
jobb keze ujján nyugszik. 

57.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, miként használható az a kristály erre a célra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy terjedelmes kérdés. 

Te, mint elme/test/szellem összetétel, először egyensúlyba hozod és 
kisarkosítod az éned, összekapcsolva a belső fényt az egyetemes fény 
felfelé kígyózó beáramlásaival. Már végeztél gyakorlatokat a kérdéses 
folyamatok beszabályozására. A kikristályosult lény előkészítésénél 
keresd őket. 

Ezután fogd a kristályt, és érezd a polarizált, működésre kész és ki-
egyensúlyozott energiát, amint zöldsugaras gyógyításba csatornázódik 
lényeden keresztül, és belemegy és aktiválja a kristályosan szabályos 
fagyott fényt, ami a kristály. A kristály együttrezeg a megtestesült sze-
retet és fényenergia töltött fényével, és meghatározott módon fog ki-
sugározni, fókuszált és fölerősített gyógyító energiát bocsátva ki a kel-
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lő fényvibrációban a gyógyítandó elme/test/szellem összetétel mágne-
ses mezeje felé. Az ilyenfajta gyógyítást kérő entitás ezután felnyitja az 
ibolya/vörösszín átfogó vibrációs védőpajzs páncélját. 

Így a belső rezgésmezők, központról központra elmében, testben és 
lélekben, pillanatnyilag megszakíthatók és kiigazíthatók, lehetőséget 
kínálva ezzel a gyógyítandónak egy kevésbé eltorzult belső összetételét 
választani az energiamezőknek és vibrációs kapcsolatoknak. 

57.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A kristályt a gyógyítónak a jobb kezében kell tartania? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves. Két javasolt konfiguráció létezik. 

Elsőként a nyakba akasztott lánc a kristály zöld színű energiaközpont 
fizikai pozíciójába helyezésére. 

Másodikként a kinyújtott jobb kézből lecsüngő lánc a kéz köré teker-
ve oly módon, hogy a kristályt úgy lehessen lóbálni, amivel érzékeny 
kiigazítások tehetők. 

Ezt a tájékoztatást annak fölismerése mellett kínáljuk, hogy az önvaló 
ezen energiáinak hatékony használatához sok gyakorlás szükséges. 
Azonban mindegyikőtök képes erre, s ezek az ismeretek nem olyanok, 
amik pontosan követve ártalmasak lehetnének. 

57.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy hibátlan kristály számottevően hatékonyabb lenne, 
mint a most meglévő hibás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Anélkül, hogy megítélni próbálnánk prioritásokat, 
melyek közül választhatsz, megjegyezhetjük, hogy a rendezett vagy 
kristályosult entitás az ő konfigurációjában éppoly kritikus, mint a 
használt kristály tökéletessége. 

57.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A kristály méretének, a fizikai méretének van-e szerepe a 
gyógyítás hatékonyságára nézve? 

RRRRé:é:é:é: Ré vagyok. A planetáris gyógyítás némely felhasználásánál ez 
szempont. Egyéni elme/test/szellem összetéttel való munkánál az 
egyedüli követelmény, hogy a kristály harmóniában álljon a kikristá-
lyosult lénnyel. 
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Van esetleg egy alsó határa az ún. lapracsiszolt kristály méretének, 
mivel az e kristályon keresztülhaladó fénynek teljes terjedelmében szét 
kell terülnie a gyógyítandó egyén színképének. Megemlíthető továb-
bá, hogy a víz is egy hatékony kristályfajta, jóllehet denzitásotokban 
nem olyan könnyű láncról lelógatni. 

57.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ha ennek a ceruzának ezt a végét a köldökömre ültetném, 
akkor a ceruza hegye jelölné azt a pozíciót, ahol a kristálynak függenie 
kell a megfelelő zöld sugárhoz? Ez a pozíció helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megpróbálkozunk a mércéddel. 2-től 5,4 centiméterig 
a szíved felé optimális. 

57.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezt a fadarabot használva akkor, úgy gondolnám, hogy a 
hely a fadarab a köldököm között… úgy gondolnám, hogy a hely 
körülbelül a fadarab tetejénél van. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

57.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miként függ össze az imént általad nekünk elmondott 
gyógyítás a gízai piramis Király Kamrájában végzett gyógyítással? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kétféle előnye van e munkát a formák és méretek 
afféle konfigurációjában végezni. 

Először is, az ibolya/vörös óvó vagy védelmező páncél megbontása 
vagy megszakítása automatikus. 

Másodszor, a fény úgy konfigurálódik be a hét megkülönböztethető 
színbe vagy energia rezgési rátába épp e fekvés elhelyezkedése folytán, 
ekképp az energiát a kristállyal fókuszáltan átengedve a kristályosult 
egyénen, hogy az nagy könnyedséggel manipulálja a zavartalan és, 
mondjuk úgy, gondosan körülhatárolt energia- vagy színpalettát mind 
a tér/időben, mind pedig az idő/térben. Ekképpen a páncélozatlan 
lény gyorsan kiigazítható. Ez kívánatos némely esetekben, különösen, 
mikor a felvértezettség képezi a nagyobbik hányadát a testkomplexu-
mi tevékenységek e denzitásban történő továbbműködési esélyeinek. 
Ilyenkor kisebbedni látszik e vértezetrezgés megszakításának traumája. 
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Kihasználjuk ezt az alkalmat megtiszteltetés/kötelességünknek mint a 
piramisalakot alkotók egyike eleget tenni, megemlítve, hogy semmi-
képp nem szükséges ezt az alakot használni gyógyulások eléréséhez, 
mivel a vibrációban való rangidősség azt eredményezte a gyógyítandó 
elme/test/szellem összetételek rezgéskomplexumai számára, hogy azok 
kevésbé sérülékenyek a megszakított páncélzat traumájára. 

Továbbá, miként elmondtuk, a piramis erőteljes hatása, a páncélzat 
kötelező megszakításával – ha a kristályosult lény nélkül, rossz szán-
dékkal vagy rossz konfigurációban használják –, entitások további 
torzulásait eredményezheti, ami talán egyenértékű néhány olyan vegyi 
anyagotokkal, amelyek hasonló módon okoznak megbontásokat az 
energiamezőkben. 

57.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Létezik egyáltalán bármi olyan felhasználása jelenleg a 
piramis alaknak, ami jótékony hatású? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A válasz igenlő, amennyiben gondos a felhasználás. 

A piramis felhasználható a meditációs állapot javítása érdekében felté-
ve, ha az alak olyan, hogy az entitás Királyné Kamrája pozícióban van, 
vagy entitások egyensúlyi elrendeződésben vannak e középpont körül. 

A kis piramisforma, egy testkomplexum-rész alá helyezve, energizál-
hatja e testkomplexumot. Ezt csak rövid időszakokra szabad végezni, 
30 perceteket nem túllépve. 

A piramis bolygószintű energiák kiegyensúlyozására való felhasználása 
is működik még egy csekélyke mértékben, de földi változások követ-
keztében a piramisok már nem megfelelően tájoltak e munkára. 

57.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miben segíthet, vagy mely módon segíthet a meditációban 
az egyénnek az, ha az ún. Királyné Kamrája pontnál helyezkedik el? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vedd fontolóra az elme/test/szellem összetételek pola-
ritását. A belső fény az, ami a lényed lelke. Erőssége megegyezik aka-
ratod erejével arra, hogy a fényt keresd. A fekvés vagy a csoport egyen-
súlyos fekvése fölerősíti e szándék mennyiségét, a belső fény tudatosu-
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lásának ahhoz szükséges mennyiségét, hogy fölfelé vonzza a beáramló 
fényt, mely a lény déli mágneses pólusából spirálozik. 

Ezért ez a beavatásra várakozó helye, hiszen sok oda nem illő dolog 
vagy torzulás hagyja el az entitást, mialatt az fölerősíti keresését, hogy 
egy lehessék ezzel a központizált és megtisztított beérkező fénnyel. 

57.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor gúla alak használatakor számomra úgy tűnik, hogy 
kellően nagyra kellene azt készíteni ahhoz, hogy a Királyné Kamrája 
fekvés elegendően távol legyen a Király Kamrája pozíciótól, hogy 
használható legyen ez az energiapont, de ugyanakkor ne okozzon 
gondot a Király Kamrája fekvés vagy bármely, a Királyné Kamrájától 
távolabb eső fekvés energiapontja. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennél az alkalmazásánál a gúla alak kisebb is lehet, 
hogyha a csúcsszög kisebb, vagyis ha a Király Kamrája pozíciót nem 
engedjük létrejönni. Szintén hatékonyak erre az alkalmazásmódra a 
következő alakzatok: a siló, a kúp, a kupola és a sátor. 

57.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A most említett alakzatok rendelkeznek-e bármilyen Király 
Kamrája effektussal, vagy csupán Királyné Kamrája hatásuk van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek az alakzatok a Királyné Kamrája hatással rendel-
keznek. Megemlítendő, hogy egy erősen kikristályosult entitás gya-
korlatilag egy hordozható Király Kamrája fekvés. 

57.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehát azt mondod, hogy abszolút nincs semmi szüksége 
vagy haszna vagy előnye a Király Kamrája effektusnak jelenleg boly-
gónk evolúciójában? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ha a gyógyítóvá válni óhajtók kristályosult jellegűek 
lennének, a kérvényezők pedig valamennyien kevesebb torzulást áhí-
tók, úgy a piramis, mint általában, gondosan kimunkált paraméter-
készlet lehetne a fény és a fényenergia elosztásában, segítségként a 
gyógyulási katalízisben. 

Mindazonáltal úgy találtuk, hogy a társaitok nem torzultak kellően 
nagy mértékig a tisztaság vágya felé, hogy ezt az erőteljes és potenciáli-
san veszélyes adományt megkapják. Mi ennélfogva nem tanácsolnánk 
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gyógyításra használni a hagyományos, úgymond, Király Kamrája fek-
vésben, melyet mi naivan társaitokra bíztunk, hogy aztán felhasználá-
sát durván eltorzulva, tanításainkat pedig kárba veszve lássuk. 

57.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi lenne egy indián sátor alakzat megfelelő csúcsszöge a mi 
céljainkra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a ti belátásotok. A hengeres, gömbszerű vagy csú-
csos formák működési elve az, hogy a középvonaluk egy láthatatlan 
indukciós tekercsként viselkedik. Így az energiamintázatok spirálisak 
és körkörösek. A legkényelmesebb alakzat kiválasztása tehát titeket 
illet. A hatás viszonylag fix. 

57.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Változik-e a hatás a szerkezeti anyag fajtája, vagy az anyag 
vastagsága szerint? Pusztán az alak geometriája a mérvadó, vagy más 
tényezőkkel is összefüggésben áll? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Miként nevezitek, a geometriája, vagy eme térformák 
viszonyainak beállítása a fő szempont. Tanácsos azonban elkerülni 
bádoganyagokat, ónt, ólmot vagy más nem nemesfémeket. A fa, mű-
anyag, üveg és egyéb anyagok mind megfelelőnek tekinthetők. 

57.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amennyiben egy piramisformát az entitás alá helyeznek, 
miként történik ez? Az ágy alá teszik? Nem teljesen világos számomra 
az egyén energizálására szolgáló elrendezés abból, hogy „alá helyezve”. 
Elmondanád, hogyan kell ezt csinálni? 

RRRRé:é:é:é: Ré vagyok. A feltételezésed helyes. Ha a forma megfelelő méretű, 
elhelyezhető közvetlen a fejpárna vagy a matrac alá, melyen a test-
komplexum nyugszik. 

Újra figyelmeztetünk, hogy a felfelé kacskaringó fény harmadik spirál-
ja, mely a csúcspontjából árad ki e formának, túladagolva igen káros 
az entitás számára, és nem szabad hosszan használni. 

57.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A legjobb működéshez körülbelül mennyi lenne egy ilyen 
gúlának a magassága centiméterben? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem számít. Csupán az a fontos, hogy a gúla alaptól 
csúcsig mért magassága milyen arányban van az alap kerületével. 

57.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mennyi legyen ez az arány? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az arány az 1,16 legyen, melyet megfigyelhettek. 

57.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy érted, hogy a négy alapoldal összege 1,16-szorosa 
legyen a gúla magasságának? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

57.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azzal, hogy azt mondtad, hogy a Királyné Kamrája volt a 
beavatási hely, el tudnád mondani, mit értesz ez alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy hosszú kérdés. Nem tehetjük meg, hogy a ma-
ga részleteiben írjuk le a beavatást, azon meggyőződés/felfogás felé 
vett torzulásunk okán, hogy az általunk oly sok évetekkel ezelőtt fel-
kínált eljárás nem volt kiegyensúlyozott. 

Mindazonáltal hallottatok már a beavatás fogalmáról és felismeritek, 
hogy az megkívánja a lény ráközpontosítását a Teremtő keresésére. 
Ezt a felfogást reméltük kiegyensúlyozni azzal, hogy kinyilatkozzuk az 
Egység Törvényét, vagyis hogy minden dolog az Egy Teremtő. Ezért 
tehát a Teremtő keresése nem csupán meditációban és az adeptus 
munkája révén kivitelezhető, hanem minden egyes pillanat élettapasz-
talati nexusában is. 

A Királyné Kamrája beavatás az én feladásával kapcsolatos egy olyan 
vágyára, hogy teljesen megismerje a Teremtőt, hogy a megtisztult 
beáramló fényt kiegyensúlyozott módon húzza keresztül valamennyi 
energiaközponton, találkozván az indigóban és megnyitván a kaput az 
intelligens végtelenre. Ezzel az entitás megtapasztalja a valódi életet, 
vagy, ahogy népetek nevezi: a feltámadást. 

57.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt is említetted, hogy a piramist tanulásra is felhasználták. 
Ez ugyanaz a folyamat, vagy különbség van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Van különbség. 

57.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi a különbség? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A különbség más-ének jelenléte, akik a tér/időben, s 
némi tanulás után az idő/térben manifesztálódnak, tanítás/tanulás 
céljából. A miáltalunk létrehozott rendszerben az iskolák külön voltak 
a piramistól, a megtapasztalások pedig magányszerűek. 

57.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem igazán értettem, mire gondoltál ezzel. Mondanál még 
valamit arról, amiről beszéltél? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy széleskörű téma. Kérlek, fogalmazz újra konk-
rétumokért. 

57.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy értetted, hogy tanítók tudtak a ti vibrációtokból vagy 
denzitásotokból alakot ölteni a Királyné Kamrájában, hogy tanítsák a 
beavatottakat, vagy valami másra gondoltál? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A mi rendszerünkben a Királyné Kamrája pozícióban 
magányosak voltak a tapasztalatok. Atlantiszban és Dél-Amerikában 
tanítók osztoztak a piramis élményekben. 

57.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogyan zajlott ez a tanulási folyamat a… – tanulási vagy 
tanítási folyamat – a piramisban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Hogyan zajlik bármikor is tanítás/tanulás és tanu-
lás/tanítás? 

57.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A mai használatra veszélyes gúlaforma az a négyoldalú 
piramis, amelyik elég nagy ahhoz, hogy a Király Kamrája effektust 
előidézze. Helyes ez az állítás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kijelentés helyes azzal a kiegészítő megértéssel, hogy 
a 76°-os csúcsszög az, ami az erőteljes forma jellemzője. 

57.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor gondolom, 76°-os csúcsszögű piramist semmilyen 
körülmények között nem szabad használnunk. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a ti megfontolásotok dolga. 

57.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Újrafogalmazom a kérdést. Feltételezem, hogy veszélyes 
lehet 76°-os szögű piramist használni, és megkérdezem, nagyjából mi 
lenne az a 76°-nál kisebb, első olyan szög, ami nem produkálná ezt a 
veszélyes hatást? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A feltételezésed helyes. A kisebb szög bármi lehet, ami 
kisebb, mint 70°. 

57.33 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Szeretnék még a piramissal kapcsolatban kér-
dezni, de fel szeretném tenni [név] kérdését is itt. Ezt most sütném el. 
Ki tudnád-e részletezni a tér/idő és idő/tér fogalmát, hogy miként 
léphetünk túl ezen, e dolgok fogalmán, s hogy e fogalmak mely 
denzitásszinten nincsenek már hatással az egyénre? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz a mostani munkaülés utolsó teljes kérdése. Az 
instrumentumnak maradt még némi vitális energiatartaléka. Kezd 
azonban aggasztani minket a test komplexum fájdalom irányába vett 
növekvő torzulása. 

A tér/idő és idő/tér fogalmak azok a fogalmak, melyek a lehető leg-
mértanibb módon írják le illúziótok kapcsolatait, a látható és a látha-
tatlan közt. E leíró kifejezések esetlenek. Ehhez a munkához azonban 
elégségesek. 

Az egység misztikus keresésének megtapasztalásai közt ezeket sosem 
kell számításba venni, mivel ezek csupán egy káprázati rendszer részei. 
A kereső az Egyet keresi. Ez az Egy, mint mondtuk, az egyensúlyba 
hozott és önelfogadó énnel keresendő, mely egyaránt tisztában van 
látszólagos torzulásaival és teljes tökéletességével is. 

Megnyugodva ebben az egyensúlyi tudatosságban, az entitás aztán 
megnyitja énjét a mindenségre, mely ő maga. A minden dolgok fény-
energiája ezután bevonzható a nagyfokú keresés által, s ahol a belső 
keresés a bevonzott kozmikus pránával összetalálkozik, ott az Egy 
felismerése megtörténik. 

Az egyes energiaközpontok kitisztításának célja az, hogy e találkozás 
helye az indigószín vibrációnál történhessék meg, tehát így kapcsolat 
teremtődjön az intelligens végtelennel és szerteoszoljon minden illú-
zió. A tudatosságnak ezen állapotában termelt energia-felszabadulás 
hatására automatikus a másokért való szolgálat. 
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A tér/idő és idő/tér megkülönböztetések, miként ti értitek őket, nem 
érvényesek, csak a harmadik denzitásban. Mindamellett a negyedik, 
az ötödik, és bizonyos mértékig a hatodik is, a polarizált tér/idő és 
idő/tér valamely rendszerében működnek. 

A dimenziókon keresztüli, egyik rendszerből a másikba való áttéréshez 
szükséges számítások némileg bonyolultak. Ezért a mi legnagyobb 
nehézségünk veletek számfogalmak megosztásában van, s fel is hasz-
náljuk most ezt a lehetőséget kérésünk elismétlésére, hogy kövessétek 
figyelemmel a számainkat, és kérdezzetek rá bármelyikre, amelyik 
kérdésesnek tűnik. 

Van-e még rövid kérdés, amit megválaszolhatunk, mielőtt elhagyjuk 
ezt az instrumentumot? 

57.34 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit a közvetítő kényelmének növelése vagy 
a kapcsolat javítása érdekében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden harmonikus. Örömmel köszöntünk minden-
kit. A beállítások kielégítőek. 

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejé-
ben és békéjében örvendezve. Adonáj. 
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58.0 RRRRé:é:é:é: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

58.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál, kérlek egy visszajelzést az instrumentum állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az állapot az előzőleg lejegyzettek szerinti, kivéve, 
hogy az említett fizikai torzulások valamelyest fokozódtak. 

58.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád az okát, amiért a fizikai torzulás fokozódott? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ilyen természetű fizikai eltorzulások, miként a 
múltkor elmondtuk, – ahogy nevezitek ezt a torzulást: – gyenge test-
komplexum-részek túlműködtetésével indulnak. A súlyosbodás ma-
gának az arthritisnek nevezett torzulásnak a természetéből fakad. Ha 
egyszer elkezdődött, a torzulás kiszámíthatatlan ideig megmarad és 
kiszámíthatatlanul súlyosbodik vagy enyhül. 

58.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megpróbáltuk a gyógyítást a gyémántkristállyal. A nyakam-
ba akasztott kristályt és a jobb kezemről lelógatott láncon himbált 
kristályt is kipróbáltam. A csuklósnál azt gondolom, hogy a legjobb 
munka érdekében nem sokkal, csupán egy vagy két centiméterrel a 
jobb kéz alatt kellene lóbálnom, közvetlen a csukló fölött megtartva. 
Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez akkor volna helyénvaló, ha gyakorlott lennél a 
gyógyító tudományodban. Egy ilyen erőteljes kristállyal dolgozni, 
mint ami nektek van, de közben képtelennek lenni a finom testek 
mágneses áramának érzékelésére, talán ugyanaz, mint tanácsolni a 
kezdőnek, hogy fűrésszel és szöggel készítse el a Vatikánt. 

Nagy tudománya van a lengetett kristály használatának. Fejlődésed 
jelenlegi szakaszán jobban teszed, ha a kevésbé erőteljes kristályokkal 
dolgozva meggyőződsz nemcsak a fizikai fő energiaközpontokról, 
hanem még a fizikai másodlagos és harmadlagos energiaközpontokról 
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is, és csak ezután kezded el felfedezni a megfelelő finomtesti energia-
központokat. Ily módon lehetséges aktiválnod saját belső látásod. 

58.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen kristályt kell használni ehhez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Használhatsz bármilyen szimmetrikus alakú, lengő 
súlyt, mivel a te célod nem megzavarni vagy manipulálni eme ener-
giaközpontokat, hanem pusztán csak megtalálni őket és tudatosítani, 
milyen érzés, amikor kiegyensúlyozott állapotban vannak, és milyen 
érzés, amikor egyensúlytalan vagy elzáródott állapotban vannak. 

58.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Helyesen feltételezem, hogy a kezem alatt nagyjából két 
lábnyira (60 cm-re) kellene lengetnem a súlyt, és hogyha a súly az 
óramutató járásával megegyezően jön mozgásba, akkor az egy nem 
elzáródott energiaközpontra utal? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kéztől a súlyig terjedő méret nem lényeges, és a te 
megfontolásod dolga. A körkörös mozgás egy nem elzáródott energia-
központot mutat. Azonban néhány entitás a többi fordítottjaként 
polarizált, s ennélfogva a művelet megkezdése előtt jó leellenőrizni a 
normál energiaspirálok alakját. 

58.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogyan ellenőriznéd le? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ellenőrzés úgy végezhető, hogy először a saját ke-
zed fölé tartod a súlyt, és megfigyeled a te sajátos konfigurációdat. 
Ezután a másik-én kezét használva megismétled az eljárást. 

58.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, a közvetítő esetében mi a csuklóját és a kezét 
szeretnénk, ha meggyógyulna. Nekem tehát az instrumentum keze és 
csuklója tájéki energiaközpontot kellene ellenőriznem? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Általános felvilágosítást adtunk számodra a gyógyítás e 
válfajáról, és kirészleteztük az instrumentum állapotát. Van egy pont, 
amin túl az információk betolakodást jelentenek a Zavar Törvényébe. 

[Másfél perc szünet.] 

58.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Szeretném nyomon követni az energiamintákat, és hogy 
ténylegesen mi is történik ezekkel a mintákkal, meg az energiaáram-
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lással egy-két esetben. Először venném a piramis alakot és nyomon 
követném az energiát, amelyet fókuszál valamilyen módon ez a forma. 
Teszek egy állítást, majd pedig hagyom, hogy korrigáld. 

Úgy gondolom, hogy a piramis bárhogy legyen is tájolva, nyújt vala-
mennyi spirálenergia-fókuszálást, de a legnagyobb fókuszálást akkor 
végzi, ha az egyik oldala éppen párhuzamos a mágneses északi irány-
nyal. Ez így helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lényegében igaz, egy kiegészítéssel. Ha az egyik 
sarok mutat a mágneses észak felé, akkor szintén növekszik az ener-
giakoncentrálódás. 

58.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy érted, hogy ha húznék egy vonalat a piramis alapjának 
két szemközti sarka közt, és azt irányítanám a mágneses északra – ez a 
fekvés pontosan 45°-kal térne el az egyik oldalnak az északi sarkra 
irányításától – akkor az csaknem olyan jól működne? Ezt mondod? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Sokkal jobban működne attól, mint ha a piramis alak 
teljesen tájolatlan volna, ám közel sem működne olyan hatékonyan, 
mint az először említett beállítás. 

58.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Működne-e a piramisforma csaknem olyan jól fejjel lefelé 
is, mint fejjel felfelé, a földfelszínhez viszonyítva, feltételezve, hogy a 
mágneses beállítás mindkét esetben ugyanaz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem látjuk át a kérdésedet. A piramis fordított alakja 
megfordítja a piramis hatásait. Továbbá nehéz egy ilyen szerkezetet 
lefelé mutatva megépíteni. Talán félreértelmeztük a kérdésedet. 

58.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csupán arra használtam ezt a kérdést, hogy megértsem a 
módját, miként fókuszál a piramis fényt, nem azért, hogy használjam 
is. Csak arra volnék kíváncsi, hogy ha mégis megépítenénk egy lefelé 
mutató piramist, akkor az a Királyné Kamrája pozícióba fókuszálna, 
vagy pedig ugyanúgy alája, mint amikor fölfelé mutat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Csak akkor működne ilyenmód, ha az entitás polari-
tása valamely oknál fogva fel lenne cserélődve. 
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58.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a spirálozó fényenergia vonalai – valamely a Föld 
közepe felé eső pontból indulnak ki, és onnan sugároznak kifelé? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A piramis forma egy kollektor, amely a beáramló 
energiát a – mit úgy mondanál: alapból vagy talpból szívja fel, és lehe-
tővé teszi, hogy ez az energia felfelé csavarmozogjon egy a forma csú-
csába mutató vonal mentén. Ez akkor is igaz, ha a piramis felfordított. 
Az energia nem Föld energia – ahogyan kérdésedet értjük –, hanem 
fény energia, mely mindenütt-jelenvaló. 

58.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Számít-e, hogy a piramis tömör vagy négy vékony oldalból 
áll, vagy van-e különbség e kettő hatása közt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Energiakollektorként, maga a forma az egyedüli köve-
telmény. Test komplexumaitok gyakorlati szükségletei szemszögéből, 
hogyha valaki egy ilyen alakzatban kívánja magát elszállásolni, akkor 
jó, ha az alak tömör oldalú, elkerülésére annak, hogy elárasszák a kül-
ső ingerek. 

58.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ha csak egy drótvázat használok, ami négy darab 
drótból áll, melyek a csúcsnál csatlakoznak és az alapig lefutnak, a 
piramis pedig teljesen nyitott, akkor ez ugyanazt csinálná a spirálozó 
fényenergiával? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az elképzelés, miszerint a váz egyenrangú a tömör 
formával, helyes. Viszont sok olyan fém van, amelyet nem tanácsos 
használni a meditatív folyamatok segítésére tervezett gúlaformákhoz. 
A javasolhatók azok az árucsere rendszeretekben úgy nevezett drágák. 
A fa vagy más természetes anyagok, vagy az ember alkotta műanyag 
rudak úgyszintén megteszik. 

58.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért fókuszálja a spirálozó fényt valami olyan nyílt és 
egyszerű dolog, mint a csúcsszögnél csatlakoztatott négy farúd? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ha a fényt a metafizikai értelemben, mint vizet, a 
piramis formát pedig mint tölcsért képzeled el, akkor ez a fogalom 
talán magától értetődővé válik. 
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58.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudom képzelni, hogy egy tömör oldalú piramis miként 
viselkedne tölcsérként. Nekem úgy tűnik, hogy ha csak a csúcsszögnél 
csatlakoztatott négy farudat használnánk, az kevésbé volna hatékony. 
El tudnád mondani, miként egyenrangú ez a tömöroldalú piramissal? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek nem egyenértékűek a tér/időben, és a gyakorlati 
használatra a tömöroldalú piramist vagy más gyűjtőalakzatot ajánljuk 
azért, hogy a fizikai testkomplexumaitoknak védelmet adjon a külső 
zaj, eső és más zavaró tényezők elől, melyek elvonnák a figyelmet a 
meditációról. Az idő/térben azonban az alakzat által létrehozott elekt-
romágneses mező az érdekes. Egymással egyenértékű mezőt hoz létre a 
tömör és a nyitott forma is. A fényt metafizikai módon befolyásolja a 
mező, nem pedig a látható forma. 

58.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm, ez szépen megmagyarázza. Bocsánat, hogy ennyi 
ostoba kérdést teszek föl ezzel kapcsolatban, de tényleg nagyon kevés 
ismeretből kell kiindulnom. Nem szeretnék belemenni olyan témába, 
ami nem fontos. Azt feltételeztem, hogy örülnétek a piramisos kérdé-
seknek azon oknál fogva, hogy az némi veszéllyel járt egyesek számára, 
akik rosszul használták fel a piramist, stb. 

Próbálom megérteni, miként működik a fény, és próbálom felfogni, 
miként működik minden együtt, és abban reménykedtem, hogy a 
piramisos kérdések segíthetnének megértenem a Harmadik Torzulást 
– úgy mondom, ami a fény. 

Na most, úgy értelmezem, a piramisforma egy tölcsérként funkcionál, 
felfokozva ily módon az – úgy mondom – energiasűrűséget, hogy így 
az egyénnek nagyobb erősséggel jusson a Harmadik Torzulásból, tu-
lajdonképpen. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Általánosságban, ez így van. 

58.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a tiszta kristályosult forma, mint amilyen a gyémánt, 
amelyről azt mondtad, hogy fagyott fény… Úgy tűnik, hogy a fény-
nek ez a harmadik sűrűségű fizikai megnyilvánulása valamiként egy 
ablak- vagy gyűjtő mechanizmus a Harmadik Torzulásra, általános 
értelemben. Ez így van? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez alapvetően így van. Amellett meg kell jegyezni, 
hogy csupán a kikristályosult entitás akarata veheti rá az 
interdimenziós fényt arra, hogy keresztüláramoljék ezen az anyagon. 
Mennél szabályosabb az entitás, és mennél szabályosabb a kristály, 
annál alaposabb a hatás. 

58.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sok ember van, aki most kanalakat hajlít, és más hasonló 
dolgokat tesz, mentálisan kívánva ezek megtörténtét. Mi megy végbe 
ebben az esetben? Mit tesz... – El tudnád magyarázni, mi történik itt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ami ebben az esetben történik, az hasonlítható a fény 
második spiráljának befolyásához, amint a piramisban egy entitás 
felhasználja azt. Mivel ez a második spirál a csúcsnál ér véget, a fény 
metafizikai értelemben egy lézersugárhoz hasonlítható, és ha intelli-
gens módon irányítják, létrehozhat hajlítást nemcsak a piramisban, 
hanem erre az energiafajtára bukkannak rá azok is, akik képesek a 
fölfelé kígyózó fénynek erre a fókuszálására. Ezt az indigó sugárban az 
intelligens energiára történő rákapcsolódás teszi lehetővé. 

58.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért képesek ezek az emberek erre? Látható módon semmi 
kiképzésük nincs, egyszerűen csak képesek rá. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Emlékeznek az e tevékenységhez szükséges önfegyel-
mezésekre, mely kizárólag más valódi szín vibrációs megtapasztalási 
nexusokban használatos. 

58.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezzel azt mondod, hogy ez nem volna hasznos a jelenlegi 
denzitásunkban. Hasznos lesz-e bolygónk negyedik denzitásában a 
nagyon közeli jövőben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ilyen energiafókuszálás végső értelme az építés, 
nem pedig a rombolás, és csakugyan elég hasznossá válik majd, 
mondjuk úgy: egy alternatívájaként a harmadik denzitású építési 
módszereknek. 

58.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Gyógyításra is használható? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 
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58.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami előnye annak, ha megpróbáljuk kifejleszteni 
ezeket a tulajdonságokat vagy képesek vagyunk fémhajlításra, stb.? 
Arra próbálok kilyukadni, hogy ezek a jegyek az entitás fejlődésének 
az útjelzői-e, vagy valami mások? Például, ha egy entitás fejlődik az 
indigóján keresztül, akkor a fejlődésének útjelzője a kanálhajlítás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés ezen a munkaülésen. 

Hadd írjuk le közelebbről a fényenergia három spirálját, amelyet a 
piramis szemléltet. Elsőként az alap spirál, amely tanuláshoz és gyó-
gyításhoz használatos. Másodikként a csúcsig érő spirál, amely építés-
hez használatos. Harmadikként a csúcsból kiinduló spirál, amely 
energizáláshoz használatos. 

Az indigó sugárral való kapcsolatnak nem feltétlenül kell megmutat-
koznia valamely meghatározott képességben vagy útirányjelzőben, 
miként te fogalmaztad. Vannak néhányan, akiknek indigó energiája a 
tiszta lényé, mégsem nyilvánul meg soha, noha mindenki tisztában 
van az ilyen entitás előrehaladásával. Mások taníthatnak vagy sokféle 
módon megoszthatják az intelligens energiával való kapcsolatukat. 
Megint mások nem megnyilvánult formában keresik tovább az intel-
ligens végtelent. 

Vagyis tehát a manifesztum kisebb útjelző annál, mint amit éreznek 
vagy megéreznek egy elme/test/szellem összetételről. Ez az ibolyaszín 
létezőség sokkal jobb kifejezője az igazi önvalónak. 

Vannak-e még rövidebb kérdések vagy apróbb dolgok, amiket tisztáz-
hatunk, ha tudunk, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot? 

58.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, csakugyan volt egy kérdésem arra, hogy mit értesz 
„harmadik spirálon”, és ha ez túl hosszú, akkor csak annyit kérdeznék, 
hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat 
javítása céljából. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Csak röviden válaszolhatunk. Nagyobb részletességgel 
kérdezhetsz, ha kívánatosnak véled, egy másik ülésen. 

Ha elképzeled a gyertya lángját, megláthatod a harmadik spirált. 
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Az instrumentum jól kiegyensúlyozott. A tartozékok beállítása jó. 
Lelkiismeretesek vagytok. 

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket, barátaim, az Egy Végtelen 
Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy 
Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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59.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek bennetetek az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

59.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Le tudnád írni először a közvetítő állapotát, és hogy miért 
érzi magát olyan fáradtnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum állapota az előzőleg elmondottak 
szerinti. Nem szeghetjük meg szabad akaratotokat a második kérdés 
kitárgyalásával. 

59.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nagyobb védelmet jelentene a közvetítőnek, ha Jim átülne 
az ágy másik oldalához? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

59.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jimtől van egy kérdésem, mely így hangzik: „Azt hiszem, 
sikerült kibogoznom a hibák elkövetése feletti bosszankodásaim életre 
szóló rejtélyét. Úgy vélem, tudat alatt mindig is tisztában voltam ké-
pességeimmel új ismeretek elsajátítására, ám a vágyamat, hogy földi 
küldetésem sikerrel teljesítsem, az Orion csoport mindig irracionális 
és pusztító haraggá villanyozza fel, mikor kudarcot vallok. Tudnád 
észrevételezni ezt a megfigyelésemet?” 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Azt indítványoznánk, hogy mivel ez az entitás tisztá-
ban van Vándorkénti helyzetével, talán azt is fontolóra vehetné, mi-
lyen inkarnáció előtti döntések meghozatalát vállalta magára a válasz-
tás személyes vagy önös irányultságú részeként azzal, hogy itt legyen 
ebben az adott tér/időben. Az entitás tudatában van – mint elhang-
zott – annak, hogy nagy lehetőségek rejlenek benne, de vajon mire? 
Ez a testet öltés előtti kérdés. 

A hatodik denzitás munkája a bölcsesség és könyörület összedolgozása. 
Ez az entitás bővelkedik bölcsességben. A könyörületnek, aminek 
kiegyensúlyozására vágyakozik, az ellentét-párja a könyörület hiánya. 
A tudatosabb lényben ez az én iránti könyörület hiányaként fejeződik 
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ki vagy nyilvánul meg. Ezzel úgy érezzük, összességéhez érkeztünk az 
átgondolásra javasolható elképzeléseknek, amiket ez alkalommal meg-
szegés nélkül felkínálhatunk. 

59.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A második főciklus végén pár százezer emberfő élt testben a 
Földön. Ma több mint négy milliárd. Hol volt ez a ma élő több mint 
négy milliárd ember akkor: a földi síkokban ám testen kívül, vagy 
pedig máshonnan jöttek a legutolsó 25 ezer éves ciklus során? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Három fő származási körzete volt ezen entitásoknak. 

Először és elsősorban az arról a bolygószféráról származók, melyet úgy 
ejtetek, Maldek, amint újra képessé váltak a harmadik sűrűség felvéte-
lére, fokozatosan felszabadulván a magukra kivetett formabéli korláto-
zások alól. 

Másodszor, voltak olyan más harmadik denzitású belépők vagy neofi-
ták, akiknek rezgésmintái a földi tapasztalati nexusnak feleltek meg. 
Ezek azután beszivárogtak a testet öltési folyamatok révén. 

Harmadszor, az elmúlt nagyjából 200 évetekben sok látogatást tapasz-
taltatok a Vándorok részéről. 

Megemlítendő, hogy minden lehetséges inkarnációs esély kihasználás-
ra kerül most, köszönhetően a szüreti folyamatotoknak és a kedvező 
alkalmaknak, amit ez kínál. 

59.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tisztázzuk, meg tudnád mondani, hogy összesen 
körülbelül hány elme/test/szellem összetétel lett áthozva a Földre ez 
utolsó 75 ezer éves szakasz kezdetén? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az átvitel, mint nevezed, fokozatos volt. Több mint 
két milliárd lélek a maldeki, akik sikeresen tették meg az átmenetet. 

Körülbelül 1,9 milliárd a teremtés sok-sok szegletéből lépett be e ta-
pasztalásra, különböző időkben. A fennmaradók azok, akik az első két 
ciklust ezen a szférán élték le, vagy akik valamikor Vándorokként 
jöttek be: egyes Vándorok már sok ezer évetek óta vannak e szférán, 
míg mások csak nemrég érkeztek. 
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59.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Próbálom megérteni a három fényspirált a gúla alakzatban. 
Szeretnék rákérdezni mindegyikre. Az első spirál a Királyné Kamrája 
alól indul és a Királyné Kamrájában ér véget. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. A felfelé csavarmozgó fény első képzete 
olyan, mint a merőkanál, melynél a fényenergia a gúlaalakzat vonzása 
hatására az alapon vagy talapzaton keresztül kanalazódik be. Az első 
konfigurációja tehát egy félspirál. 

59.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hasonlít ez az örvényhez, ami akkor keletkezik, amikor 
leengedjük a vizet a fürdőkádból? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, leszámítva, hogy ennek a hatásnak az oka 
gravitációs, míg a piramis esetében az örvény a felfelé spirálozó fényé, 
amint magukhoz vonzzák a gúla alakja keltette elektromágneses me-
zők. 

59.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: E félspirál utáni első spirál pedig tehát az, amelyiket tanu-
lásra és gyógyításra használnak. A Királyné Kamrája pozícióhoz képest 
hol kezdődik és hol ér véget ez az első spirál? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A tanulásra és gyógyításra használatos spirál a Királyné 
Kamrája pozícióban vagy földi- és kozmikus ritmusaitoktól függően 
kissé alatta kezdődik. Keresztülhalad a Király Kamrája pozíción egy 
élesen kirajzolódó formában, és véget ér azon a ponton, ahonnét a 
felső körülbelül egyharmada a piramisnak már úgy tekinthető, hogy 
fölerősíti az energiát. 

59.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, az első spirál nyilvánvalóan valamiképp másmi-
lyen, mint a második és harmadik spirál, hiszen ezeknek különböző 
felhasználásaik és eltérő jellemzőik vannak. A második spirál akkor az 
első spirál végénél kezdődik és felmegy, gondolom, a piramis csúcsáig. 
Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben így van. A nagy spirál a piramis csúcsának 
örvényébe szívódik. Ám némi fényenergia, mely a színkép úgymond 
vörös végének intenzívebb jellegével rendelkezik, egy újabb spirálkört 
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tesz, egy hatalmas energiaerősítést és -fókuszálást hajtva végre, mely-
nek aztán építési felhasználása van. 

59.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A harmadik spirál pedig kisugárzódik a piramis tetejéből. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A harmadik komplett spirál ezt teszi. Így van. Jó szá-
mításba venni a talapzati félspirált is, mely a pránát szállítja minden-
nek, amit érinthet a három rákövetkező felfelé haladó fényspirál. 

59.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, szeretném megérteni, mi játszódik le ebben a 
folyamatban. Az első félspirált zéró helyzetnek fogom nevezni, a má-
sik három spirált pedig egyesnek, kettesnek és hármasnak – az egyes 
spirál volt a tanulás és gyógyítás. A zéró helyzettől az egyes spirálig 
milyen változás áll be a fényben, ami ezt az egyes spirált alkalmassá 
teszi a gyógyításra és tanulásra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A piramis alak által bekanalazott prána energetikai 
irányítása koherenciát15 nyer. A „felfelé kígyózó fény” nem a ti fel- és 
le fogalmaitok jelölése, hanem annak fogalmára utal, ami a szeretet és 
fény forrása felé kinyújtózik. 

Tehát minden fény vagy prána felfelé spiráloz, ám az iránya – miként 
e fogalmat értitek – regulázatlan, és nem hasznavehető munkára. 

59.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételezhetem-e akkor, hogy illúziónkban a tér minden 
egyes pontjából fény sugárzódik ki egy 360°-os térszögben, s hogy ez a 
kanálforma a piramissal együtt mint fókuszáló szerkezet adja meg a 
koherenciát e kisugárzáshoz? Ez így van? 

RRRRé:é:é:é: Ré vagyok. Ez pontosan így van. 

59.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor az egyes spirálnak más koherencia faktora van, ha 
mondhatjuk, mint a kettesnek. Mi a különbség az egyes és a kettes 
spirál között? 

                                                 
15 összetartás 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Miközben a fény az általad zérónak nevezett pozícióba 
tölcséreződik, eléri a megfordulási pontot. Ez a fényre sűrítőleg hat, 
roppant mértékben megtöbbszörözve összetartását és rendezettségét. 

59.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor tehát az összetartás és rendezettség a második spirál 
kezdeténél újból megtöbbszöröződik? Ez egy duplázó hatás csupán, 
vagy egy erősítő hatás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nehezen taglalható nyelveteken. Nem duplázó 
hatás van, hanem egy dimenziós határok közötti átalakulás, hogy így a 
fény, mely eddig az őt tér/idő-idő/tér konfigurációban felhasználók 
számára működött, egy – ti úgy fogalmazhatnátok – dimenzióközi 
idő/tér-tér/idő konfigurációban működő fénnyé változik át. Ez egy 
látható szétterülését és meggyengülését okozza a spirálozó energiának. 
Jóllehet a kettes pozícióban – miként te nevezted – sok munka végez-
hető interdimenziósan. 

59.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A gízai piramisban a kettes pozícióban nem volt kamra. 
Hasznát veszitek-e valaha is a kettes pozíciónak úgy, hogy kamrát 
helyeztek el bele, mondjuk más bolygókon vagy más piramisokban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a pozíció csak olyanok számára hasznos, akiknek 
képességei olyanok, hogy vezetőjeként tudnak szolgálni az ilyenfajta 
fókuszált spirálnak. Senki nem kívánná harmadik dimenziós entitások 
kiképzését efféle önfegyelmezésre megkísérelni. 

59.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A piramis csúcsából kisugárzó harmadik spirál pedig azt 
mondod, energizálásra használatos. Elmondanád, mit értesz „energi-
zálás” alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A harmadik spirál szerfölött telített az irányított prána 
pozitív hatásaival, és egy ilyen forma fölé helyezett dolgok az elektro-
mágneses mezőket energizáló lökésekben fognak részesülni. Ez az 
elme- és testi konfigurációk harmadik denzitású megjelenéseire lehet a 
legélénkítőbb. Azonban ha túl hosszú ideig hagyják hatni, akkor az 
ilyen lökések traumatizálhatják az entitást. 
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59.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A most tárgyalt spirálokon kívül vannak-e még más hatásai 
is a gúla alakzatnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Számos egyéb. Ám ezek felhasználása korlátozott. A 
rezonálókamra-pozíció felhasználása olyan, amely az adeptus képessé-
géhez intéz kihívást az énnel való szembenézésre. Ez egyfajta mentális 
próbatétel, ami felhasználható. Erőteljes és meglehetősen veszélyes. 

A piramisforma külső burka kis fényenergia-örvényeket rejt magában, 
amelyek – az arra képes kikristályosult lények kezében – különféle 
kifinomult műveletekre alkalmasak a fizikai testre kiható láthatatlan 
testek gyógyításában. 

Más ilyen helyek még azok, amelyekben tökéletes alvás érhető el és 
visszafordítható az öregedés. Ezek a jellemzők nem fontosak. 

59.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Melyik pozíció lenne a megfiatalító pozíció? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Körülbelül 5-10°-kal a Királyné Kamrája pozíció fö-
lött és alatt, tojásdad alakzatokban a négyoldalú piramis mind a négy 
oldalán, belenyúlva a tömör formába körülbelül egynegyedéig a Ki-
rályné Kamrája pozícióhoz vezető útnak. 

59.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Más szóval, ha a piramis falába épp hogy csak negyedrész-
nyire belemennék, de a közepétől még háromnegyed résznyire kívül 
maradnék nagyjából a Királyné Kamrája alapja fölötti magasságban, 
akkor megtalálnám ezt a pozíciót? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyjából így van. Egy dupla könnycseppet kell 
elképzelj, amely mind a piramis oldallap síkjába, mind félig a Királyné 
Kamrája irányába kinyúlik, fölé is és alá is. Tekintheted ezt olyan 
pozíciónak, ahol a fény már bekanalazódott a spirálba, s eztán újból 
kiterjeszkedik. Ez a pozíciót úgy nevezhetnétek, mint prána vákuum. 

59.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért fordítaná ez meg az öregedést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az öregedés különféle elektromágneses mezőknek az 
elme/test/szellem összetétel elektromágneses mezőire gyakorolt hatá-
sának a függvénye. Ebben a fekvésben nincs befolyás vagy megzavarás 
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ezekre a mezőkre, de az elme/test/szellem összetétel elektromágneses 
mezőkomplexumainak belső tevékenységei sem kaphatnak itt teljes 
befolyást. A vákuum elszív bármely ilyen megzavarást. Ennélfogva az 
entitás semmit nem érez, és felfüggesztéses. 

59.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az a gúla alakzat, amit Jim az udvarunkon épített, megfele-
lően működik? Helyesen van tájolva és megépítve? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jó tűréshatáron belül lett megépítve, habár nem töké-
letes. Mindazonáltal a tájolásának a maximális hatékonysághoz olyan-
nak kell lennie, mint ezé a fekhelyé. 

59.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy érted, hogy valamelyik alapoldala 20°-ban északkeletre 
mutasson? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az a beállítás hatékony lenne. 

59.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Korábban azt nyilatkoztad, hogy az egyik alapoldalnak a 
mágneses észak felé kell mutatnia. Melyik jobb, a mágneses észak felé 
tájolni, vagy a mágneses északtól 20°-nyival kelet felé tájolni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez rátok van bízva. A helyes tájolás számotokra ezen a 
szférán ebben az időben a mágneses észak. Mindamellett kérdésedben 
kimondottan egy olyan építményről érdeklődtél, amelyet sajátos enti-
tások használtak, akiknek energiaörvényei jobban egybecsengőek a 
zöld úgymond: valódi szín irányultsággal. Ez volna az északtól 20°-kal 
keletre irány. 

Mindkét tájolásnak vannak előnyei. A hatás erősebb és világosabban 
érezhető a mágneses északnál. A ma még távoli, de nemsokára kima-
gasló irányból érkező energia viszont, jóllehet gyenge, de hasznosabb. 

A választás a tiétek. A választás a mennyiség és a minőség, avagy a 
széles sávú és keskeny sávú meditációs segítség között van. 

59.24 KérKérKérKérdező:dező:dező:dező: Mikor a bolygó tengelyei újraigazodnak, akkor északtól 
20°-kal keletre fognak újraigazodni, hogy megfeleljenek a zöld rezgés-
nek? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Félünk, ez kell legyen az utolsó kérdés, mivel ez az 
entitás rohamosan növeli torzulását afelé, amit a testi komplexum 
fájdalmának neveztek. 

Minden arra utaló jel megvan, hogy ez fog történni. Nem beszélhe-
tünk bizonyosságokról, de tudatában vagyunk, hogy a durvább vagy 
kevésbé sűrű anyagok megfelelésbe rántódnak a sűrűbb és könnyebb 
energiákkal, amelyek Logoszotok számára a folytatást adják a tapaszta-
latok birodalmán át. 

Megválaszolhatunk most valami rövid kérdést? 

59.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit az instrumentum kényelmé-
ért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden jó. Tudunk róla, hogy nehézségeket éltek át 
jelenleg, de ezek nem abból fakadnak, hogy ne volnátok lelkiismerete-
sek vagy elkötelezettek. 

Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagy-
lak magatokra benneteket. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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60.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

60.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál először áttekintést a közvetítő állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti. 

60.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nekem az a véleményem, hogy a legjobb módszer az inst-
rumentum számára, állapotának javítására meditációs szakaszokon és 
ezt követő kontemplációs időkön keresztül érhető el az állapoton és 
annak javulásán. Meg tudnád mondani, hogy jól gondolom-e, és ki 
tudnád bővíteni a gondolataimat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A meditáció és kontempláció sosem hátrányos elfog-
laltságok. Ám e tevékenység minden valószínűséggel – a mi vélemé-
nyünk szerint – számottevően nem fog változtatni eme instrumentum 
azon fogékonyságain, melyek azokat az alapvető eltorzulásait okozzák, 
amiket mi, csakúgy, mint ti, lehangolónak találtunk. 

60.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tájékoztatnál, mi volna a legjobb megközelítés a közvetítő 
által tapasztalt torzulások elfogadhatóbb állapotra változtatásához? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Van egy kisebb munka, melyet az instrumentum elvé-
gezhet az inkarnáció előtti döntéseit illetően a Végtelen Teremtőnek 
ezen élettapasztalata során nyújtandó szolgálatai tekintetében. Azon-
ban a döntés, hogy fenntartás nélkül nyíljon meg önmaga felajánlásá-
ra, mikor szolgálatot érzékel, egy olyan fundamentális döntés, hogy az 
nem nyitott jelentősebb változtatásra, de beleavatkozni sem kíván-
nánk az eme adott entitásban lejátszódó kiegyensúlyozási folyamatba. 

A bölcsesség és a könyörület ilyetén egyensúlyba hozása a negyedik 
denzitás eme elismétlésével hasznára válik e sajátos elme/test/szellem 
összetételnek. Ez nem olyan entitás, aki túl sok kibúvót keresne a tisz-
taságra, amellyel elvégzi azt, amit a legjobbnak érez. Annak köszönhe-
tően mondhatjuk ezt, hogy az instrumentum világosan ismeri önma-



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANADIK ÜLÉS 

82 

gát ez ügyben. Mindazonáltal ez a fejtegetés talán lehetőséget szül egy 
kissé kevéssé teljesen megállítatlan szolgálati elszántságra bármely 
munkaülésen, hogy így a szolgálat folytatható legyen tér/időtök egy 
hosszabb időszakára is. 

60.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod tehát, hogy az instrumentum által tapasztalt 
fizikai eltorzulások egy kiegyensúlyozási folyamat részei? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves. A fizikai torzulások annak eredménye, hogy 
az instrumentum nem teljesen fogadja el azokat a korlátozásokat, me-
lyeket az entitás inkarnáció előtt helyezett kilátásba a tevékenységeire, 
mihelyst a működését megkezdi. Az e működés okozta torzulások, 
melyek – adva lévén az entitás által választott terv – elkerülhetetlenek: 
a korlátozás és – az elhasznált vitális és fizikális energia mennyiségével 
megegyező mértékű – kimerültség, annak következtében, ami ennek a 
közvetítőnek sok-sok órányi kemény fizikai munkával egyenértékű. 

Ez az, amiért javasoltuk, hogy az instrumentum gondolataival időzzön 
el annak lehetőségén, hogy indítványozza felettes énje számára némi 
csekélyke energia-megtakarítás lehetőségét az üléseken. Ez az instru-
mentum jelenleg egészen nyitott, amíg minden erőforrás egészen ki 
nem merül. Ez rendjén van, ha így kívánja. Ám ez, hogy úgy mond-
juk, megrövidíti az ülések számát, mint mondhatjátok: hosszú távon. 

60.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A munkaülések nagyobb időintervallumokra való elosztása, 
ha több időt hagyunk az ülések között, segítene? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt már megtettétek. Csoportotoknak nem segít, ha 
egyensúlyát veszíti azon, hogy a munka egyik részét a másik fölé he-
lyezve aggódik. Ha az instrumentum a megítélésetek szerint alkalmas, 
a támogató csoport pedig jól működik, ha minden harmonikus és a 
felteendő kérdéseket jól meggondoltátok, úgy a munka már jól indul. 
A közvetítő állapotának túlhangsúlyozása ugyanolyan kártékony e 
kontaktus hatékonyságára, amennyire az ezzel ellentétes magatartás az 
volt a múltban. 

60.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Eltekintve az ülésektől, aggódom az instrumentum fizikai 
torzulásai miatt a kezek és karok tájékán. Van-e valami, úgymond, 
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mentális gyakorlat vagy egyéb, amin a közvetítő dolgozhatna, mely 
segítene csillapítani a súlyos problémákat, ami neki most a kezeivel 
van, stb.? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

60.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez egy meditációs és kontemplációs gyakorlat volna ezen 
problémák enyhülésén? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

60.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mit tehetne akkor a problémák enyhítéséért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mint mondottuk, ez a közvetítő, mivel úgy érezte, 
hogy híján áll a bölcsességet kiegyensúlyozó együttérzésnek, olyan 
inkarnációs tapasztalást választott, amelynek során szükségszerűen 
olyan helyzetekbe került, ahol más-ének elfogadásának hiányában 
kellett énjét elfogadnia, más-énjét pedig visszavárás vagy energiacsere 
nélkül kellett elfogadnia. Nem könnyű inkarnációs program, de ez az 
entitás ezt tartotta megfelelőnek. 

Ennélfogva az entitásnak meditálnia kell, és tudatosan, pillanatról 
pillanatra elfogadnia önmagát a korlátozásaiban, melyek pontosan 
azért kerültek elhelyezésre, hogy az entitást eljuttassák ahhoz a precíz 
behangoláshoz, amelyet mi használunk. 

Továbbá, mivel már megtanulta, miként sugározzon elfogadást és 
szeretetet visszavárás nélkül, az entitásnak ezt most ellensúlyoznia kell 
azzal, hogy megtanulja elfogadni a szeretet ajándékait és mások elfo-
gadását, amit az instrumentum némi feszélyezettség érzése mellett 
fogad el. Ez a két kiegyensúlyozó munka segítségére lesz az entitásnak 
a fájdalomnak nevezett torzulástól való mentesülésben is. A korlátozá-
sok nagymértékben rögzítve vannak. 

60.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Annak ténye, hogy az instrumentum már tudatosan is 
tisztában volt ezzel, volt-e az oka annak, hogy az Első Torzulás nem 
kényszerítette ki, hogy lehetetlenné tegye számodra, hogy ezt átadd 
nekünk? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez igaz nem csak erre az entitásra, aki néhány évetek 
óta tudatosan tisztában van ezekkel a tanulás/tanításokkal, hanem a 
támogató csoport tagjaira is igaz. Az iménti némely információ felkí-
nálásának lehetősége nem érkezett el egészen a mostani ülésig. 

60.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Mikor a legutóbbi ülésen a piramis tetejéből 
kiinduló „energizáló lökésekről” beszéltél, akkor ezt úgy értetted, hogy 
bizonyos időközönként jönnek mintsem folyamatosan? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek az energizáló lökések diszkét időközönként, de 
egymáshoz igen-igen közel jönnek, egy megfelelően működő piramis 
alakzatban. Egy olyanban, amelynek méretei elcsúsztak, az energia 
nem szabályszerűen vagy – miként mondanivalónkat talán jobban 
megérted: – nem kvantumszerűen bocsájtódik ki. 

60.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A következő állítás, amit tenni fogok, vagy megvilágosító 
lesz számomra a piramisenergia-kutatásomban vagy sem, de eszembe 
jutott, hogy az úgynevezett Bermuda-háromszög hatás talán annak a 
víz alatti nagy piramisnak lehet a következménye, amelyik e harmadik 
spirált diszkrét és eltérő időközönként bocsájtja ki, s amikor más 
egyének vagy járművek vannak a közelében, akkor egy olyan helyzetet 
teremt, ahol ezek tér/idő folytonosságot váltanak valamilyen módon. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

60.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor e harmadik spirálnak olyan energizáló hatása van, 
mely, ha kellően erős, akkor ténylegesen megváltoztatja a tér/idő 
kontinuumot. Van-e haszna vagy értelme az efféle változtatásnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egy ötödik vagy e feletti denzitású kezével e sajátos 
energia megcsapolható, hogy információkat, szeretetet vagy fényt 
kommunikáljon olyan távolságra, amelyet ti óriásinak tekintenétek, 
de amely ezzel az energiával transzdimenziós ugrásnak tekinthető. 
Ezen kívül még utazásra is nyílik mód, ennek az energiaképződmény-
nek a felhasználásával. 
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60.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez az utazás az azonnali típusú lenne, ami az önf… nem a 
csúzli-effektus, hanem az, amelyiket főleg hatodik denzitású egyének 
használnak… vagy a csúzli-hatás lenne ez, amelyikről beszélsz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az előbbi hatás az, amelyikről beszélünk. Megfigyel-
heted, hogy miközben valaki a személyiség mondjuk úgy, megértéseit 
vagy fegyelmezéseit tanulja, úgy a pránának minden egyes konfigurá-
ciója az entitás rendelkezésére áll eme alakzat segítsége nélkül is.        
A gízai piramis tekinthető egy metafizikai segédkeréknek.16 

60.14 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező:::: Akkor a nagy víz alatti piramis Florida partja mellett egyike 
azoknak a kiegyensúlyozó piramisoknak, amiket Ré vagy valamely 
másik társas komplexum épített, és ha igen, akkor melyik? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az a piramis, amelyikről te beszélsz, egy olyan volt, 
amelynek építésénél az atlantisziakkal együttdolgozó társas emlékezet 
komplexum hatodik denzitású entitásai segédkeztek még a mi – mint 
nevezitek őket – egyiptomiakkal lezajlott munkánk előtt. 

60.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Még egy másik csoportot is említettél az egyiptomiakon 
kívül, akikkel dolgoztatok. Kik voltak ők? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a dél-amerikaiak voltak. Megosztot-
tuk erőinket, hogy e két kultúrával foglalkozzunk. 

60.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A piramis alak akkor, értelmezésem szerint, kiemelkedő 
jelentőségű volt társas memória komplexumotok akkori megítélésé-
ben, mint úgymond fizikai gyakorlóeszköz a spirituális fejlődésben. 
Bolygónk evolúciójának e jelenlegi szakaszában úgy tűnik, kevés vagy 
semmi hangsúlyt nem fektettek erre az alakzatra. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megtiszteltetés/kötelességünk, hogy meg-
próbáljuk eltüntetni a torzulásokat, amiket e forma használata okozott 
társaitok gondolkodásában, és néhány entitásotok tevékenységében. 
Nem tagadjuk, hogy az efféle formák hatásosak, se nem hallgatjuk el e 
hatásosság általános lényegét. Azonban szeretnénk felajánlani megér-

                                                 
16 mint a segéd- (plusz két) kerék egy kisbiciklin a kerékpározni tanuló gyereknek 
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tésünket, még ha az korlátozott is, hogy sok ezer évetekkel ezelőtti 
naiv hitünk ellenére optimális alak a beavatásra nem létezik. 

Hadd részletezzük ki ezt a pontot. Amikor minket segítettek hatodik 
denzitású entitások saját harmadik denzitású tapasztalásaink során, 
akkor lévén, hogy a végsőkig kevésbé voltunk harciasak, ezt a tanítást 
nagy segítségnek találtuk. Naivitásunkban a harmadik denzitásban mi 
nem alakítottuk ki a ti csere- vagy pénzrendszeretek és a hatalom köl-
csönviszonyát. Mi valójában egy a tietekénél filozofikusabb harmadik 
denzitású bolygó voltunk, polarizációs döntéseink pedig sokkal in-
kább a szexuális energiacserék, valamint az én és másik-én megfelelő 
kapcsolatainak úgymond megértése köré összpontosultak. 

Tér/időnkből sokkal többet töltöttünk a nem megnyilvánult lényen 
való munkálkodással. E kevésbé bonyolult légkörben nagy tanulsággal 
szolgált e tanuló/tanító eszközre szert tenni, s nekünk előnyünkre vált 
azon torzulásoktól mentesen, melyeket a ti népetek körében láttunk 
bekövetkezni. 

E különbségeket aprólékosan feljegyeztük a Teremtés Nagy Jegyző-
könyvébe, hogy efféle naivitás még egyszer ne legyen szükséges. 

Jelen tér/időben, úgy hisszük, legjobban azzal szolgálhatunk titeket, 
ha kimondjuk, hogy a meditációs piramis, együtt más gömbölyű és 
ívelt vagy csúcsos, kör alakú építményekkel, a segítségetekre lehet.  

Mindazonáltal az a megfigyelésünk, hogy köszönhetően a befolyások 
összetett mivoltának a nem megnyilvánult lényre, jelen tér/idő nexus-
ban bolygótok népessége körében legjobb, ha az elme/test/szellem 
összetétel fejlődése, ahogy mondjátok: oktatási segédeszközök nélkül 
megy végbe, mert gyakorlóeszköz használatával az entitás magára veszi 
a Felelősség Törvényét a felgyorsult vagy megnövekedett iramú tanu-
lás/tanításért. Ha ez a nagyobb megértés – amennyiben használhatjuk 
e helytelen megnevezést – nem ültetődik át a gyakorlatba az entitás 
pillanatról pillanatra tapasztalatában, akkor a segédeszköz hasznossága 
negatívvá válik. 
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60.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Nem tudom, hogy a következő kérdés kiad-e 
majd valamilyen használható irányt, de úgy gondolom, muszáj meg-
kérdeznem. Mi volt, és mire használták a Frigyládát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A Szövetségláda az a hely volt, ahová – a Mojsze nevű 
értelmezése szerinti – legszentebb dolgokat betették. Az ebben elhe-
lyezett cikkelyt népetek a Tízparancsolatnak hívott kettős kőtáblaként 
nevezi. Ez nem két kőtábla volt, hanem egy irattekercs. Ezt tették 
bele, együtt különböző entitások leggondosabban feljegyzett beszámo-
lóival az Egy Teremtő teremtését illető hitükről. 

Ezt a Frigyládát arra tervezték, hogy megtestesítse a helyet, ahonnét a 
papok – ahogy a testvéreik szolgálati vágyára torzultakat nevezitek – 
az erejüket meríthették és az Egy Teremtő jelenlétét érezhették. 
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy ez az egész rendtartás nem a 
Konföderáció előtt Jahveként ismert terve volt, hanem negatív entitá-
soké, akik ezt a módszert preferálták egy Lévi Fiainak nevezett elit 
létrehozásához. 

60.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez egy kommunikációs eszköz volt akkor? Azt mondtad, 
erőt is merítettek belőle. Miféle erőt? Hogyan működött? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Úgy töltötték fel, hogy az anyagoknak, amelyekből 
épült, elektromágneses mezőt adtak. Ily módon vált az erő tárgyává, 
és azok számára, akiknek a hite olyanná vált, hogy azt nem szennyezte 
becstelenség vagy elkülönülés, ez a negativitásra kitervelt erő pozitívvá 
vált, és maradt is az, a szolgálat élményével valódi összhangban állók 
számára, mind a mai napig. Vagyis a negatív erők részben sikeresek 
voltak, ám a pozitívan irányult Mojsze, miként hívták ezt az entitást, 
megadta bolygótok népének egy olyan út lehetőségét az Egy Végtelen 
Teremtőhöz, amely teljes egészében pozitív. 

Ez közös az ortodox vallási rendszereitek mindegyikében, melyek 
mind vegyessé váltak némileg az orientációban, de mégis kínálnak 
tiszta utat az Egy Teremtőhöz, melyet a tiszta kereső meglát. 

60.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hol van most a Szövetségláda? Hol található? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tartózkodunk ennek a kérdésnek a megválaszolásától 
azon oknál fogva, hogy csakugyan létezik még, s ez nem olyasmi, 
aminek helymeghatározásával áthágást tennénk társaitokra. 

60.20 KérKérKérKérdező:dező:dező:dező: Köszönjük. Miközben próbálom az energiákat, a kreatív 
energiákat megérteni, eszembe ötlik, hogy nem igazán értem, miért 
termelődik hasznavehetetlen hő aközben, hogy a Földünk átköltözik a 
harmadik denzitásból a negyedikbe. Tudom, hogy ennek a harmadik 
és negyedik denzitás rezgései közötti diszharmóniához van köze, de 
hogy ez miért jelentkezne fizikai felhevülésként a földben, az érthetet-
len a számomra. Felvilágosítanál engem erről? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A fogalmak némileg nehezen átjárhatók nyelveteken. 
Ennek ellenére megpróbálunk beszélni a témáról. 

Ha az egyén nincs kibékülve körülményeivel, az egy égető érzés belül. 
A fizikai hordozó hőmérséklete ekkor még nem emelkedik meg, csak 
a felindultság vagy a könnyek heve, ha leírhatjuk így e diszharmóniát. 
Ám ha az egyén tér/időtök hosszú szakaszáig marad meg az érzelmi 
hevület és diszharmónia eme érzetében, akkor a teljes test komplexum 
rezonálni kezd e diszharmóniára, s a diszharmónia akkor meg fog 
mutatkozni rákként vagy más degeneratív eltorzulásokként attól, amit 
egészségnek neveztek. 

Mikor emberek és kultúrák teljes bolygórendszere él át diszharmóniát 
nagy kiterjedésben újra és újra, akkor a föld kezd majd ezen entitások 
lába alatt rezonálni e diszharmóniával. A fizikai hordozó természeté-
nél fogva a diszharmónia vagy növekedési gátként vagy kontrollálatlan 
növekedésként fog jelentkezni, mivel az elme/test/szellem összetétel 
testi komplexumának elsődleges feladata a növekedés és fenntartás.  

Bolygótok esetében a planéta célja megtartani a keringési pályát és a 
megfelelő helyzetet vagy tájolódást más kozmikus befolyásokkal.   
Annak érdekében, hogy ez megfelelőképp zajlódjon, szférátok belseje 
a ti fizikai fogalmaitok szerint forró. Kontrollálatlan növekedés helyett 
tehát kontrollálatlan hőt, és annak táguló következményeit kezditek 
megtapasztalni. 
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60.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A Föld végig tömör az egyik felétől a másikig? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Szférátok úgy mondhatnátok, likacsos szerkezettel bír. 
Közepe azonban tömör, amennyiben neveznél így valamit, ami olvadt. 

60.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: És a likacsos szerkezetben– harmadik denzitású inkarnált 
entitások élnek a likacsos területeken? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így volt egy időben. Jelen tér/időben nem így van. 

60.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor nincsenek– élnek-e belső civilizációk vagy entitások 
eme térségekben, melyek a nem fizikailag inkarnáltak közül valók, 
akik olykor előjönnek, és a Föld felszínén öltenek anyagi testet? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mint említettük, vannak egyesek, melyek így tesznek, 
mint mondod. Vannak továbbá egyes belső síki entitásai e bolygónak, 
akik előszeretettel végeznek e területeken látható materializációkat a 
harmadik denzitásba. Szintén ott vannak e térségekben azoknak a 
bázisai, hogy úgy mondjuk, akik máshonnan valók, pozitívoké és 
negatívaké egyaránt. Elhagyott városok vannak. 

60.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mire használják ezeket a bázisokat a máshonnan valók? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. E bázisokat a harmadik dimenziós entitásokkal való 
kommunikációhoz szükséges eszközök materializációs munkájához 
használják, valamint némely berendezés pihenőhelyéül, amelyeket 
kisebb járműveknek mondhatnátok. Ezeket felügyeletre használják, 
mikor az entitások ezt kérik. Vagyis a Konföderáció egyes úgymond, 
tanítói, részben ezeken a felügyeleti műszereken keresztül, 
komputerizált vonalak mentén beszélnek, mikor pedig információ 
óhajtatik, és az ezt kérők a megfelelő vibrációs szinten vannak, akkor 
maga a konföderációs entitás szólal meg. 

60.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy kell értsem tehát, hogy a konföderációs entitásnak 
kommunikációs eszközre és járműre van szüksége ahhoz, hogy a felvi-
lágosítást kérő harmadikdenzitású inkarnált egyénnel értekezzen? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves. Sok társatok azonban ugyanazt az alapin-
formációt kéri roppant mérvű ismétlődéssel, s hogy egy társas 
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emlékezetösszetét vég nélkül a meditálás szükségességéről beszéljen, az 
egy elfecsérlés az efféle társas emlékezetösszetét tekintélyes képességei 
szempontjából. 

Így aztán néhány entitásnak jóváhagyta a Szaturnusz Tanácsa ezen 
üzenetadók üzembe helyezését és karbantartását mindazok részére, 
akiknek igényei egyszerűek, fönntartván így a konföderációs tagok 
képességeit azok számára, akik már meditálnak és ismereteket szívnak 
magukba, s ezzel már készen állnak a további információkra. 

60.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jó sok információ és jó sok összevisszaság volt az elmúlt 
30 évben, és ami azt illeti, a Zűrzavar Törvénye [kuncogás] túlórában 
dolgozott, hogy egy kis viccel éljek, hogy a spirituális katalízishez 
szükséges közleményeket eljuttassa az erre vágyó csoportokhoz, és 
tudjuk, hogy mind a pozitívan, mind a negatívan irányult társas em-
lékezet összetételek hozzátették, amit csak tudtak ehhez az ismeret-
halmazhoz. Ez sok esetben valamifajta befásult állapothoz vezetett az 
értesülésekre nézve sokak részéről, akiknek igaz keresését meghiúsítot-
ták azok a körülmények, amit talán hívhatok spirituális entrópiának 
ebben az információs halmazban. Tudnátok kommentálni ezt és a 
problémák enyhítésének mikéntjeit? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tudjuk ezt kommentálni. 

60.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak amennyiben fontosnak érzitek, akkor kérném a kom-
mentárt. Ha jelentéktelennek érzitek, átugorjuk. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az információ jelentős bizonyos mértékig, mivel 
saját jelenlegi küldetésünkkel áll összefüggésben. 

Mi konföderációbéliek a bolygótokon élők hívására várunk. Ha e 
hívás, bár őszinte, de meglehetősen alacsony azon – mondjuk úgy: – 
rendszerben való tudatosságában, amelyben meggyorsítható lenne a 
spirituális evolúció, akkor csupán az adott hívó számára hasznos útba-
igazítást kínálhatjuk fel. Ez az alapvető nehézség. Az entitások meg-
kapják az Eredeti Gondolattal kapcsolatos alapinformációkat és ama 
módszereket, amik a meditáció és a mások szolgálata, melyek által 
eme Eredeti Gondolathoz eljuthatnak. 
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Kérjük, ne feledd, hogy mint Konföderációs tagok mi a pozitív irá-
nyultságú entitások nevében beszélünk. Úgy véljük, az Orion csoport 
is pontosan ugyanezzel a nehézséggel szembesül. 

Amint ezt az alapinformációt megkapta, nem ülteti át a gyakorlatba a 
szívében és az élettapasztalásában, hanem ehelyett ott zötykölődik az 
elmekomplexumi torzulásokban, akár egy építőelem, mely nem találja 
helyét, s csak jobbra-balra hányódik hasztalan, de az entitás csak hív 
tovább. Következésképpen ugyanaz az alapinformáció ismétlődik. 
Legvégül az entitás úgy dönt, untatja már ez az ismételt közlemény. 
Viszont ha az entitás a gyakorlatba ülteti azt, amit kapott, akkor nem 
talál ismétlődésre, kivéve, mikor ez szükséges. 

60.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. A csakráknak avagy testi energiaközpontoknak 
közük van-e a piramis energiatölcséréhez vagy hasonlóan működnek-e 
hozzá? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

60.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Volt-e valami olyan célja a mumifikálásnak, aminek a testi 
temetésen kívül bármihez is köze volt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Bármennyire is szeretnénk beszélni nektek a piramis 
építését célzó terveink eme eltorzulásairól, oly keveset mondhatunk, 
mivel a szándék meglehetősen vegyes volt, a felhasználás pedig – ha-
bár sokan ezeket pozitívnak érezték – egy nem-pozitív alkotássor volt. 
Nem szólhatunk erről a témakörről a bolygótokon lévő pozitív és 
negatív erők egyes alapvető energiaegyensúlyának megsértése nélkül. 
Annyi elmondható, hogy a magukat felajánlók úgy érezték, mások 
szolgálatában ajánlják fel magukat. 

60.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Melyik civilizáció volt az, amelyik segítette Rét a piramis 
alakzat használatával, mikor Ré a harmadik denzitásban volt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Népetek imád neveket adni. Ezek az entitások már 
megkezdték visszaútjukat a Teremtőhöz, s többé nem tapasztalnak 
időt. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANADIK ÜLÉS 

92 

60.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum tudni szeretné, hogy amikor az ingát 
energiacentrumok felfedezésére használják, ott az előre-hátra mozgás 
jelent-e valamit, vagy csak a körkörös mozgás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez kell legyen az utolsó kérdés. Bár ez az entitás még 
mindig ellát minket energiával, a fájdalom felé torzulást tapasztalja. 

Mivel a forgásokat már tárgyaltuk17, így pusztán azt mondjuk el, hogy 
a gyenge előre-hátra mozgás részleges elzáródásra utal, bár nem teljes 
elzáródásra. Az erős előre-hátra mozgás az elzáródás fordítottját jelzi, 
ami a túlingerlése egy csakrának vagy energiaközpontnak, ami azért 
történik, hogy megpróbáljon egyensúlyba hozni valamely nehézséget a 
testi- vagy elmekomplexumi tevékenységben. Ez az állapot nem válik 
az entitás javára, mivelhogy egyensúlytalan. 

Vannak-e még rövid kérdések, mielőtt elhagynánk ezt a közvetítőt? 

60.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak annyi, hogy van-e valami, amit az instrumentum 
kényelméért vagy a kapcsolat javításáért tehetnénk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Legyetek jókedvűek, barátaim. Minden rendben, és a 
lelkiismeretességetek ajánlandó. Az Egy Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében búcsúzunk tőletek. Örvendezzetek hát, és járjatok az 
Egy Végtelen Teremtő békéjében és dicsőségében. Ré vagyok. Adonáj. 

                                                 
17 Ld. 58.5 
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61.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket, barátaim, a Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

61.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál nekem visszajelzést a közvetítő állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum vitális energiái javulófélben vannak. 
A fizikai összetétel torzulásai elég szembetűnőek jelen tér/időben, és a 
fizikai komplexum energiákban egy csökkenés van. 

61.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami különösebb, amit a közvetítő tehetne a fizikai 
állapot javítására? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennél az instrumentumnál két tényező van kihatással 
a testi torzulásaira. Ez közös mindazokkal, akik a vibrációban való 
rangidősséggel már elérték a rezgési tudatossági komplexumok zöld-
sugár szintjét. 

Az első az ismert beáramlások, melyek kiszámítható módon változnak 
ciklusról ciklusra. Ebben a sajátos entitásban a ciklikus komplexumok 
jelen tér/idő kötéspontban nem kedvezőek a fizikai energia szintekre 
nézve. 

Az állapot második ága az, melyet talán mentális hatékonysági foknak 
nevezhetnénk, amellyel felhasználásra kerülnek különösképp az elő-
programozott leckék elsajátítására rendelkezésre bocsátott katalizáto-
rok, és általában a szeretet leckéi. 

Ennek a közvetítőnek, más entitásoktól eltérően, némely további tor-
zulása is van a pre-inkarnációs előfeltételek igénybe vétele folytán. 

61.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ki tudnád bővíteni, mit értettél a ciklikus energia-
beáramláson? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Négyfajta olyan ciklus van, amelyek az inkarnációba 
való belépés pillanatával adottak. Ezen kívül van még több kozmikus 
és kevésbé szabályos beáramlás, melyek időről időre befolyást gyako-
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rolnak az érzékenyebb elme/test/szellem összetételre. A négy ritmus 
bizonyos mértékig ismert népetek körében, és bioritmusoknak nevezi. 

Van egy negyedik ciklus is, melyet az adeptus vagy a szellem mágikus 
kapuja ciklusának nevezhetünk. Ez a ciklus megközelítőleg tizennyolc 
napi ciklusotok alatt ér körbe. 

A kozmikus minták szintén az inkarnációs belépés pillanatának függ-
vényei, és az általatok Holdnak nevezett kísérőtökhöz, az e 
galaxisbéli18 bolygóitokhoz, a galaktikus Naphoz, s némely esetben az 
energiaáramlás főbb galaktikus pontjaiból érkező beáramlásokhoz 
kapcsolódnak. 

61.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Érdemes volna-e az instrumentumra vonatkozó ciklusokat 
megrajzolni, s megpróbálni ezeket az üléseket a ciklus szempontjából 
legkedvezőbb időpontokra ütemezni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Erre a konkrét kérdésre nincs válaszunk. 

Megemlíthető, hogy e triádban hármótok hozza be azt az energiamin-
tát, amely Ré. Így e hármas minden egyes energiainputja figyelmet 
érdemlő. 

Elmondhatjuk, hogy jóllehet ezek a tájékoztató rendszerek érdekesek, 
csak oly mértékben gyakorolnak befolyást, amennyire az illető entitás 
vagy entitások nem vették teljes hatékonysággal hasznát a katalizátor-
nak és – ennek eredményeként – ahelyett, hogy túlzott felfigyelés 
nélkül elfogadnák az úgymond negatív vagy retrográd pillanatokat 
vagy időszakokat, eme torzulások fenntartása felé rendelkeznek torzu-
lással avégett, hogy a felhasználatlan katalizátort ledolgozzák. 

Meg kell jegyezni, hogy a pszichikai támadás továbbra is fennáll ezen 
az entitáson, noha az jelenleg csak fizikai eltorzulásokban hatásos a jó 
közérzet hiánya felé. 

Javasolhatjuk, hogy mindig van némi jelentősége figyelgetni az úti 
térképet, mind a ciklusokét, mind a planetáris és más kozmikus befo-

                                                 
18 Ré gyakran használja a galaxis szót ott, ahol mi naprendszert mondanánk 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANEGYEDIK ÜLÉS 

95 

lyásokét, annyiban, hogy bizonyos széles utakat vagy lehetőségeket 
megláthassunk. Emellett emlékeztetünk, hogy ez a csoport egy egység. 

61.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami módja, hogy akkor egy egységként, de tehes-
sünk valamit a pszichikai támadás instrumentumot érő hatásának 
csökkentésére, és a kommunikációs lehetőség optimalizálására? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Átadtuk neked az ismereteket arra vonatkozóan, ami 
ezt az adott elme/test/szellem összetételt segíti. Továbbiakról nem 
beszélhetünk. A mi véleményünk az, melyet szerényen felajánlunk, 
hogy mindőtök figyelemre méltó harmóniában áll mindőtökkel erre 
az adott harmadik denzitású káprázatra jelen tér/idő nexusban. 

61.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Szeretnék feltenni pár kérdést, ami Jimben vetődött föl itt a 
gyógyító gyakorlatokkal kapcsolatban. Az első az, hogy a testre vonat-
kozó gyógyító gyakorlatban mit értesz azon, hogy a test tanai a szere-
tet és bölcsesség egyensúlyáról szólnak a test természetes funkcióiban 
való használata során. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A szokásosnál rövidebben kell beszélnünk amiatt, 
ahogyan az instrumentum a kiutalt energiát felhasználja. Ennélfogva 
akkor kérünk további kérdéseket, ha a válaszunk nem elégséges. 

A test komplexumnak természetes funkciói vannak. Sok ezek közül a 
nem megnyilvánult énhez kapcsolódik, és normál esetben nem képzi a 
kiegyensúlyozás szüksége tárgyát. Vannak természetes funkciók, me-
lyek a másik-énhez kötődnek. Ezek között van az érintés, szeretgetés, 
a nemi élet, valamint azok az időszakok, mikor a másik ember társa-
ságára vágyakozunk, hogy leküzdjük azt a fajta magányt, amely a test 
természetes funkciója, szemben azonfajta magányokkal, melyek az 
elme/érzelmi komplexumhoz, vagy a szellemhez tartoznak. 

Amikor e természetes funkciók épp megfigyelhetők a napi élet során, 
akkor felül lehet őket vizsgálni annak érdekében, hogy tetten érhető 
legyen az én szeretete és a más-én szeretete a bölcsességgel összevetve a 
természetes funkciók használatában. Sok olyan fantázia és tévgondolat 
van legtöbb társatokban, ami felülvizsgálható e kiegyensúlyozó mód-
szerrel. 
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Ugyanennyire kiegyensúlyozandó a másik-énhez köthető természetes 
funkciók szükségétől való visszavonulás is. Egyfelől ott egy szeretet-
többlet – el kell dönteni, hogy ez az én szeretete, a másik-én szeretete, 
vagy mindkettő. Másfelől ott egy túlsúlyozás a bölcsesség felé. 

Jó ismernünk a test komplexumot, hogy az szövetségesünk legyen, 
kiegyensúlyozott, és készen álljon egy tisztán eszközkénti használatra, 
hogy az egyes testi funkciók, ha tetszik: mind magasabb és magasabb 

energiakomplexumokban legyenek felhasználhatók a másik-énnel.  

Bármilyen viselkedésről legyen is szó, a fontos kiegyensúlyozás ezen a 
szinten a más-énekkel való egyes kölcsönhatások megértése, hogy így 
akár a szeretet/bölcsesség, akár a bölcsesség/szeretet legyen az egyen-
súly, a másik-ént az én mindig egy kiegyensúlyozott konfigurációban 
lássa, az én pedig ekképp felszabaduljon a további munkára. 

61.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Második kérdés: Tudnál-e példát hozni, hogy az érzelmek 
miként hatnak a test részeire és a test érzeteire? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezekről a működésekről közel lehetetlen általánosság-
ban beszélni, mert minden megfelelő rangidejű entitásnak megvan a 
maga programozása. A kevéssé tudatos entitásokról azt mondhatjuk, 
hogy a kapcsolatok gyakran véletlenszerűnek tűnnek, mivel a felettes 
én addig gyártja folyamatosan a katalizátorokat, míg létre nem jön egy 
hajlandóság. A programozott egyénekben az érzékenységek sokkal 
élénkebbek, és mint mondtuk, az elme és a szellem által teljesen fel 
nem használt katalizátor a testnek adódik át. 

Vagyis ebben az entitásban, mint láthatjátok, a karok és kezek meg-
gémberedése az entitás kudarcát jelzi, hogy napirendre térjen az élete 
irányítása feletti kontroll elvesztésén. Így ez dráma a fizikai torzulás-
komplexumban játszódik le.  

A kérdezőben láthatjuk a vágyat, hogy ne kelljen cipelnie azt a terhet, 
amit cipel, mely a cipelésre használatos izmok fájdalmában kerül ki 
fizikai megnyilvánulásra. Amit igazán cipelni szükséges, az egy leszüle-
tés előtti elköteleződés, mely erősen terhesnek tűnik. 
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Az írnok esetében egyfajta fáradtságot és érzelmi zsibbadtságot látunk, 
mely az arra tervezett katalizátor felhasználásának hiányából fakad, 
hogy az entitással megéreztesse a mentális/érzelmi és szellemi szintek 
szokatlan torzuláskomplexumainak elég jelentős befolyását. Amint a 
zsibbadtság eltávozik a magasabb vagy fogékonyabb komplexumok-
ból, a testkomplexumi torzulások is el fognak tűnni. Ez igaz a többi 
példára is. 

Megjegyeznénk itt, hogy a katalizátor teljesen hatékony felhasználása 
a ti síkotokon rendkívül ritka. 

61.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, miként vagy képes ilyen és ehhez hasonló 
információkat átadni nekünk, tekintettel az Első Torzulásra avagy 
Zűrzavar Törvényére? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mindegyikőtök tud már ezekről az információkról. 

Bármely más olvasó pedig kivonatolhatja a jelentés lényegét e fejtege-
tésből, anélkül, hogy érdekelné a példák forrása. Ha nem volna mind-
egyikőtök teljesen tudatában e válaszoknak, nem szólhatnánk. 

Érdekes, hogy sok kérdésedben nem is tájékoztatást, hanem megerősí-
tést kérsz. Ez elfogadható számunkra. 

61.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez rámutat a fizikai testet öltés rendeltetésének lényegére, 
úgy vélem. Mégpedig arra, hogy saját gondolati folyamataid révén 
érkezz el egy meggyőződéshez, problémák megoldásával és megérté-
sekkel egy teljesen elfogulatlan vagy teljesen szabad szituációban, 
bármiféle bizonyíték nélkül, vagy bármi olyasmi nélkül, amit bizonyí-
téknak tekintenél, ahol a bizonyíték önmagában egy nagyon szeren-
csétlen szó. Kibővítenéd a gondolatomat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Véleményed elegáns, bár kissé zavaros a szubjektív 
ismeretek kifejezte szabadság, és a szubjektív elfogadás kifejezte sza-
badság közötti kapcsolataiban. Jelentős különbség van a kettő közt. 

Ez nem az ismeretek dimenziója, még szubjektíven sem, a kozmikus 
és egyéb beáramlások áttekinthetőségének hiánya folytán, amik kiha-
tással vannak minden egyes szituációra, amelyik katalizátort állít elő. 
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A szubjektív elfogadása a pillanatban rejlőnek, és a szeretet meglátása 
ama pillanatban – ezek jelentik a nagyobb szabadságot. 

A bizonyíték nélküli szubjektív ismeret bizonyos mértékben szegényke 
barát, mivel bármennyi információt gyűjtesz is össze, a harmadik 
denzitást alkotó torzulások folytán mindig lesznek anomáliák. 

61.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól van. A harmadik kérdés, ami nálam van, hogy tudnál-e 
példákat mondani testi polaritásra. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A testen belül sok polaritás van, melyek a nem meg-
nyilvánult entitás különböző testei energiaközpontjainak kiegyensú-
lyozásához kapcsolódnak. Gyógyítási munkához jó felderíteni ezeket a 
polaritásokat. 

Minden egyes entitás, természetesen, lehetséges polarizált része egy 
más-magának. 

61.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az áll itt, hogy úgy tűnik, a helyes kiegyensúlyozó gyakorlat 
a test minden érzéke számára valamilyen formájú inaktivitás volna, 
mint amilyen a meditáció vagy a kontempláció. Helyes ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyrészt helytelen. A kiegyensúlyozáshoz azért 
szükséges a meditatív állapot, hogy a munka elvégezhető legyen. Az 
érzékek kiegyensúlyozása azonban az érzék kielemzéséhez kötődik, 
különös tekintettel bármely egyensúlytalan hajlamra a szeretet és a 
bölcsesség között, avagy a pozitív és a negatív között. Ezután bármi 
hiányozzék is az egyensúlyos érzékelésből, azt – mint minden kiegyen-
súlyozásnál – belépni engedjük a lénybe, mihelyst az érzékelés oly 
részletességgel felidéződött, hogy elárasztotta az érzékeket. 

61.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, miért lényeges a kellékek és más dol-
gok oly pontos beállítása a közvetítő szempontjából, s hogy egyetlen 
apró fodor a lepedőn az instrumentumnál miért okoz problémát a 
Rével való vételben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megkísérelhetünk egy magyarázatot. Ez a kontaktus 
keskeny sávú. Az instrumentum nagyon érzékeny. Ezért jó belépési 
lehetőségünk van felé, s egyre kielégítőbb szinten tudjuk használni. 
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A transzállapot azonban, hogy úgy mondjuk, nem olyan, amely ne 
szedne vámot ezen az instrumentumon. A közvetítő fizikai komple-
xumába történő belépés feletti térrészt ennek következtében tisztán 
kell tartani a közvetítő kellemetlenségeinek elkerülése végett, különö-
sen a testkomplexumába való újra belépésekor. 

A kellékek érzékszervi inputot és mentális vizualizációt nyújtanak a 
közvetítőnek, ami segít a transzkezdésnél. Az energizáló csoport szá-
mára ezek gondos beállítása azért fontos, mert ez emlékezteti a támo-
gató csoportot, hogy egy munkaülés ideje van itt. 

A szertartásszerű viselkedésmódok sokféle energia kiváltói a támogató 
csoportban. Talán észre is vettétek, hogy több energia került felhasz-
nálásra a munkaüléseken, ahogy a számuk nőtt, az ilyen szertartásos 
tevékenységek úgymond hosszú távú hatására. 

Más csoportot nem segítene, mivel ez az elme/test/szellem összetételek 
e sajátos rendszerére lett kidolgozva, s kiváltképp az instrumentuméra. 

Még egy hosszú kérdésre elegendő energia van kiutalva. Nem szeret-
nénk kimeríteni ezt az instrumentumot. 

61.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól van, akkor ezt fogom feltenni. Meg tudnád-e mondani 
nekünk az agyi homloklebeny rendeltetését, és az annak aktiválásához 
szükséges feltételeket? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az agy homloklebenyének sokkal nagyobb haszna lesz 
úgymond, a negyedik denzitásban. 

Az úgynevezett agy e méretes területének elsődleges mentális/érzelmi 
állapota az öröm vagy szeretet a maga kreatív értelmében. Így hát azok 
az energiák, amelyeket a piramisokkal összefüggésben tárgyaltunk: a 
gyógyítás, a tanulás, az építés és az energizálás – mind ezen a területen 
keresendők. Ez az adeptus által csapra vert terület. Ez az a terület, 
amely az elme törzsén és gyökerén keresztül működve kapcsolatot 
teremt az intelligens energiával, s e kapun át az intelligens végtelennel. 

Vannak-e még kérdések, mielőtt elhagynánk ezt az instrumentumot? 
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61.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit az instrumentum kényelmé-
ért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A közvetítő némiképp eltorzult, de mindenki jól teszi 
a dolgát. Lelkiismeretesek vagytok. Köszönjük, hogy továbbra is oda-
figyeltek a beállításokra, s arra kérünk, minden szinten ilyen igényesek 
legyetek a továbbiakban is, mivel ez fenn fogja tartani a kapcsolatot. 

Ré vagyok. Most távozom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szereteté-
ben és fényében. Járjatok, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő erejével 
és békéjével örvendezve. Adonáj. 
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62.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. 

Mielőtt elkezdjük, kérhetnénk-e, hogy egyszer sétáljátok körbe ezt az 
instrumentumot, és a támogató csoport minden tagja erőteljesen fújja 
ki a levegőt körülbelül két és fél lábnyira (0,75 m) az instrumentum 
feje fölé, majd azután még egyszer járjátok körbe az instrumentumot. 

[Elvégezték az utasítás szerint.] 

Ré vagyok. Nagyja értékeljük kedves együttműködéseteket. Kérünk, 
ellenőrizzétek újból a derékszögűségi beállítást, és kezdünk. 

[Elvégezték az utasítás szerint.] 

Ré vagyok. Most kommunikálunk. 

62.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, mi volt a baj, vagy, hogy mi tette 
szükségessé a kör újra bejárását és a kilégzést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentumot különleges pszichikai támadás 
érte a munkaülés megkezdésekor. Volt egy kisebb szabálytalanság a 
hangösszetételi rezgésmechanizmusaitok által verbalizált szavakban a 
védelmi körbejáráskor. Ebbe a nyílásba jött be ez az entitás és látott 
munkához az immár, miképp nevezitek, transzállapotban lévő inst-
rumentumon. Meglehetősen káros hatással volt az imént az 
instrumentum fizikaikomplexum-eltorzulásaira. 

Ezért a kört megfelelően bejártátok. Az igazságosság lehelete kiűzte a 
gondolatformát, és a kört újra bejártátok. 

62.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen volt a gondolatforma természete vagy mi volt a 
hovatartozása? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A gondolatforma orioni illetőségű volt. 
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62.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sikeres volt-e a támadás valamely újabb torzulás előidézésé-
ben az instrumentum fizikai komplexumán? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

62.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen jellegű ez a torzulás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: A gondolatforma véget akart vetni a közvetítő inkarnációjának a 
vese torzulásokon munkálkodva, melyek – habár korrigálva lettek az 
idő/térben – sebezhetők egy olyan valaki számára, aki ismeri a módját, 
hogy leválassza az idő/tér öntőformát a tér/idő torzulásokról, melyek 
fellazítva ugyanúgy sebezhetők, ahogy az úgymond gyógyítás előtt. 

62.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen káros hatások keletkeztek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lesz némi rossz közérzet. Mindazonáltal szerencsések 
voltunk abban, hogy ez a hangszer nagyon nyitott volt mifelénk, és 
jól-hangolt. Ha nem tudtuk volna elérni az instrumentumot és titeket 
útba igazítani, akkor az instrumentum fizikai hordozója hamarosan 
életképtelenné vált volna. 

62.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lesz-e valami maradandó hatása e támadásnak az instru-
mentum fizikai hordozójára nézve? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt nehéz megmondani. Mi azon a véleményen va-
gyunk, hogy tartós károsodás vagy torzulás nem fog bekövetkezni. 

A gyógyító erős volt, s a kötéseknek a vese torzulások újraformázására 
kifejtett hatása eredményes volt.  

Jelen pillanatban ez a – mit úgy mondhattok – varázslat vagy mágikus 
munka kétféle formájú maradványának kérdése: a gyógyító torzulásai 
az orioni torzításkísérlet ellenében, hiszen a gyógyító torzulásai szere-
tettel teliek, az orioni torzulások pedig szintén tiszták az elválasztás-
ban. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, leszámítva némi lehetsé-
ges kellemetlen érzést, amire oda kell figyelni, ha tartós marad. 

62.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A nyílás, ami a védőkörön keletkezett, betervezett volt az 
Orion entitás részéről? Egy kimondottan megtervezett próbálkozás 
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nyomán jött létre a nyílás, vagy csupán olyasvalami volt, ami véletle-
nül történt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az entitás egy kedvező alkalom célpontját leste, 
ahogy népetek fogalmaz. Az eltévesztett szó egy véletlen esemény volt, 
nem egy betervezett. 

Talán javasolhatjuk, hogy az úgymond jövőben, miként a tér/időt ti 
méritek, amikor egy üléshez hozzákezdtek, legyetek tudatában annak, 
hogy ezt az instrumentumot valószínűleg megfigyelik egy lehetőségre 
várva. Ezért ha a kör valami hiányossággal kerül bejárásra, jó azonnal 
megismételni. A lélegzet kifújása szintén helyénvaló, mindig balfelé. 

62.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kibővítenéd, amit az imént mondtál a lélegzet kifújásáról? 
Nem teljesen voltam biztos, mit értesz alatta. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Annak elismétlése, amit helyesen hajtottatok végre 
ezen a munkaülésen, tanácsos akkor, ha a kört nem épp a megfelelő 
módon járjátok be. 

62.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: De te bal irányba történő lélegzetkifújást említettél, azt 
hiszem. Elmondanád, mit értettél ez alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt úgy kell, ahogy az előbb elvégeztétek, a lélegzetet 
az instrumentum feje fölé küldve, annak jobb oldaláról bal oldala felé. 

62.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit az instrumentumért, amikor kijön a 
transzból, amivel segíthetnénk neki felépülni e támadásból? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Keveset lehet tenni. Figyelhetitek, hogy a torzulások 
elmúlnak-e, és gondoskodhattok róla, hogy a megfelelő gyógyítók 
kapcsolatba kerüljenek ezzel az elme/test/szellem összetétellel arra az 
esetre, ha a nehézség fennmarad. Lehet, hogy nem. Ez a csata még 
nem dőlt el teljesen. Mindegyik tanácskozhat az instrumentummal, 
hogy folytassa munkáját a korábban vázoltak szerint. 

62.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kik volnának a megfelelő gyógyítók, és hogyan hozzuk őket 
kapcsolatba az instrumentummal? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Négy ilyen van. A mindössze testi torzulásként érzé-
kelhető nehézségen a Donként és a Jimként ismert dolgozhatnak az 
instrumentum testi komplexumán a mindkét egyénben kifejlődésben 
lévő gyakorlatok útján. Torzulás megmaradása esetén a Stuart nevűt 
kell felkeresni. Olyan ciklusotok fordulóján túl fennálló nehézség 
esetén, amit két hétnek hívtok, a Douglas nevűt kell felkeresni. 

62.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum tudja, kik ezek az emberek, Stuart és 
Douglas? Én nem tudom, kik ők. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

62.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez minden, amit az instrumentum segítségére tehetünk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megjegyezhetjük, hogy a harmónia és a 
szeretetteli társas érintkezés, melyek szokásszerűen túlsúlyban vannak 
ebben a csoportban, kedvező környezetet teremtenek mindegyikőtök 
számára a munkátok végzéséhez. 

62.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen prioritást fektet, hogy úgy mondjam, az Orion 
csoport a csoportunk hatékonyságának a lecsökkentésére vagy meg-
szüntetésére a Föld bolygón jelenleg zajló tevékenységeinek tükrében? 
Elmondhatod ezt nekem? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a csoport, csakúgy, mint valamennyi pozitív csa-
torna és támogató csoport, igen magas prioritás az Orion csoportnál. 
Ennél az instrumentumnál az ő testi torzulásai a legkönnyebben ki-
bontható vagy meglazítható olyan torzulások, ami felbontja az el-
me/test/szellem összetételt, hogyha az Orion csoport sikeres, mivel ez 
az adott csoport már megtanulta, hogy komolyabb hézagok nélküli 
legyen, ha mondhatjuk, tudati és lelki komplexumi rezgésmintákban. 
Más médiumokban más hézagok lehetnek jobban szembetűnőek. 

62.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A következő állítást fogom tenni, te pedig majd kijavítasz. 
Az Orion csoportnak az önmaguk szolgálatára irányuló entitások szü-
retbe hozása jelent egy célkitűzést, lehető legnagyobb szüretbe hozása. 
E begyűjtés kiépíti a lehetőségeiket vagy képességeiket, hogy munkát 
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végezzenek a tudatosságon, mint azt az Egység Törvényének Négyze-
tezési vagy Duplázási Törvény nevű torzulása meghatározza. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

62.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Vannak-e még más csoportjai is az önmaguk szolgálata 
ösvényét taposóknak, akik csatlakoznak az Orion csillagképbeliekhez? 
Például a Dél Keresztje béliek, ők is ezen a fajta szüreten dolgoznak 
jelenleg a Föld tekintetében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek, akiket Dél Keresztje béliként említesz, tagjai az 
Orion csoportnak. Nem arról van szó, hogy a mint mondhatnánk, 
szóértelmezés szerint különböző galaxisokból származó csoportokat az 
egyikről kellene elnevezni. Hanem arról, hogy az úgynevezett Orion 
konstelláció felette áll és ily módon ura a többi tagnak. Emlékeznetek 
kell, hogy a negatív gondolkodásnak mindig része a ranglétra, hogy 
úgy mondjuk, és a hatalom a hatalommal szemben a különállásban. 

62.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azzal, hogy a földi negatívan irányult entitásokból a lehető 
legtöbbet leszüretel, az Orion csoport társas memória komplexuma 
ezek szerint megerősödik. Helyesen feltételezem-e, hogy ez az erő 
ilyenkor az összetét teljes ereje, a ranglétra pedig nagyjából ugyanaz 
marad, s a tetején állók erősödnek meg a társas memória komplexum 
teljes ereje tekintetében? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az erősebb többet részesül a polaritásból. 

62.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor mit tesznek az Orion csoport ranglétrájának tetején 
állók – na de hadd kérdezzem előbb ezt: Most a negyedik denzitású 
csoportról beszélünk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vannak negyedik és egy kevés ötödik denzitású tagjai 
az Orion csoportnak. 

62.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a ranglétra teteje ötödik denzitású? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

62.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi a cél – mi a célja a vezetőnek úgymond, annak, aki a 
ranglétra legtetején áll az ötödikdenzitású Orionban? Szeretném meg-
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érteni az ő szemléletét, már ami a céljait és terveit illeti arra nézvést, 
amit mi a jövőnek vagy az ő jövőjének mondanánk. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a gondolkodásmód nem lesz annyira szokatlan a 
számotokra. Így aztán denzitásokon átívelően beszélhetünk, hiszen 
bolygótokon is érvényesül némi negatív irányultságú tevékenység a 
jelen tér/idő nexusban. 

A koraötödik denzitású negatív entitás, ha irányult a társas memória 
komplexumi kohézió fenntartására, szabad akarata szerint dönthet 
úgy, hogy a bölcsességhez vezető út az összes más-maga remekbesza-
bott előkelőséggel történő manipulálásában rejlik. Így aztán ő, böl-
csességbeli tehetsége jogcímén, alkalmas a negyedik denzitású lények 
vezetésére, akik a bölcsességhez vezető utat járják, az önös szeretet és 
az önös megértés dimenzióinak feltárásával. Ezek az ötödikdenzitású 
entitások a teremtést olyannak látják, amelybe rendet kell vinni. 

Egy olyan síkkal foglalkozva, mint ez a harmadik denzitás az itt zajló 
szüret idején, ő világosabban fogja átlátni a hívás működését, és sok-
kal kevesebb torzulása lesz a zsákmányolásra vagy a gondolati manipu-
lációra, melyeket átad a negatívan orientált egyedeknek, jóllehet azzal, 
hogy engedélyezi ezek lejátszódását, és a kevésbé bölcs entitásokat 
kiküldi e munka elvégzésére, minden siker visszaszáll a vezetőkre. 

Az ötödik denzitás szemében a nehézségeket a fény támasztja, és ily 
módon e vibráció entitásait olyan lehetőségek célpontjainak felkutatá-
sára rendeli ki, mint amilyen ez is. Ha negyedik denzitású kísértések, 
hogy úgy mondjuk, az egó eltorzítása felé, stb. nem érnek célt, akkor 
az ötödik denzitású entitás ezután a fény eltávolításában gondolkodik. 

62.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amikor a lesben álló Orion entitás, a támadás lehetőségét 
keresve itt van velünk, le tudnád-e írni azt a módszert, amivel ide jön; 
hogy néz ki, és miként várakozik? Tudom, hogy ez nem túl fontos, de 
talán adhatna nekem egy kis bepillantást abba, amiről beszélgetünk. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitású entitások nagyon fényszerű lé-
nyek, ámbár valóban rendelkeznek azzal a fajta fizikai hordozóval, 
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amire te gondolsz. Az ötödik létsűrűségű egyének nagyon kellemes 
látványt nyújtanak a ti szépségmércétekkel. 

A gondolatot küldi, mivel egy ötödikdenzitású entitás valószínű, hogy 
magáévá tette már ezt a technikát vagy fegyelmezést. Kevés vagy 
semmi módja nincs érzékelni egy ilyen entitást, mert a negyedik 
denzitású negatív egyénekkel ellentétben az ötödik denzitású entitás 
fénylábakon jár. 

Ez az instrumentum érzékelte a rendkívüli hideget az előző napi cik-
lusban, és sokkal több időt töltött attól, amit normál hozzáállásotok 
helyénvalónak tartana, abban, ami mindőtök számára egy rendkívül 
meleg klímának tűnt. Ezt nem vette észre az instrumentum, ám a 
hirtelen csökkenés a szubjektív hőérzetben egy negatív vagy 
nempozitív vagy leszívó entitás jelenlétére figyelmeztet. 

Ez az instrumentum ugyan megemlített egy kényelmetlen érzést, de 
felmelengette ez a csoport, és sikerült elhessegetnie. Ha nem lett volna 
a véletlen baleset, akkor minden rendben lett volna, mivel ti már 
megtanultatok szeretetben és világosságban élni, és nem elhanyagolni, 
hogy az Egy Végtelen Teremtőről megemlékezzetek. 

62.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehát egy ötödik denzitású entitás volt az, aki ezt az adott 
támadást az instrumentum testén elkövette? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

62.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem szokatlan akkor, hogy egy ötödik denzitású ilyesmivel 
bajlódjon, ahelyett, hogy egy negyedik denzitású… cselédet küldene, 
hogy úgy mondjam? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Közel minden pozitív csatorna és csoport 
pozitivitása lecsökkenhet, vagy akár egészen használhatatlanná válhat 
azáltal, amiket negyedik denzitású negatív gondolatformák felkínálta 
kísértéseknek nevezhetünk. Sokféle torzulást sugallhatnak specifikus 
információkra, az én felmagasztalására, a szervezet felvirágoztatására 
valamilyen politikai, társadalmi vagy pénzügyi módszerrel. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANKETTEDIK ÜLÉS 

108 

Ezek a torzulások elterelik a figyelmet a szeretet és a fény Egységes 
Végtelen Forrásáról, amelynek mi mindnyájan hírnökei vagyunk, 
szerényen és tudva, hogy önmagunkban csupán legparányibb darabkái 
vagyunk a Teremtőnek: kis részei a végtelen intelligencia pompás 
teljességének. 

62.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e még valami, amit az instrumentum tehetne, vagy 
amit mi tehetnénk az instrumentumért, hogy megszüntessük az ő 
viszontagságait e támadások folyamatos hidegérzetével? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

62.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, mit tehetünk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Beszüntethetitek törekvéseiteket, hogy az Egységes 
Végtelen Teremtő szeretetének és fényének csatornái legyetek. 

62.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kihagytam valamit abból, amit az instrumentum segítségére 
megtehetünk egy ülés során, előtt vagy után, vagy bármikor? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. E csoport szeretete és odaadása nem hagy ki semmit. 
Legyetek békében. E munka némi áldozattal jár. Ez az instrumentum 
magához öleli ezt, különben nem beszélhetnénk. Nyugodj hát meg e 
békében és szeretetben, és tégy úgy, ahogy gondolod, kívánod, érzed. 
Legyen vége az aggódásnak, mihelyst ezt megteszed. A torzulások 
nagy gyógyítója a szeretet. 

62.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Volna egy kérdésem, amelyre tegnap este nem tudtam 
megfelelő választ adni. Morris tette fel. A denzitások rezgéseivel    
kapcsolatos. Értem, hogy az első denzitást olyan atomi alaprezgések 
építik fel, melyek a vörös színképben vannak, a másodikat narancsban 
lévők, stb. Úgy kell-e ezt értenem, hogy a bolygónk alaprezgései még 
mindig a vörösben vannak, s hogy a második denzitású lények még 
mindig a narancsban vannak e jelen idő/térben vagy tér/időben, s 
hogy minden a bolygónkon létező denzitásnak más és más alaprezgése 
van, vagy ez nem így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van. 
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62.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ez azt jelenti, hogy amint a negyedik denzitású rezgé-
sek bejönnek, a bolygó képes lesz negyedik denzitás alaprezgésű enti-
tásokat fenntartani. Vajon a bolygó ekkor még mindig első denzitás 
alaprezgésű lesz, és lesznek rajta második denzitású élőlények második 
denzitású rezgéssel és harmadik denzitású lények harmadik denzitású 
rezgéssel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. 
Energia az van, de az instrumentum torzulásai azt súgják nekünk, 
hogy jobb volna lerövidíteni ezt a munkaülést, engedélyetekkel. 

62.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogyne. 

Ré:Ré:Ré:Ré: A Földet, mint hívjátok, úgy kell lássátok, mintha hét Föld lenne. 
Van egy vörös, egy narancs, egy citrom, s hamarosan egy elkészült 
zöld színű vibrációs helyszín is lesz negyedik denzitású entitások szá-
mára, melyet ők Földnek fognak nevezni. A negyedik denzitású ta-
pasztalások során – a negyedik denzitású entitások fejlettségének hiá-
nya következtében – a harmadik denzitású planetáris szféra nem hasz-
nálható lakóhelyül, mivel a kora negyedik denzitású entitás nem fogja 
pontosan tudni, miként tartsa fenn azt az illúziót, hogy a negyedik 
denzitás nem látható és nem meghatározható semely harmadik 
denzitás számára rendelkezésre álló műszerrel. 

Következésképp a negyedik denzitásban planétátok vörös, narancs és 
zöld energia nexusai lesznek aktívak, mialatt a sárga lehetségesítésben 
marad, együtt a kékkel és az indigóval. 

Megkérdezhetjük most, hogy van-e valami rövid kérdés? 

62.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk valamit az instrumentum kényelméért vagy a 
kapcsolat javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Minden rendben. A lehető leglelkiismeretesebbek voltatok. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretete és fénye dicsőségében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végte-
len Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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63.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében 
köszöntelek titeket. Most kommunikálunk. 

63.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál nekem jelzést adni az instrumentum állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Eme instrumentum vitális energiái azon a torzuláson 
vannak, ami a normális ennek az elme/test/szellem összetételnek. A 
test komplexum eltorzult a pszichikai támadás hatására a vese és 
húgyutak területén. Mellette tovább folytatódik a torzulás az 
arthritisnek nevezett torzulás következményeként. 

Számíthattok arra, hogy ez a pszichikai támadás állandósul, mivel ezt 
az instrumentumot már régebb óta megfigyelés alatt tartja a negatív 
irányultságú erő. 

63.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az eredeti veseproblémát is ez a pszichikai támadás okozta 
mintegy 25 évvel ezelőtt?19 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez csak részben igaz. Voltak pszichikai támadás össze-
tevők is e test halálát célzóan abban a tér/időben. A vezér rezgésössze-
tétel azonban ennél az eseménynél az instrumentum akarata volt. Ez a 
közvetítő el kívánta hagyni e létsíkot, mivel nem érezte úgy, hogy 
szolgálhatna. 

63.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod, hogy maga az instrumentum hozta létre a 
veseproblémát akkoriban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum vágya, hogy elhagyja ezt a denzitást, 
lerontotta a már eleve gyengeségre hajlamos testkomplexum védelmét, 
és egy allergiás reakció oly mértékben fölerősödött, hogy azokat a 
komplikációkat okozta, melyek az életképtelenség felé torzították a 
test komplexumot. 

                                                 
19 Ez Carla 13 éves korában átélt halálközeli élményére utal, ld. V. könyv 35. töredék 
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A közvetítő akarata, mikor rálelt, hogy csakugyan lenne szolgálatban 
elvégzendő munka, ugyancsak vezérlő tényezője vagy összetevője volt 
bizonyos rezgésmintáknak, melyek visszatartották a testkomplexumot 
attól, hogy megadja magát ama kötések feloldódásának, melyek az élet 
vitalitását keltik. 

63.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogy az instrumentumnak egy ülés előtt többször is ki kell 
mennie a mosdóba, ez is a pszichikai támadásnak köszönhető? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Általánosságban ez téves. Az instrumentum eltávolítja 
test komplexumából a torzulásmaradványait annak az anyagnak, me-
lyet a kontaktusra elhasználunk. Ez hol így történik, hol úgy; olykor 
már a kontaktus előtt elkezdődik, más üléseknél csak a kontaktus 
után zajlik le. 

Ezen a konkrét ülésen ez az entitás a fentebb említett nehézségeket éli 
meg, amely fölerősödését okozza ama konkrét torzulásnak/állapotnak. 

63.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudom, hogy már megválaszoltad ezt a kérdést, de most 
kötelességemnek érzem minden alkalommal megkérdezni, ha netán 
volna valami új fejlemény, éspedig: hogy van-e valami, amit tehet-
nénk, amit eddig nem tettünk meg, hogy lecsökkentsük az instru-
mentumot ért pszichikai támadás hatékonyságát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Folytassátok szeretetben, dicsőítéssel és hálaadással a 
Teremtőnek. Tanulmányozzátok a korábbi anyagot. A szeretet a nagy 
oltalmazó. 

63.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál nekem definíciót a vitális- vagy életenergiára? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A vitális energia az elme, a test és a szellem energia-
szintjeinek együttese. A fizikai energiától eltérően a vitális energiának 
az kell, hogy az integrált komplexumok hasznos módon vibráljanak. 

Az akarat ereje változó mértékig kipótolhat hiányzó vitális energiát, és 
ez előfordult már a ti időmértéketek szerint elmúlt ülések alkalmával 
ennél az instrumentumnál. Ez nem tanácsos. Jelenleg azonban az élet-
energiák jól tápláltak tudatban és lélekben, meglehet a fizikai energia-
szint önmagában véve alacsony most. 
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63.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Igazam van-e akkor, amikor azt vélelmezem, hogy az élet-
energia az egyén tudatosságának vagy beállítottságának függvénye, a 
polaritása, vagy a Teremtővel vagy a teremtéssel való általános egysége 
vonatkozásában? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem konkrét értelemben jóváhagyhatjuk állításod 
helyességét. Az életenergiára lehet úgy tekinteni, mint mély szeretetre 
az élet iránt vagy az élettapasztalatok iránt, mint amilyen az alkotás 
szépsége, és nagyra értékelésére más-éneknek és Teremtő-társaitok 
azon alkotói torzulásainak, amelyek szépséggel bírnak. 

E vitális energia nélkül a legkevésbé torzult fizikai komplexum is ere-
jét veszti és elpusztul. Birtokában e szeretetnek vagy életenergiának 
vagy elánnak, az egyén még akkor is folytathatja útját, ha a fizikai 
komplexum nagymértékben torzult. 

63.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A legutóbbi ülésről szeretnék folytatni egy pár kérdést arra 
vonatkozóan, hogy a negyedik denzitásban a vörös, a narancs és a zöld 
energiák lesznek aktívak, a sárga, kék, stb. pedig lehetségesítésben 
maradnak. Most, azt mondod, a zöld energiák az aktívak. Már 45 éve 
ezek az aktívak. Az átmeneten töprengek ezen az időszakon keresztül, 
azon, hogy a zöld a teljesen aktív, a sárga pedig potenciaállapotban. 
Mit veszítünk el, amint a sárga az aktívból lehetségesbe vonul, és mit 
nyerünk, amint a zöld teljes aktivitásba lép, és mi ez a folyamat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Félrevezető nyereségről és veszteségről beszélni, mikor 
a ciklus végének és a zöld ciklus kezdetének témaköréről ejtünk szót. 
Előtérben kell tartani az értelmi képességekben, hogy Egy Teremtés 
van, amelyben nincs veszteség. Előremutató ciklusok vannak az egyé-
nek tapasztalati használatára. Most már hozzáláthatunk a kérdésedhez. 

Miközben ez a zöld színű ciklus, avagy a szeretet és megértés denzitása 
alakot kezd ölteni, a citromszínű sík vagy Föld, amelyet táncotokban 
jelenleg élveztek, megszűnik lakott lenni, tér/időtök egy jó tartamáig, 
amíg a negyedik denzitású entitások számára szükséges tér/idő azon 
képesség megtanulására, hogyan árnyékolják le denzitásukat a 
harmadikbéliekétől, meg nem tanultatik. Ezen időszak letelte után el 
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fog jönni egy idő, mikor a harmadik denzitás ismét körforgást tehet a 
citromszín szférán. 

Mindeközben egy másik szféra, a citromszínnel nagymértékig egymást 
fedően, megalakulóban van. Ez a negyedik denzitású szféra koegzisztál 
az elsővel, másodikkal és harmadikkal. Sűrűbb a jellege anyaga rotáci-
ós alap atomi szempontjaiból. Ezt a témát már tárgyaltuk veletek.20  

A negyedik denzitású egyének, akik erre a tér/időre inkarnálódnak, az 
élettapasztalásukat tekintve negyedik denzitásúak, de kevésbé sűrű 
hordozót öltenek magukra azon kívánságukból fakadóan, hogy élmé-
nyeket gyűjtsenek és segédkezzenek a negyedik denzitás megszületésé-
nél ezen a síkon. 

Megfigyelhetitek, hogy a negyedik denzitású entitásokban bőséges a 
könyörület. 

63.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, jelenleg itt vannak nekünk – harmadik denzitású 
inkarnációban ezen a síkon – a Föld bolygó azon harmadik denzitású 
entitásai, akik már jó néhány életet letöltöttek itt, kik háromfelé válva 
fognak bizonyítványt szerezni: vagy pozitív polaritással maradnak 
negyedik denzitású tapasztalásra ezen a síkon, a negatívan sarkosult 
szüretelhetők elmennek egy másik bolygóra, a maradék szüretképtelen 
harmadik denzitású pedig egy másik harmadik dimenziós planétára. 
Ezeken az entitásokon kívül, feltételezem, hogy már most is vannak 
itt más harmadik denzitású bolygókról érkezett szüretképes egyének, 
akik előre ide jöttek és harmadik dimenziós formában öltöttek testet, 
hogy ezzel a bolygóval együtt tegyék meg az átmenetet a negyedik 
denzitásba, plusz még a Vándorok. 

Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy egy kis megjegyzést tennénk. 
A pozitív irányultságú leszüretelt entitások ezen a planetáris 
influencián maradnak, de nem ezen a síkon. 

                                                 
20 Ld. 27.16, 40.5 és 62.27–29 
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63.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, van itt, úgy gondolom, ha jól emlékszem… azt 
hiszem, úgy mondtad, hogy 600 millió Vándorunk van, körülbelül. 
Jól emlékszem erre? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez hozzávetőleg helyes. Valamennyivel több ettől az 
összegtől.21 

63.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Beletartoznak ebbe a számba a szüretképes harmadik 
denzitásúak, akik a negyedik denzitású élettapasztalásra jönnek erre a 
bolygóra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

63.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Körülbelül hányan vannak most itt olyanok, akik más 
bolygóról való, negyedik sűrűségű tapasztalásra szüretelhető harmadik 
sűrűségűek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy nem régi jelenség úgymond, és a szám még 
nem haladja meg a 35 ezer entitást. 

63.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most ezek az entitások harmadikdenzitás-vibrációjú 
testbe születnek bele. Próbálom megérteni, hogyan játszódik le ez az 
átmenet a harmadik denzitásból a negyedikbe. Venni fogom az egyik 
ilyen entitást példaként, akiről beszélünk, aki most harmadik dimen-
ziós testben van. Meg fog öregedni, s aztán az átmenethez meg kell-e 
majd halnia a harmadik sűrűségű fizikai testéből és egy negyedik sűrű-
ségű testben reinkarnálódnia? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások azok, akik egy – úgy nevezhetnétek: 
– kettősen aktivált testtel inkarnálódnak. Megjegyeznénk, hogy az 
ezeket a negyedik denzitású egyéneket megszülő entitások a spirituális 
energiák bekapcsolódásának és felhasználásának nagyszerű érzését élik 
meg a terhesség idején. Ez a kettős test manifesztálásának szükségéből 
adódik. 

                                                 
21 Az 1981-re érvényes szám helyesen a némileg több mint 60 millió. Ré és Don 
a 64. ülésben kijavítják a hibájukat. 
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Ez az átmeneti test egy olyan, amely képes lesz úgymond élvezni a 
negyedik denzitású vibrációs komplexumokat, amint a beáramlás 
fokozódik, a harmadik denzitású test ezt kísérő károsodása nélkül is. 
Ha egy harmadik denzitású entitás tegyük fel, elektromosan lenne 
teljes tudatában a negyedik denzitásnak, akkor a harmadik denzitású 
elektromos mezők inkompatibilitás miatt meghibásodnának. 

Hogy a halállal kapcsolatos kérdésedet is megválaszoljuk, ezek az enti-
tások harmadikdenzitású szükségszerűségek szerint fognak elhalálozni. 

63.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod tehát, hogy a harmadikból a negyedikbe való 
átmenethez egy ilyen kettősen aktivált testtel született entitás esetén, 
az átmenet érdekében, a harmadik denzitású test keresztül fog menni 
az általunk halálnak nevezett folyamaton. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kombinált harmadik és negyedik denzitású test a 
harmadik denzitású elme/test/szellem összetét torzulások szüksége 
szerint fog meghalni. 

Kérdéseid magvához válaszul megjegyezhetjük, hogy az elme/test/ 
szellem összetételek efféle kombinált aktivációjának célja nem más, 
mint hogy az ilyen entitások bizonyos mértékig tudatosan birtokában 
vannak azoknak a negyedik denzitású megértéseknek, melyekre a 
harmadik denzitás a feledésből adódóan nem tud visszaemlékezni. 
Ekképp a negyedik denzitású tapasztalatszerzés azzal a hozzáadott 
vonzerővel kezdődhet el (egy mások szolgálatára irányuló entitás szá-
mára), hogy egy gondokkal terhelt harmadik denzitású környezetben 
él, és felajánlja szeretetét és együttérzését. 

63.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a Földre való átköltöztetés célja a teljes átállás előtt az 
lenne, hogy itt a szüreti folyamatok során tapasztalatokat szerezzenek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ezek az entitások nem Vándorok olyan 
értelemben, hogy ez a planetáris szféra az ő negyedikdenzitású otthon 
bolygójuk. Az ilyen szolgálat megtapasztalását azonban csupán azok a 
leszüretelt harmadik denzitású egyének érdemlik ki, akik nagyfokú 
irányultságot mutattak mások szolgálatára. Ez egy kiváltság, hogy ily 
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korai megtestesüléshez juthatnak, mivel sok tapasztalati katalizátor 
van a más-ének szolgálatában e szüret során. 

63.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sok olyan gyerek van mostanság, aki tehetséget mutat a 
mentális fémhajlításban, ami ugye egy negyedik dimenziós jelenség. 
Ezeknek a gyerekeknek a legtöbbje akkor ez a fajta entitás lenne, akik-
ről itt szó van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

63.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az oka annak, hogy ők képesek erre – s hogy az itt lévő 
ötödik- és hatodik denzitású Vándorok nem képesek rá – az volna, 
hogy nekik aktív a negyedik denzitású testük? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. A Vándorok harmadikdenzitás-aktiváltak 
elmében, testben és lélekben, és ki vannak téve a felejtésnek, amelyen 
csak fegyelmezett meditáció és munka révén hatolhatnak keresztül. 

63.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételezem, hogy ennek indoka először is az, hogy a szü-
retképes harmadik denzitás entitásai, akik nemrég jöttek még csak ide, 
elég későn érkeznek ahhoz, hogy tanításaikkal ne befolyásolják a pola-
rizációt úgymond. Nem sértik az Első Torzulást, mivel még gyerekek, 
és nem lesznek elég idősek ahhoz, hogy igazán nagy hatással legyenek 
a sarkosulásra, amíg jócskán benne nem leszünk már az átmenetben. 
Ellenben a Vándoroknak, akik már idősebbek és nagyobb lehetőségük 
van hatást gyakorolni, e hatásgyakorlást azon képességeik függvényé-
ben kell végrehajtaniuk, hogy keresztül tudnak-e hatolni a felejtési 
folyamaton, az Első Torzulás keretein való belül maradás érdekében. 
Így van-e? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyon így van. 

63.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Viszont egynémely szüretképes harmadik dimenziós entitás 
úgy tűnik, hogy viszonylag idős, hiszen tudok néhány olyan egyénről, 
akik képesek fémet hajlítani: van, aki már 50 éves is elmúlt, némelyik 
pedig 30 elmúlt. Léteznének más entitások is, akik más okból képesek 
a fémhajlításra, mint hogy kettősen aktivált testük volna? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Bármely entitás, aki – akár véletlenül, akár 
gondos tervezés eredményeként – áthatol az intelligens energia kapu-
ján, használhatja ezen energia alakító erejét. 

63.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól van. Na most, amint ez az átmenet tovább folytatódik a 
negyedik dimenziós aktiválódásba, ahhoz, hogy ezen a negyedik 
denzitású szférán lakjon, minden harmadik denzitású fizikai testnek 
keresztül kell majd mennie azon a folyamaton, amelyre mi halálként 
hivatkozunk. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

63.21 KérdKérdKérdKérdező:ező:ező:ező: Na most, van-e már jelenleg is lakosa ennek a negyedik 
denzitású szférának, akik már keresztülmentek ezen a folyamaton. 
Folyik már a benépesítése? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez csak a nagyon, hogy úgy mondjuk, nemrégi múltra 
igaz. 

63.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt feltételezném, hogy ez a népesség más bolygókról való, 
mivel ezen a bolygón még nem játszódott le a szüret. Más bolygókról 
való, ahol a szüret már lezajlott. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

63.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ezek az entitások láthatók a számunkra? Láthatnám-e 
valamelyiküket? Ő a mi földfelszínünkön jár-kel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Már tárgyaltuk ezt. Ezek az entitások kettős testben 
vannak jelenleg. 

63.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Bocsánat, hogy ilyen hülye vagyok ebben, de ez az adott 
fogalom nagyon nehezen érthető a számomra. Ez olyasmi, amihez, 
attól tartok, néhány elég buta kérdést kell feltennem ahhoz, hogy 
teljesen megértsem. Nem hinném, hogy valaha is teljesen megértem, 
de [nem hallható] fogalmam legyen róla. 

A negyedik denzitású szféra aktiválása közben akkor ugye hőenergia 
generálódik. Feltételezem, ez a hőenergia csak a harmadik denzitású 
szférán keletkezik. Így van? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is így van. Az egyes dimenziók megtapasz-
talás-torzulásai elkülönülnek. 

63.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a jövő valamely pontján a negyedik denzitású szféra 
teljesen aktiválttá válik. Mi a különbség e szféra teljes és részleges akti-
váltsága között? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kozmikus beáramlások jelenleg a zöld valódi színű 
alaprészecskék létrejöttére s ezzel az ily természetű anyag kialakulására 
nézve kedvezők. Mindamellett a sárga színű és zöld színű környezetek 
vegyesen vannak jelenleg, szükségessé téve ez az átmeneti elme/test/ 
szellem összetétel típusú energiatorzulások születését. 

A zöld valódi színű szeretet denzitás teljes aktiváltságánál a planetáris 
szféra egységes lesz és egymagában is lakható, a történő születések 
pedig akkorra, az idő folyamata révén úgymond, áttranszformálódnak 
az alkalmas fajta hordozóra, hogy az teljes egészében élvezhesse a ne-
gyedik denzitású planetáris környezetet. Jelen kötéspontban a zöld 
színű környezet messze nagyobb kiterjedésben létezik még az 
idő/térben, mint a tér/időben. 

63.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Le tudnád írni a különbséget, amiről beszélsz, az idő/térre 
és a tér/időre nézve? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megértésed kedvéért a belső síkok munkadefiníciót 
fogjuk használni. Nagyon sok finomság lett már ebbe a hangvibrációs 
összetételbe belefektetve, de ez, önmagában, talán betölti jelenlegi 
szükségedet. 

63.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A következő állítást fogom tenni, te pedig majd kijavítasz. 
Ami végbemegy nálunk, az nem más, mint hogy a bolygónk a teljes 
főgalaxis spirálozó mozgásának hatására végez csavarmozgást, s amint 
a nagy kerék elfordul az égen, és bolygórendszerünk az új helyzetébe 
tekereg, úgy a negyedik denzitású vibrációk egyre hangsúlyosabbak 
lesznek. Ezek a zöld atomi alaprezgések megkezdik létrehozni, egyre 
teljesebben, a negyedik denzitású szférát, és ezzel együtt a negyedik 
denzitású test komplexumokat is ama szféra benépesítésére. Így van? 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANHARMADIK ÜLÉS 

119 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben van így. A kijavítani való a zöldsugár-
denzitási test komplexumok létrejöttének fogalma. Ez a létrehozás 
fokozatos lesz, és a harmadik denzitási típusú fizikai hordozótokból 
kiindulóan veszi majd kezdetét, s a kétnemű szaporodás módján válik 
evolúciós folyamatok révén a negyedik denzitású testkomplexumokká. 

63.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ezek az entitások, akikről szót ejtettünk, a harmadik 
denzitású szüretelhetők, akiket átszállítanak, ők lesznek majd azok, 
akik a kétnemű szaporodással létrehozzák a szükséges negyedik 
denzitású komplexumokat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A zöld valódi színű energiakomplexumok beáramlása 
mindinkább megteremti azon feltételeket, melyek közt a test komple-
xumok sejtjeinek atomszerkezete a szeretet denzitása szerinti. Az e 
fizikai hordozókban lakó elme/test/szellem összetételek azoké lesznek 
(s egy mértékig már most is azoké), akikről beszéltél, valamint – a 
szüret betetőződésével – e bolygóbefolyás leszüretelt entitásaié. 

63.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy óra-szerű tárcsa van-e társítva, hogy úgy mondjam, a 
sokmilliárd csillagos teljes főgalaxishoz, hogy amint ez körülforog, úgy 
vonszolja magával átmenetekbe mindeme csillagokat és bolygórend-
szereiket denzitásról denzitásra? Így működne vajon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jó megfigyelő vagy. Beleláthatsz egy háromdimenziós 
óratárcsát vagy végtelenségi spirált, amit a Logosz e célból hozott létre. 

63.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Felfogásom szerint a Logosz nem tervezte be a felhevülési 
hatást, mely a harmadik denzitásból a negyedikbe való átmenetünk 
során jelentkezik. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, leszámítva a szabad akarat előfeltételét, 
melyet természetesen betervezett a Logosz, hisz Ő Maga is a szabad 
akarat teremtménye. Ebben a légkörben az események vagy állapotok 
végtelenje következhet be. Ezekről nem mondható, hogy tervezettek 
lennének a Logosz részéről, csak az, hogy szabadon megengedettek. 

63.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy tűnik számomra, mint hogyha az e bolygón lejátszódó 
felhevülési effektus analóg lenne egy betegséggel a testben, és mintha 
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ugyanaz vagy hasonló mentális konfiguráció lenne az alap kiváltó oka. 
Így van-e ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, kivéve, hogy bolygó szférátok test komp-
lexumának ezen eltorzulásaiért a földi ember spirituális konfigurációi 
és mentális berögződései a felelősek. 

[39 másodperc szünet.] 

63.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mikor a harmadik denzitás aktivitása kihuny és átmegy 
lehetségesbe, akkor egy olyan bolygónk marad, amely első, második és 
negyedik denzitású. Ekkor már nem lesznek aktív harmadik sűrűségű 
vibrációk a bolygón. Helyesen vélelmezem-e, hogy a planétán jelenleg 
a harmadik denzitású vibrációk összességét azok a rezgések teszik ki, 
melyek a hozzánk hasonló entitások testi komplexumát alkotják, s 
hogy ez az összes harmadik denzitású rezgés most ezen a bolygón? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. 
Ennek az instrumentumnak van még energiája a kiutalásból, de ké-
nyelmetlenségérzet van. Nem szeretnénk kimeríteni ezt a közvetítőt. 
Elmondhatjuk-e, hogy ez az instrumentum jobb konfigurációban 
látszik lenni a támadás ellenére is, mint korábbi működésekkor. 

Hogy kérdésedre választ adjunk, ez csak annyiban téves, hogy a har-
madik denzitású elme/test/szellem összetételek mellett vannak még 
lenyomatok, gondolatformák és érzések, melyeket ezek a társ-Terem-
tők hoztak létre. Ezek is harmadik denzitásúak. 

Megválaszolhatunk valamely rövidebb kérdést, amint elhagyjuk ezt az 
instrumentumot? 

63.33 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért vagy a 
kapcsolat javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Minden rendben. 

Most elhagyunk benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő sze-
retetének és fényének dicsőségében. Járjatok hát a Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében örvendezve. Adonáj. 
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64.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

64.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elsőként meg tudnád mondani, milyen állapotban van az 
instrumentum? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerintiben, azzal a kivétel-
lel, hogy egy átmeneti torzulás csökkenti a vitális energia szabad áram-
lását. 

64.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, mi ez az átmeneti torzulás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez marginális információ. 

64.3 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező:::: Akkor nem fogunk kérdezősködni felőle. 

Először egy hibáról szeretnélek megkérdezni, amit úgy gondolom, 
hogy az előző ülésen vétettem, a ma a Földön lévő Vándorok számát 
illetően.22 Hibáztam? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Te és Ré hibáztunk. A helyes szám a nulláitokból egy-
gyel kevesebb a múltkor elhangzottnál. 

64.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. El tudnád magyarázni, milyen alapelvek húzód-
nak meg a kontaktus beindítására általunk végrehajtott szertartás és az 
– én úgy nevezném: – alap fehér mágiás szertartások mögött: védelmi 
és egyéb alapelvek, törvényszerűségek? Megtennéd ezt, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérdésed irányvonala folytán alkalmasnak érzékeljük 
az instrumentum átmeneti vitális energia torzulásának okát is belefog-
lalni a válaszba. Az ok egy vágyódási tendencia az Egy Teremtőnek 
csoportos istentiszteleten történő hódolat kifejezése felé.23 

                                                 
22 A 63. ülés 10. kérdésénél 
23 Ez volt az egyetlen olyan Ré ülés, amely vasárnap lett megtartva, amikor 
Carla normál esetben szakrális zenét énekelt a templom kórusában 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANNEGYEDIK ÜLÉS 

122 

Ez az entitás vágyódott e védelem iránt tudatosan is, azzal, hogy reagál 
eme kifejezés kellékeire, a szertartásra, a színekre és azok jelentésére, 
ahogyan az általatok egyháznak nevezett torzulásrendszer azokat meg-
adja; a dicsőítő énekre, a közös hálaadási imákra és legkiváltképp arra, 
ami a legközpontibb módon tekinthető mágikusnak: az étel magához 
vételére, amely nem e dimenzióból való, hanem metafizikai táplálékká 
változtatták át abban, amit e kifejezési torzulás a Szentáldozásnak hív. 

A tudattalan ok, amely az erősebbik erre a sóvárgásra, annak fölisme-
rése volt, hogy az ilyen kifejezés – mikor az entitás az Egy Teremtő 
jelenlétére való átváltoztatásként értékeli – remek védelem az entitás-
nak, mialatt a mások szolgálatának útján halad. 

Az alapelv bármely fehérmágia-jellegű szertartás mögött az, hogy úgy 
csoportosítsa az ingereket, amelyek lenyúlnak az elme törzsébe, hogy 
ez az elrendezés fegyelmezett és letisztult érzelmet, vagy szeretetet 
termeljen, amely aztán szolgálhat mind védelemül, mind pedig az 
intelligens végtelen kapujához vezető kulcsként. 

64.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád-e mondani, hogy az aprócska tévedés, melyet az e 
kommunikációt beindító szertartásban két üléssel ezelőtt vétettünk, 
miért tette lehetővé egy Orion érdekeltségű entitás betolakodását? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kontaktus keskeny sávú, s az előfeltételei precízek. 
A szolgálatát a negatív ösvényen felkínáló másik-én úgyszintén a  
kardforgató jártasságával bírt. Ebben a kapcsolatfelvételben, hogy úgy 
mondjuk, nagy intenzitású erőkkel van dolgotok oly törékeny és oly 
kristályos edénybe töltve, mint egy hópehely. 

A legkisebb botlások is megzavarhatják az energiák e mintázatának 
szabályosságát, amely a csatornát formálja meg ezekhez az adásokhoz. 

Tájékoztatásotokul megjegyezhetjük, hogy szünettartásunk annak 
szükségéből fakadt, hogy teljesen bizonyosan meggyőződhessünk róla, 
hogy az instrumentum elme/test/szellem összetétele biztonsággal a 
megfelelő fénykonfigurációban vagy denzitásban van, mielőtt a hely-
zetet kezeltük volna. Sokkal jobb lett volna engedni, hogy a burok 
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működésképtelenné váljon, mint hagyni, hogy az elme/test/szellem 
összetétel úgymond rossz helyre kerüljön. 

64.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál leírást adni vagy mesélni olyan szertartásokról vagy 
technikákról, amelyeket Ré használt a szolgálat irányába törekvésénél? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Arról beszélni, amivel hatodik denzitású társas emlé-
kezet összetételek dolgoznak az előrejutás érdekében, legjobb esetben 
is félreértéséhez vezetne egyszerű kommunikációnak, mivel sok min-
den elveszik fogalmak denzitásról denzitásra történő átvitele közben, 
és a hatodik denzitás tárgyalása elkerülhetetlenül jelentősen torzul. 

Mindamellett megkísérlünk kérdésedhez szólni, mivel az egy hasznos 
kérdés annyiban, hogy lehetőséget ad nekünk újra kifejezésre juttatni 
a teremtés teljes egységét. Mi egy olyan közös tapasztalás szintjén ke-
ressük a Teremtőt, mely titeket nem illet, és ahelyett, hogy körbeven-
nénk magunkat fénnyel, magunk váltunk a fénnyé. Felfogásunk sze-
rint a fényen kívül nincs is más anyag. Szertartásaink, miként nevez-
hetnéd őket, egy végtelenül finom folytatódásai ama kiegyensúlyozó 
folyamatoknak, melyeket ti most kezdtek el megtapasztalni. 

Mi most polaritás nélkül keresünk. Ennélfogva nem folyamodunk 
semmilyen külső erőhöz, mivel keresésünk belsővé lett, miközben 
fény/szeretetté és szeretet/fénnyé váltunk. Ezek azok az egyensúlyok, 
amiket keresünk: az együttérzés és a bölcsesség közti egyensúlyok, 
melyek tapasztalati megértéseinket mindinkább értesülni engedik 
arról, hogy közelebb kerülhetünk az Egy Teremtővel való egységhez, 
amit oly örömtelien keresünk. 

A ti szertartásaitok a ti fejlődési szinteteken tartalmazzák a sarkosulás 
elvét, és a ti sajátos tér/időtökben ez a legközpontibb. 

Tovább is válaszolhatunk, ha vannak konkrét kérdéseid. 

64.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Előnyös lenne, ha Ré leírná azokat a technikákat, amelyeket 
Ré a harmadik denzitása idején arra használt, hogy tudatban, testben 
és szellemben fejlődjék? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés a Zűrzavar Törvényén túlra esik. 
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64.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na és Ré negyedik denzitású tapasztalata? Az is a Zűrzavar 
Törvényén túlra esne? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré én vagyok. Ez így van. Hadd fejezzünk ki egy gondolatot.    
Ré nem elit. Konkrét tapasztalatainkról beszélni olyan csoportnak, aki 
tisztel minket, nem más, mint egész a konkrét tanácsadásig elmenően 
vezetni. A mi munkánk is az volt, mint a ti népeteké, megtapasztalni 
az örömök és bánatok katalizátorát. A mi körülményeink némileg 
harmonikusabbak voltak. Mondassék ki, hogy bármely entitás vagy 
csoport megteremtheti a legnagyszerűbb harmóniát bármely külső 
környezetben. Ré tapasztalatai nem többek a tiétekénél. Ez a tánc, 
ebben a tér/időben, a harmadik denzitás szüretén, a tiétek. 

64.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Felvetődött a kérdés nem olyan régen a Gízai Nagy Piramis 
közelében, benne vagy alatt hagyott lehetséges feljegyzések kapcsán. 
Fogalmam sincs, hogy ez hasznos volna-e. Csak annyit kérdezek, hogy 
származna-e bármi előny e terület feltárásából? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Bocsánatot kérünk, amiért oly ijedősnek tűnünk az 
információközléstől. Azonban bármely szó erről az adott témáról a 
szabad akarat megsértésének lehetőségét teremti meg. 

64.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy korábbi ülésen megemlítetted, hogy a mágia kapuja az 
adeptus számára tizennyolc naponként nyílik.24 Kibővítenéd, kérlek 
ezt a közlést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az elme/test/szellem összetétel egy sor befolyás alatt 
születik: mind lunáris, mind planetáris, valamint kozmikus és némely 
esetben karmikus. Az illúzióba való beleszületés pillanata indítja el 
azokat a ciklusokat, amelyeket megemlítettünk. 

A spirituális vagy adeptusi ciklus egy tizennyolc napos periódus, és a 
szinusz hullám tulajdonságaival működik. Így aztán van pár kiváló 
nap a görbe pozitív felén, melyek a ciklus első kilenc napja – köze-
lebbről a negyedik, az ötödik és a hatodik –, mikor a legalkalmasabb a 

                                                 
24 Ld 61.3 
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munkákba belefogni, feltéve, hogy az entitás még híján áll el-
me/test/szellem torzulása/valósága teljes tudatos kontrolljának. 

Mint mindegyik ciklusnál, a legérdekesebb része ezen adatnak a kriti-
kus pont figyelése, aholis a kilencedikről a tízedikre, illetve a tizen-
nyolcadikról az elsőre virradólag az adeptus némi nehézséget tapasztal, 
különösen, ha egy másik ciklusban is átmenet zajlik le ugyanekkor. 

A ciklusok mélypontján a szakértő a legkevésbé lesz ereje teljében, ám 
közel sem lesz annyira kitéve nehézségeknek, mint amit kritikus idő-
pontoknál él meg. 

64.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A ciklusok megtalálásához venni kell akkor a születés pilla-
natát, amint a gyermek kibukkan az anyából erre a denzitásra, és attól 
a pillanattól elindítani a ciklust, s az egész életen keresztül folytatni. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez legnagyobbrészt így van. Nem szükséges beazono-
sítani a születés pillanatát. A napi ciklus, melyben ez az esemény leját-
szódik, a legfinomabbakat leszámítva valamennyi munkához kielégítő. 

64.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, helyesen feltételezem-e, hogy bármilyen varázsla-
tot hajtson is végre [ekkor] az adeptus, az sikeresebb úgymond, vagy 
jobban az elgondolása szerinti, mint az, amelyiket e ciklus kevésbé 
időszerű alkalmaiban végez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A ciklus hasznos eszköz az adeptus számára, de mint 
mondtuk, az adeptus kiegyensúlyozottabbá válásával az eltervezett 
munkák egyre kevésbé függnek az időszerűségi ciklusoktól, s egyre 
egyenletesebbé válnak a hatékonyságukat illetően. 

64.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem vagyok képes annak megítélésére, hogy mely ponton, 
képességeinek mely szintjén éri el az adeptus ezt a – mondjuk úgy – 
függetlenedését a ciklus működésétől. Tudnál támpontot adni, hogy 
mely szintű „szakértőség” volna szükséges ily függetlenséghez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megbéklyózva vagyunk attól, hogy konkrétan szól-
junk, e csoport munkája miatt, mert a szólás ítélkezésnek hangozna. 
Annyit azonban mondhatunk, hogy ezt a ciklust ugyanolyan fényben 
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szemléljétek, mint az úgynevezett asztrológiai egyensúlyokat a csopor-
totokon belül: vagyis, hogy ezek érdekesek, ám nem döntőek. 

64.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Azt olvastam, hogy nemrégi kutatás kimutatta, 
hogy a normál alvási ciklus e bolygó egyedeinek minden nap egy órá-
val később esedékes, hogy így 25 órás ciklusunk van 24 órás helyett. 
Valóban így van-e, és ha igen, miért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez bizonyos esetekben van így. A planetáris befolyá-
soknak, melyekről a marsiak emléket tapasztalnak, némi hatásuk van 
ezekre a harmadik denzitású fizikai test komplexumokra. E faj adta 
genetikai anyagát sok testnek síkotokon. 

64.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Ré utalást tett a Stuart és Douglas nevűekre egy 
nemrégi ülésen.25 Ezek a mi, úgy mondjuk, hogy orvosi szakmánk 
képviselői. Mi a modern orvoslás jelentősége, átfogó jelentősége úgy-
mond, a testi torzulások enyhítésében eme torzulások rendeltetése, 
illetve hívjuk úgy, a karma és más hatások tükrében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Én vagyok Ré. Ez egy komplikált kérdés. Mindenesetre teszünk 
néhány észrevételt ahelyett, hogy egyetlen egybefüggő választ próbál-
nánk adni, mivel ami gyógyító módszereitek közül allopátiás,26 az 
kissé kétarcú. 

Elsőként látnotok kell annak lehetőségét/valószínűségét, hogy minden 
egyes allopátiás gyógyító valójában gyógyító. A ti kulturális nexusoto-
kon belül ezt a kiképzést tekintik a megfelelő módnak a gyógyítói 
képesség tökéletesítésére. A legalapvetőbb értelemben minden 
allopátiás gyógyító tekinthető talán olyannak, akinek vágya másokat 
szolgáló a testi komplexumi illetve mentális/emocionális összetételi 
torzulások enyhítésében, hogy így a gyógyítandó entitás további kata-
lizátort élhessen meg egy hosszabb időszakán keresztül annak, amit az 
életnek neveztek. Ez, hogyha megfelelő, nagy szolgálat másoknak, a 
bölcsesség és szeretet irányú torzulások gyarapodása miatt, ami véghez 
vihető illúziótok tér/idő folytonosságának felhasználása révén. 
                                                 
25 Ld. 62.11 
26 allopátiás = a hagyományos orvosi kezeléssel (gyógyszerek, műtétek) kapcsolatos 
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Megfigyelvén a test komplexumnak mint gépnek történő allopátiás 
felfogását, szembe ötlik egy olyan társadalmi összetét tünetegyüttese, 
amely látható módon azon rendíthetetlen vágy iránt elkötelezett, mely 
a figyelemelterelés, a névtelenség és az alvás torzulása. Ez inkább 
eredménye, mintsem indoka a társadalmi gondolkodásnak síkotokon. 

A test komplexum e mechanikus szemlélete cserében megteremtette a 
torzulások folyamatos burjánzását azirányba, amit betegségnek nevez-
tek, köszönhetően az erős vegyszereknek, amelyek testi torzulások 
irányítására és elfedésére használatosak. Van egy felismerés sok társa-
tok körében, hogy hatékonyabb rendszerei is léteznek a gyógyításnak, 
nem kizárva az allopátiást, hanem mellé behozva a sok egyéb gyógyí-
tási módozatot. 

64.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tegyük fel, hogy egy testi torzulás lép fel egy adott entitás-
ban, aki ekkor választhat, hogy allopátiás segítséghez fordul, vagy 
megtapasztalja a torzulás katalízisét, s nem keresi a torzulás kijavítását. 
Észrevételeznéd az entitás előtt álló két lehetőséget, és az ő elemzését 
az egyes lehetőségekre? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ha az entitás mások szolgálata irányába sarkosodott, 
az elemzés azon megfontolás irányok mentén folyik le helyesen, hogy 
melyik út kínálja a nagyobb lehetőséget másokat szolgálni. 

A negatívan polarizált entitás esetében ennek az ellenkezője érvényes. 

A polarizálatlan entitásnál a mérlegelések véletlenszerűek, és legvaló-
színűbben a kényelem felé vett torzulás irányába mutatnak. 

64.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Dr. Monroe27 egy négyujjú Bigfoot gipszlábnyomát hozta 
erre valamelyik nap. El tudnád mondani, melyik fajta Bigfooté volt a 
lábnyom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. El. 

64.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudom, hogy ez teljesen jelentéktelen, de Dr. Monroe-nak 
tett szívességként úgy gondoltam, meg kell kérdezzem. 

                                                 
27 Dr. Burt Monroe a University of Louisville biológia tanszékének vezetője volt. 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az entitás a gondolatformák egy kisebb csoportjá-
nak volt egyik tagja. 

64.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A doktor azt is kérdezte – és tudom, hogy ez nem fontos –, 
hogy miért nem találtak eddig Bigfoot maradványokat, tehát olyano-
kat, amikor a Bigfoot entitások a mi földfelszínünkön pusztultak el. 
Azt kérdezte, miért nem találták meg soha ilyen entitások maradvá-
nyait. Meg tudnád ezt neki válaszolni? Semmi jelentősége, csak neki 
tett szolgálatként kérdezem ezt. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Utalhatsz rá neki, hogy kontinensetek némely nyugati 
partvonali hegyvidéke alatt húzódó barlang feltárása egy nap ilyen 
maradványokat kínál majd. Nem fogják őket általánosan megérteni, 
amennyiben ez a kultúra még jelenlegi formájában időmércétekkel 
kellően hosszan fennmarad ahhoz, hogy ez a valószínűség/lehetőségi 
örvény bekövetkezzen. 

Még egy teljes kérdésre elegendő energia van jelenleg. 

64.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mikor a gyógyító gyakorlatoknál azt mondod, megvizsgálni 
a test érzékeléseit, akkor azokat az érzékeléseket érted ez alatt, amelyek 
az öt érzékszerv által állnak a test rendelkezésére, vagy a test természe-
tes funkcióira gondolsz, amilyen az érintés, szeretgetés, szexuális csere 
és a társaság? Vagy pedig valami egészen másról beszélsz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kérdező érzékelheti a test komplexumát ebben a 
pillanatban. Ezek tapasztaló érzetek. Ezen érzékelések legtöbbje, vagy 
ebben az esetben közel mind, múlékony és érdektelen. Akárhogy is, 
de a test az elme teremtménye. Bizonyos érzetek fontosságot hordoz-
nak a töltés vagy villanyáram folytán, amely ezen érzés megtapasztalá-
sakor az elmében érződik. 

Példának okáért ebben a tér/idő nexusban egy érzet erőteljes töltést 
hordoz, és fölül kell vizsgálni. Ez azon érzet, amit ti kényelmetlenségi 
torzulásnak mondotok a test komplexum görcsös helyzete folytán eme 
munkaülés során. A kiegyensúlyozásban te ezt az érzést járnád körül. 
Miért erőteljes ez az érzés? Mert ez arra lett kiválasztva, hogy az entitás 
mások szolgálatára lehessen eme kontaktus felvillanyozásával. 
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Minden olyan érzést, amely a jelentés utóízét hagyja az elmében, 
amelynek az emlékezetben marad az íze, fölül kell vizsgálni. Ezek azok 
az érzetek, amikről mi beszélünk. 

Megválaszolhatunk-e valamely rövidebb kérdést, mielőtt elhagyjuk ezt 
az instrumentumot? 

64.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat 
javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Továbbra is vegyétek tekintetbe a beállításokat. Lelki-
ismeretesek vagytok, és jól tudjátok, miként gondoskodjatok az inst-
rumentumról jelenlegi, a csuklóhoz és kézhez köthető torzulásaiban. 
A legnagyobb oltalom, mint mindig, a szeretet. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, a Végtelen Teremtő dicső 
szeretetében és örömteli fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy 
Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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65.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

65.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál, kérlek először betekintést adni nekünk az instru-
mentum állapotába, a vitális és fizikai energiák szintjébe? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a vitális energiái a múlt-
kor elmondottak szerintiek. A fizikai energiák nagyban eltorzultak a 
gyöngeség felé jelen tér/időben, azon torzuláskomplexumok tünetei 
végett, amit ti az arthritises panaszoknak mondotok. A pszichikai 
támadás állandó, de ezt kezeli az instrumentum oly módon, amivel 
súlyos nehézségeket zár ki, a saját és a támogató csoport hűségének és 
kitartásának köszönhetően. 

65.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ma talán újrajárok egy kisebb területet, amit már lefedtünk 
korábbi kérdezősködések során, de megpróbálok tisztább képet kapni 
néhány dologról, amit nem értek, valamint lehetőség szerint kidol-
gozni egy saját tervet a jövőbeni tevékenységekre. 

Az a benyomásom, hogy a közeli jövőben a keresés fel fog erősödni 
sokak részéről, akik most fizikai testben élnek ezen a bolygón. Az ő 
keresésük fokozódik, mivel jobban tudatára ébrednek a teremtésnek, 
szemben, ha mondhatom, az ember teremtésével. Az irányultságuk és 
a gondolkodásuk egy sajátos jellegű katalizátor folytán visszaterelődik 
az alapvetőbb felfogások felé, hogy úgy mondjam. Helyes-e ez így? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Általános kifejezések sosem lehetnek teljesen helyesek. 
Mindamellett megjegyezhetjük, hogy ha lyuk kerül a függönyön a 
szeme elé, az entitás nagyon is lehet, hogy most először kikémlel az 
ablakon túlra. Ez a tendencia valószínű a tér/idő és idő/tér folytonos-
ságaitokban e csomópontban aktív lehetőség/valószínűségi örvények-
ből kiindulva. 
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65.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételeztem, hogy az ok, amiért oly sok Vándor és ide 
átszállított leszüretelt harmadik denzitású entitás kiváltságnak és 
rendkívül előnyös lehetőségnek találja, hogy leszülessen erre a bolygó-
ra, az, hogy a hatás, amelyről az imént beszéltem, megadja számukra 
az alkalmat, hogy a növekvő keresés hatására teljesebben szolgáljanak. 
Helyes-e ez, általában? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az a szándék, ami leszületése előtt a Vándoroknak 
volt. Sok olyan Vándor van, akinek népetek planetáris gondolkodása 
nyomán kialakult hibás működése okoz – bizonyos mértékig – olyan 
állapotot, hogy az elme komplexumi tevékenység egy olyan konfigu-
rációjában ragad meg, ami – a hozzá tartozó mértékig – meggátolhatja 
a szándékolt szolgálatot. 

65.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Észrevettem, hogy a szokásosnál lassabban beszélsz. Van 
ennek valami oka? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kissé gyenge, és habár erős a vitális 
energiában és nagyon is alkalmas most a működésre, egy kissé töréke-
nyebb, mint amilyen állapotban rendszerint találjuk. Szót ejthetünk a 
fájdalomnak nevezett fizikai torzulás egy elhúzódó elviseléséről, ami 
gyöngítő hatással van a fizikai energiára. Annak érdekében, hogy a 
rendelkezésre álló tekintélyes energiakészletet anélkül használhassuk 
fel, hogy az instrumentumnak bántódása esne, megpróbálunk még 
keskenyebb sávon csatornázni, mint ahogyan azt szoktuk. 

65.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Helyesen értékeltem-e ki azt a feltételt, amelyik 
nagyobb szolgálat lehetőségét teremti meg, akkor, amikor azt állítom: 
Az inkarnációs vibrációban való rangidősség nagyban polarizálta a 
most a felszínen élőket, a Vándorok beáramlása pedig nagyban meg-
növelte úgymond a gondolati nyitottságot a spirituálisabb természetű 
dolgok irányába. Úgy vélem, hogy ez lehet az egyik tényezője a jobb 
szolgálati körülményeknek. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

65.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az eljövendő változások, amint haladunk előre a negyedik 
denzitásba – nemcsak a fizikai harmadik denzitású bolygón történő 
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változásokról beszélek a felmelegedés hatására, hanem a negyedik di-
menziós rezgések előhírnök-változásairól is az emberi képességekben, 
úgymint paranormális tevékenységek véghez vitelében – feltételezem, 
e kettő szintén katalizátor, és akként is működik közre egy nagyobb 
keresés keltésénél. Így van-e? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Az előforduló paranormális esetek 
nem keresés fokozására tervezettek, hanem azoknak a manifesztumai, 
akiknek vibrációs konfigurációja feljogosítja eme entitásokat, hogy 
kapcsolatba lépjenek az intelligens végtelen kapujával. Ezek a 
paranormális szolgálatra képes entitások dönthetnek úgy, hogy tuda-
tos szinten lesznek efféle szolgálatra. Ez azonban az entitás és az ő 
szabad akaratának hatásköre, és nem a paranormális képességé. 

Állításaid helytálló része a nagyobb lehetőség a szolgálatra a sok válto-
zás következtében, melyek sok kihívást, nehézséget és látszó aggodal-
mat kínálnak majd illúziótokban sokaknak, akik aztán megértést ke-
resnek majd – ha használhatjuk e helytelen elnevezést – bolygójuk 
fizikai ritmusai hibás működésének okára. 

Ezenfelül léteznek még valószínűségi/lehetőségi örvények, melyek a 
harcias tevékenységeitek felé sodornak. Sok ezen örvények közül nem 
az atomháborúé, hanem a kevésbé megsemmisítő ám hosszadalma-
sabb úgynevezett konvencionális háborúé. Ez a helyzet, ha létrejönne 
illúziótokban, sok lehetőséget kínálna a keresésre és a szolgálatra. 

65.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miként kínálná a hagyományos hadviselés a lehetőségeket a 
keresésre és szolgálatra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A lehetőség/valószínűségek olyan helyzetekre adottak, 
amelyekben a kontinensetek és általában a földkerekség nagy részei 
bonyolódhatnak abba a fajta hadviselésbe, amit talán gerillaharcokhoz 
hasonlíthatnátok. A felszabadulás eszménye az úgymond megszálló 
erőtől, amely vagy az irányított fasizmusé, vagy a vele megegyezően 
irányított minden javak szociális közös birtoklásáé, nagy mennyiségű 
elmélkedést ösztökélne a nagy polarizációban, amit a szabadság és az 
elnyomás szembenállása magában hordoz. Egy ilyen forgatókönyvben, 
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mint amit épp ez idő/tér nexuspontban fontolgatnak, értékes helyszí-
nek és személyi állományok eltörlését nem tekintenék kifizetődőnek. 
Másfajta fegyvereket vetnének be, melyek nem úgy pusztítanak, 
ahogy a nukleáris fegyvernemetek pusztítana. Ebben az elhúzódó 
küzdelemben a szabadság fénye beégne az ilyen polarizációra képesek 
elme/test/szellem összetételébe. 

A szabadság szeretetének nyílt kifejeződésére adódó lehetőség híján a 
belső tudás keresése ver majd gyökeret az Együttérzés Testvérei által 
megsegítve, akik visszaemlékeznek az erre a bolygóra való elhívásukra. 

65.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod tehát, hogy ez a lehetséges háborús helyzet 
sokkal nagyobb méretekben terjedne szét a föld színén, mint bármi 
más, amit a múltban tapasztaltunk, s ennek következtében a lakosság 
nagyobb százalékát érintené a katalizátornak ebben a formájában? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ott vannak azok, akik most kísérleteznek 
az egyik fő fegyverével ennek a forgatókönyvnek, ami az úgynevezett 
pszichotronikus eszközcsoport, melyet próbaképpen vetnek be olyan 
változások előidézésére a szélben és az időjárásban, ami végül éhínség-
hez vezet. Ha erre a programra nem tesznek ellenlépéseket, és az a 
kísérletekben kielégítőnek bizonyul, akkor a forgatókönyv módszereit 
nyilvánosságra hozzák. Ezután következne az, amit azok, akiket oro-
szoknak hívtok, a személyi állománya vér nélküli inváziójának remél, 
ezen és minden értékesnek tekintett földrészen. Jóllehet a ti kultúrá-
tok népei kis hajlandóságot mutatnak a vér nélküli önmegadásra. 

65.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Látható módon kettős katalizátor működik nálunk, és a 
kérdés az, melyik lép előbb életbe. Azok a prófétálások – így fogom 
nevezni őket –, amiket Edgar Cayce jövendölt, sok földi változásról 
szólnak, én pedig a jövő leírásának mechanikáján tűnődöm. Ré, mint 
itt elhangzott, nem része időnek, de mi mégis lehetőségi/valószínűségi 
örvények miatt aggódunk. Nagyon nehéz számomra megérteni, mi-
ként működik a jövendölés mechanizmusa. Milyen értékkel bír egy 
olyan jóslat, mint amilyet Cayce tett a földi változások és mindezen 
forgatókönyvek tekintetében? 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANÖTÖDIK ÜLÉS 

134 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tekints a vásárlóra, amint belép az áruházba, hogy 
megvegye az ennivalót, amellyel telepakolhatja az asztalt azon időszak-
ra, amit egy hétnek hívtok. Egyes boltokban néhány cikk található, 
míg másokban változatos árukínálat. Mi ezekről a lehetőségi/való-
színűségi örvényekről beszélünk, mikor minket kérdeztek, azzal a 
megértéssel, hogy ezek olyanok, akár egy konzerv, egy befőtt vagy 
másmilyen árukiszerelés az üzletetekben. 

Hogy az emberek eminnen fognak-e majd vásárolni vagy amonnan, 
az ismeretlen a számunkra, miközben idő/tereteket pásztázzuk. Csu-
pán megnevezhetjük egy-két választható termék nevét. Az úgymond 
krónika, melyből az általatok Edgarnak nevezett olvasott, ugyanilyen 
értelemben hasznavehető. Kevesebb tudomás van ebben az anyagban 
más lehetőségi/valószínűségi örvényekről, és több figyelmet szentelnek 
a legerősebb örvénynek. Mi is látjuk ugyanazt az örvényt, de sok má-
sikat is látunk. Edgar anyaga megfeleltethető száz doboz hideg gabo-
napehelynek, egy másik örvény megfeleltethető három, hat, vagy öt-
ven doboz másik terméknek, amit az emberek reggelire esznek. Hogy 
fogtok reggelizni, az majdnem biztos. De a menü a ti választásotok. 

A jövendölések értékénél muszáj felismerni, hogy az csupán lehetősé-
gek kifejezésében rejlik. Ezen kívül muszáj, szerény véleményünk sze-
rint, gondos megfontolás alá vonni azt is, hogy bármely idő/tér bete-
kintésnek – legyen az a valaki akár a ti idő/teretekből, akár olyan, 
mint mi, akik az idő/teret egy arra nézve úgymond külsőnek számító 
dimenzióból szemléljük – igen nehéz dolga lesz időmértéki értékek 
kifejezésekor. Vagyis, konkrét értelmű prófétálás érdekesebb tartal-
mában vagy a jövendölt lehetőségfajtában, mint feltételezett bekövet-
keztének tér/idő nexusában. 

65.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Előttünk áll tehát két, egymástól eltérő típusú katalizátor 
világosan elkülönülő lehetősége, hogy olyan keresői környezetet hoz-
zanak létre, amely jelentősebb a jelenleg tapasztalhatónál. Nagy zűrza-
var lesz, különösen a földi változások forgatókönyvénél, egyszerűen 
azért, mert már rengeteg jóslat született ezekre a változásokra sok  
csoport részéről, akik különféle indokokkal álltak elő a változásokra. 
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Tudnád-e kommentálni az efféle katalizátor hatékonyságát, és az eljö-
vendő változások meglehetős széleskörű előismeretét, de az úgyszintén 
széleskörű változatosságot is a változások úgymond magyarázataiban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tekintettel erejének mértékére azon lehetőségi/va-
lószínűségi örvénynek, mely szerint a bolygó maga fogja kifejezésre 
juttatni a planetáris én nehéz szülését a negyedik denzitásba, igen 
meglepő volna, ha sokan, akiknek némi hozzáférésük van az idő/  
térhez, ne volnának képesek érzékelni ezt az örvényt. A mennyisége 
ennek a hideg gabonapehelynek az áruházban – hogy az előbbi hason-
latunknál maradjunk – aránytalanul nagy. Mindenki, aki prófétál, ezt 
egyedi szintről, helyzetből vagy vibrációs konfigurációból teszi. Így 
aztán elfogultságok és torzulások kísérnek sok jövendölést. 

65.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, ez az egész forgatókönyv a következő mondjuk, húsz 
évre látható módon egy növekedés keltésére irányul a keresésben és 
fokozódás keltésére a tudatosságban a természetes teremtést illetően, 
ám szörnyű mértékű zűrzavart is eredményez. Az inkarnáció előtti 
célkitűzése volt-e sok Vándornak, hogy ezt a zűrzavart megpróbálja 
lecsökkenteni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A Vándoroknak célja volt, hogy e bolygó entitásainak 
szolgálatára legyenek amilyen módon azok csak kérik, és az is célja 
volt a Vándoroknak, hogy rezgésmintáik talán majd megvilágítják a 
planetáris vibráció egészét, enyhítve ezzel a bolygószintű diszharmónia 
hatásait, és csillapítva e diszharmónia bármely következményeit. 

Speciális szándékok, úgymint olyan szituációban segédkezni, amely 
még be sem következett, nem célja a Vándoroknak. A fény és szeretet 
oda megy, ahol keresik és ahol szükség van rá, és az irányítását nem 
tervezik meg idő előtt. 

65.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Minden itteni Vándor ugye az általa kifejlesztett elfogult-
ságok mentén fejti ki hatását, amilyen módon csak alkalmasnak látja 
megosztani azt – vagy pusztán benne él a polaritásában – hogy a boly-
gó össz-tudatosságát segítse. Van-e valami, úgymond fizikaibb módja 
is annak, amiben segít– úgy értem, a rezgései hozzáadódnak valahogy, 
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mint az elektromos polaritás vagy az akkumulátor töltése vagy valami? 
Ez is segítené a bolygót, a Vándorok puszta fizikai jelenléte? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, és a működés pontosan úgy fest, mint 
leírtad. Ezt a jelentést kívántuk korábbi válaszunk második részében 
átvinni. 

Megjegyezheted itt most azt is, hogy mint bármely entitásnak, az egyes 
Vándoroknak is egyedi képességeik, hajlandóságaik és specialitásaik 
vannak, hogy így a Vándorok körében képviselt valamennyi denzitás 
valamennyi cikkelyéből a testet öltés előtti tálentumoknak egy hosszú 
sora származik, melyek kifejeződhetnek az általatok most tapasztalt 
síkon, hogy így leszületése előtti ajánlkozásakor minden Vándornak 
van valami különleges felkínálható szolgálata, túl még a planetáris 
szeretet és fény duplázó hatásán és a világítófényként vagy pásztorként 
szolgálás alapfunkcióin. 

Így aztán vannak azok az ötödik denzitásúak, akiknek bölcsesség-
kifejezési képességei kiemelkedőek. Vannak negyedik és hatodik 
denzitású Vándorok, akiknek a szeretet és a szeretet/fény – ha mond-
hatjuk – passzív sugárzójaként vagy műsorszórójaként szolgáló képes-
ségeik megdöbbentőek. És vannak sokan mások, akiknek az erre a 
denzitásra lehozott tehetségeik igen sokfélék. 

Következésképp a Vándoroknak három alapvető rendeltetésük van 
mihelyst a felejtést áttörték: az első kettő alapvető, míg a harmadik az 
adott elme/test/szellem összetételre nézve egyedi. 

Megjegyezhetjük ennél a pontnál, mialatt a lehetőségi/valószínűségi 
örvényeken rágódsz, hogy habár sok-sok olyan árucikketek van, ami 
aggodalomkeltő s ekképp keresési és szolgálati esélyeket kínál, azért 
még mindig van ott egy apró rekesz abban a bizonyos béke, szeretet, 
fény és öröm áruházában. Lehet, hogy ez az örvény nagyon kicsi, de 
hátat fordítani neki olyan, mint megfeledkezni a jelen pillanat végte-
len lehetőségeiről. Képes volna bolygótok a harmónia felé sarkosulni 
egyetlen tiszta, erőteljes, ihletteli szemvillanás alatt? Igen, barátaim. 
Nem valószínű – ám mindenkor lehetséges. 
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65.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Milyen gyakori a világegyetemben a vegyes szüret az olyan 
bolygókra, ahol pozitívan és negatívan irányult elme/test/szellem ösz-
szetételek is vannak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Planetáris szüretek közül, melyek elme/test/szellem 
összetételek termését adják, hozzávetőlegesen 10% a negatív; körülbe-
lül 60% a pozitív; nagyjából 30% pedig vegyes, aholis közel minden 
begyűjtés pozitív. 

Vegyes szüret esetén csaknem ismeretlen olyan, hogy a termés zöme 
negatív legyen. Mikor egy bolygó erősen a negatív irányba mozdul el, 
akkor szüretelhető pozitív polarizációra szinte nincs is esély. 

65.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, hogy miért nincs szinte esély ilyenkor? 

Ré:Ré:Ré:Ré: A pozitív sarkosulás képessége megkíván egy bizonyos mértékű 
önrendelkezést. 

65.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ahogy a ciklus ezen utolsó napjai elpárolognak, ha a szüret 
történetesen most, ma történne meg, akkor lenne egy bizonyos számú 
pozitívan és negatívan leszüretelt, meg egy bizonyos számú ismétlő. 
Feltételezem, hogy a katalizátor miatt, mely a jelenlegi és a tényleges 
szüretidőszak közt lesz tapasztalható, a szüretelhető entitások mindkét 
száma emelkedni fog. 

Általánosságban értve, nem konkrétan erre a bolygóra, hanem mond-
juk az általános tapasztalatok szerint a szüreteknél, mekkora mértékű 
növekedést tudsz a katalízis hatására logikusan elképzelni az entitások 
számában erre az utolsó időszakra vetítve, vagy tévesen gondolom azt, 
hogy más bolygókon is lett volna hozzáadott katalizátor egy szüreti 
időszak végén, mikor vegyes szüretük volt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vegyes szüret esetén majdnem mindig van diszhar-
mónia, és ennek következtében hozzáadott katalizátor is, az általatok 
„földi változásoknak” nevezett formában. Ez a feltételezésed helytálló. 

A Konföderáció vágya, hogy szolgálja azokat, akik esetleg valóban 
intenzívebben keresnek e hozzáadott katalizátor hatására. Nem kívá-
nunk vállalkozni rá, hogy a szüretben megnövelt számok sikerét elő-
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revetítsük, mivel ez nem volna helyes. Mi szolgálók vagyunk. Ha hív-
nak minket, akkor minden erőnkkel szolgálunk. A százalékok számol-
gatásában nincs erény. 

65.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mármost, a ciklusvégi hozzáadott katalizátor kimondottan 
a bolygót belakó öntudatok irányultságának függvénye. A tudat volt 
az, amely ellátta önmagát serkentővel, arra irányítva gondolkodását, 
amire irányította, úgy hatva ezzel önmagára, ahogy egy testi fájdalom 
vagy betegség katalizátora hat az egyéni elme/test/szellem összetételre. 
Egyszer megtettem már ezt a hasonlatot, de most megismétlem, hogy 
letisztázzam saját gondolkodásom a planetáris entitás valamelyest 
egyéni entitásként való személetében, amely elme/test/szellem összeté-
telek milliárdjaiból áll. Helyes-e a nézőpontom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Meglehetősen helyes. 

65.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy olyan entitással van tehát dolgunk, amely még nem 
alkotott társas emlékezetet, de mégiscsak egy entitás ugyanúgy, mint 
ahogy minket önálló entitásoknak lehet nevezni. Folytathatnánk-e az 
úgymond összeállt entitás megfigyelését a galaktikus, vagy inkább úgy 
mondom, a kis naprendszer típusú entitással? Hadd fogalmazzam 
meg másként. Tekinthetnék egy magában álló napra a naprendszer-
ében egy entitásként, majd pedig egy főgalaxisra annak többmilliárd 
csillagjával együtt egy entitásként? Folytathatom a bővítést ily módon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Folytathatod, de nem a harmadik denzitású tér/idő 
keretein belül. 

Hadd próbáljunk hozzászólni ehhez az érdekes témához. Tér/időtök-
ben te és társaid szülei vagytok annak, ami még az anyaméhben van. 
A Föld, miként hívjátok, készen áll megszületni, de a szülés nem 
megy zökkenőmentesen. Mikorra ez az entitás megszületik, szüleinek 
társas emlékezet komplexumával lesz áthatva, amely pozitív negyedik 
denzitású lett. E denzitásban szélesebb a látókör. 

Ott talán látni kezditek majd rokonságotokat a Logosszal vagy Nap-
pal, mellyel a legközelebbi viszonylatban álltok. Ez nem a szülő-
gyerek féle kapcsolat, hanem a Teremtő (vagyis a Logosz) kapcsolata  
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a Teremtővel (amely az elme/test/szellem összetétel mint Logosz). 
Amint ez a felismerés megtörténik, már kitágíthatjátok a látómező 
határát, ha úgy tetszik, végtelenségig felismerve a Logosz részeit szerte 
az egy végtelen teremtésben, és megérezve, a tudat gyökere tudatván 
az intuícióval, a bolygóikat az evolúcióban segítő szülőket a teremtés 
határtalan és ismeretlen terjedelmében, mivel ez a folyamat sok-sok 
alkalommal lejátszódik a teremtésnek mint egésznek a fejlődéstörté-
netében. 

65.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A Vándor keresztülmegy a felejtési folyamaton. Említetted, 
hogy akiknek jelenleg mind a harmadik, mind a negyedik denzitású 
teste aktiválva van, azoknál nincs az a fajta feledés, mint a Vándornál. 
Épp azon tűnődtem, hogy ha mondjuk egy hatodik denzitású Vándor 
volna itt egy harmadik sűrűségű aktivált testtel, akkor ő egy olyan 
feledésen esett-e át, amely körzetenkénti hogy úgy mondjam, egy 
negyedik, egy ötödik, majd pedig egy hatodik denzitású felejtéssel,    
és ha netán a negyedik denzitású teste is aktivált volna, akkor egy rész-
leges kiegészítő emléke is lenne, ha az ötödik is aktivált volna, akkor 
egy másik részleges, ha pedig a hatodik is, akkor teljes emlékezete. 
Van ennek valami értelme? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nincs. 

65.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: [Nevet.] Köszönöm. A feledési folyamat okozott fejtörést, 
mert azt mondtad, hogy az itt lévő negyedik denzitási aktiváltaknak, 
akik már szüretelhetők voltak, nincs ugyanaz a felejtési problémája. 
Elmondanád, hogy a Vándor miért veszíti el az emlékeit? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ok kettős. Először is az elme/test/szellem összetétel 
és a test sejtszerkezete közötti kapcsolat genetikai tulajdonságai mások 
a harmadik denzitásra, mint a harmadik/negyedik denzitásra. 

Másodszor a harmadik denzitású egyének szabad akarata megőrzendő. 
Ezért a Vándorok önként vállalják az elme/test/szellem összetétel 
harmadik denzitású genetikai- vagy DNS kapcsolódásait. A felejtési 
folyamat áthatolható egy olyan mértékig, hogy a Vándor visszaemlé-
kezzen arra, hogy ő ki, és hogy miért van ezen a planetáris szférán.   



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANÖTÖDIK ÜLÉS 

140 

Az azonban már megszegés volna, ha a Vándorok olyannyira áthatol-
nának a feledésen, hogy a sűrűbb testeket is aktiválnák és ennélfogva 
mondjuk úgy, egy istenszerű módban lennének képesek élni. Ez nem 
lenne helyes azok számára, akik úgy döntöttek, hogy szolgálnak. 

Az új negyedik denzitású entitások, akik különféle szokatlan képessé-
gek bemutatására válnak képessé, a jelenlegi tapasztalásuk eredménye-
ként tesznek így, nem visszaemlékezés eredményeként. Mindig van 
egy kevés kivétel, és elnéző jóindulatotokat kérjük a túláltalánosítás 
folyamatos zárótüze végett. 

65.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem tudom, hogy ez a kérdés kapcsolódik-e ahhoz, ahová 
próbálok eljutni vagy sem, de fölteszem, és majd meglátom. Mikor a 
piramisokról beszéltünk, megemlítetted, hogy a rezonáló kamrát arra 
használták, hogy az adeptus találkozhasson az énnel. El tudnád ma-
gyarázni, mit értesz ez alatt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az énnel a lénye közepén vagy mélységeiben találko-
zik valaki. Az úgynevezett rezonáló kamra a test eltemetésének és fel-
támadásának szimbolikájához hasonlítható, aholis az entitás meghal 
önmaga számára, és a látszólagos veszteséggel való szembesülésen és a 
létfontosságú nyereség fölismerésén keresztül átváltozik28 egy új és 
felemelkedett lénnyé. 

65.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Erre a látszólagos halálra felhozhatnám-e párhuzamnak 
azon vágyak elveszítését, melyek illuzórikusak – a harmadik denzitás 
közönséges vágyait, és a teljes másokért élés vágyainak megszerzését? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jól meglátod a lényeget. Ez volt a célja és szándéka 
ennek a kamrának amellett, hogy egy a Király Kamrája pozíció haté-
kony működéséhez szükséges részt képezett.  

65.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, mit tett ez a kamra az egyénnel, amivel 
ezt a tudatosságot keltette benne? 

                                                 
28 Ré itt ismét az alkímiai értelmű transzmutáció szót használja /a ford. 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kamra az elmére és a testre hatott. Az elmére az 
érzékszervi megvonás és az én kimenekítésének lehetősége nélküli élve 
eltemetés archetípusi válaszai hatottak. A testre az elme konfiguráció, 
valamint a rezonáló kamra építéséhez felhasznált anyagok elektromos 
és piezoelektromos tulajdonságai hatottak. 

Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. Megkérdezhet-
jük, van-e valami rövid kérdés most? 

65.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit a közvetítő kényelme érdekében vagy a 
kapcsolat javítása érdekében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Úgy érezzük, hogy az instrumentum támogatása jó, és 
hogy minden jó. Figyelmeztetünk mindenkit a közvetítő fájdalom felé 
vett torzulásait illetően, mivel ő ezeknek nem szeret hangot adni, de 
mint támogató csoporttól tudat alatt ez az instrumentum mindkét 
entitás segítségét elfogadja. A betájolásaitok jók. Lelkiismeretesek 
vagytok. Köszönjük ezt nektek. 

Ré vagyok. Elhagylak benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében örvendezve. Járjatok hát az Egy Végtelen 
Teremtő erejének és békéjének üdvösségében. Adonáj. 
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66.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

66.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál nekem jelzést adni az instrumentum állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A vitális energiák valamelyest kimerültek jelenleg, de 
nem súlyosan. A fizikai energiaszint rendkívül alacsony. Máskülönben 
a korábban elmondottak szerinti. 

66.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e valamit azért, hogy az Első Torzulás keretei 
közt maradván segítséget kérjünk a Konföderációtól az instrumentum 
fizikai problémáinak enyhítése érdekében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

66.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani a legmegfelelőbb módszert, amivel 
könnyíteni próbálhatnánk a közvetítő testi panaszain? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az alapvető anyagot korábban már lefedtük ennek az 
instrumentumnak a táplálását illetően. Röviden összefoglaljuk: a ké-
pességek szerinti, de a megfelelő változókat nem túllépő testmozgás; a 
táplálékbevitel; a barátokkal való társas érintkezés; a szexuális tevé-
kenység zöld vagy afölötti színben; és általában az egyéni tapasztalatok 
torzulásainak egy segítő, szeretetteljes megosztása egymás között e 
csoportban. 

Ezek a dolgok olyasmiben valósulnak meg, amit mi nagy harmóniá-
nak tartunk, tekintettel a denzitásra, melyben táncoltok. A speciális 
bánásmód és tevékenységek, melyekkel a fizikaikomplexum-torzulá-
sokkal rendelkezők enyhíthetnek e torzulásokon, ismertek e közvetítő 
előtt. 

Végezetül pedig jó, ha az instrumentum folytatja azokat a gyakorlato-
kat, amelyeket nemrég kezdett el. 

66.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mely gyakorlatok ezek? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek a gyakorlatok azon testedzésekhez köthetők, 
amelyeket korábban körvonalaztunk. Elmondható, hogy az élmények 
sokszínűsége, amit ez az entitás keres, jó hatású, mint mondottuk, és 
amikor az instrumentum e gyakorlatokat végzi, a torzulás kevésbé 
tűnik kötelezőnek. 

66.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Szeretném felderíteni a gyógyítás működési mechanizmusát 
a kristályosult gyógyítót véve alapul. Egy állítást teszek most, és hálás 
lennék, ha kikorrigálnád a gondolatmenetem. 

Úgy tűnik számomra, hogy amint a gyógyító kellően kiegyensúlyozot-
tá és az energiaközpontok tekintetében is szabaddá vált, lehetőség 
nyílik számára valami módon gyűjtőjévé vagy fókuszálójává válni a 
fénynek ugyanúgy, mint, vagy egyenrangú módon azzal, ahogyan egy 
piramis működik. Fölvéve vagy összegyűjtve a fényt a bal kezén át és 
kibocsátva azt a jobb kezén át, mely aztán valamiképp keresztülhatol a 
test egyes és hetes csakra burkolatán, mondhatnánk rezgésburkán, 
megadván a lehetőséget a gyógyítandó entitás energiaközpontjainak 
újraszerveződésére. Egész biztos vagyok abban, hogy nem voltam tel-
jesen kifogástalan a megfogalmazásban, s talán jelentősen mellé is 
lőttem. Újra tudnád rendezni a gondolatomat, hogy értelmet kapjon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Helyes a feltételezésed, hogy a kristályosult gyógyító 
megfelel a Király Kamrája pozíció piramisi működésének. Van egy 
pár helyesbítés, amit javasolhatunk. 

Először is a felhasználásra kerülő energia a polarizált értelemben hasz-
nált kinyújtott kéz révén jut be a gyógyító mezőkomplexumába. Ám 
ez az energia a különböző energiapontokon át a gerinc alappontjához 
és bizonyos mértékig a lábakhoz cirkulál, tehát végigjön a gyógyító fő 
energiaközpontjain: keresztülcsavarog a lábakon, a vörös energiaköz-
pontnál befordul egy spirál irányába a sárga energiacentrumig, áthalad 
a zöldszínű energiaközponton mint a Király Kamrája prána energia-
elredezés mikrokozmoszán, majd továbbmegy a harmadik spirállal a 
kék energiaközponton át, s onnét a kapun keresztül visszaküldődik az 
intelligens végtelenbe. 
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A zöld centrumból történik az, hogy a gyógyító prána a polarizált 
gyógyítói jobb kézbe s onnan a gyógyítandóba lép. 

Megemlíthetjük, hogy vannak néhányan, akik a citromszín elrende-
zést használják energiatranszferre, és ez meg is tehető, ám a hatások 
megkérdőjelezhetők, és – figyelembe véve a gyógyító, a gyógyító ener-
gia és a kereső kapcsolatát – megkérdőjelezhetők, mivel a kereső a 
gyógyító távollétében hajlamos lesz továbbra is ilyen energiacseréket 
igényelni anélkül, hogy bármely valódi gyógyulás történne, mivel ezek 
a páncélburkolaton, amelyről beszéltél, nem hatolnak át. 

66.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, egy ötödik- vagy hatodikdenzitás-eredetű Vándor 
megpróbálkozhat az efféle gyógyítással úgy, hogy kevés vagy semennyi 
eredményt nem ér el. Ez engem arra enged következtetni, hogy az 
aktivált testnek van némi szerepe, hiszen a… El tudnád mondani, mit 
is veszített el a Vándor, s miért is kell neki bizonyos egyensúlyokat és 
képességeket visszanyernie a gyógyítási készsége tökéletesítéséhez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tekintheted a Vándort olyannak, miként a kisgyer-
mek próbálja kimondani népetek hangösszetételeit. A kommunikálás 
képességének emléke benne rejlik a kisgyermek fejletlen elme komp-
lexumában, ám hogy gyakorolja vagy megnyilvánítsa ezt a beszédnek 
nevezett képességet, nem jön meg azonnal, az elme/test/szellem össze-
tétel korlátoltságainál fogva, melyet ő arra választott, hogy részese 
legyen eme tapasztalásnak. 

Így van ez a Vándorral is, akiben felsejlik, mily könnyedén tehetők 
kiigazítások az otthoni létsűrűségben, de – minthogy a harmadik 
denzitásba lépett be – mégsem képes megnyilvánítani ezt az emléket a 
választott tapasztalássor korlátainál fogva. Annak az esélye, hogy a 
Vándor képes lesz gyógyítani a harmadik denzitásban, csak annyiban 
több az e sűrűségben őshonosakétól, hogy a szolgálati vágya erősebb 
lehet, és hogy ezt a szolgálati módot választhatja. 

66.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: És mi a helyzet a kettős – a nem Vándor, hanem leszüretelt 
és kettősen aktivált harmadik- és negyedikdenzitás-testű egyénekkel? 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANHATODIK ÜLÉS 

145 

Ők vajon képesek-e a gyógyításra az általunk tárgyalt technikák fel-
használásával? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van sok esetben, de mint kezdőinél a negyedik 
denzitásnak, megeshet, hogy a vágy nincs jelen. 

66.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor feltételezem, hogy ha van egy Vándorunk egy olyan 
vággyal, hogy törekedjen megtanulni a gyógyítás technikáit, mialatt a 
harmadik denzitás foglya hogy úgy mondjam, akkor ő – úgy tűnik 
előttem – főként a kiegyensúlyozással és energiaközpontok szabaddá 
tételével lesz elfoglalva. Ugye nem tévedek ebben a feltételezésemben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Amennyire a gyógyító kiegyensúlyozottá 
vált, olyannyira lehet csak csatornája egy másik-én kiegyensúlyozásá-
nak. A gyógyítás először az énen gyakorlandó, ha mondhatjuk így 
másként. 

66.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, amint a gyógyító megközelít egy másik-ént, hogy 
elvégezze rajta a gyógyítást, előállhat egy olyan helyzet, amelynél a 
másik-én katalizátor beprogramozása révén idézett elő olyan állapotot, 
amit most gyógyításra szoruló állapotnak tekint. Mi van ilyenkor, és 
milyen következménnyel jár a gyógyítóra nézve, ha egy programozott 
katalizátor állapotnál jár el úgy, hogy gyógyulást ér el? Helyesen felté-
telezem-e, hogy e gyógyítás végrehajtásával a programozott katalizátor 
úgy hoz hasznot a gyógyítandónak, hogy a gyógyítandó ezzel ráébred 
arra, amire a katalizátor beprogramozásával rá kívánt ébredni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem mondható, hogy a gondolkodásod teljesen hely-
telen lenne, viszont egy olyan merevséget mutat, ami a katalizátor 
tapasztalati felhasználásának folyamában nem látható. 

A gyógyító szerepe egy lehetőség felkínálása az újraszervezésére vagy 
segédkezés az újraszervezésében akár az energiacentrumoknak, akár 
némely kapcsolódásnak az elme és a test, a szellem és az elme, vagy a 
szellem és a test energiái közt. Ez utóbbi igencsak ritka. 

A keresőnek pedig ennek fordított lehetősége kínálkozik arra, hogy 
elfogadja énjének egy újszerű szemléletét, az energiabeáramlás mintái-
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nak egy másmilyen elrendeződését. Ha az entitás bármely szinten is 
abban a torzuláselrendezésben kíván maradni, amelyet látszólag gyó-
gyítani kell, akkor úgy tesz. Másrészről, ha a kereső az újfajta elrende-
ződést választja, akkor ezt önszántából teszi. 

Ez egyik nagy nehézsége az energiatranszferek más formáinak, avégett, 
hogy azok nem hozzák át a szabad akarat eljárását, mivel ez az eljárás 
nem honos a citrom sugárnál. 

66.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Filozófiailag mi a különbség aközött, ha egy elme/test/szel-
lem összetétel gyógyítja meg önmagát mentális – hogy úgy mondjam 
– konfiguráció révén, vagy ha egy gyógyító gyógyítja meg? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Félreértésben vagy. A gyógyító nem gyógyít. A kristá-
lyosult gyógyító egy csatorna az intelligens energia számára, mely le-
hetőséget kínál az entitásnak, hogy önmagát meggyógyítsa. 

Semmi esetben sincs másik leírása a gyógyításnak. Ennek következté-
ben különbség sincs addig, amíg a gyógyító soha nem közelít meg 
olyat, akinek segítségkérése azelőtt nem jutott el hozzá. Ez kultúrátok 
bevettebb gyógyítóira is igaz, és ha ezek a gyógyítók képesek volnának 
csak annak teljes felismerésére, hogy ők csupán a gyógyulás lehetősé-
gének felajánlásáért felelősek és nem a gyógyulásért, akkor sok ezek 
közül az entitások közül egy tévesen felfogott felelősség roppant terhét 
érezné leesni válláról. 

66.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy gyógyulást kereső elme/test/szellem összetétel bizonyos 
esetekben tehát az összegyűjtött és fókuszált fényenergia forrását   
keresné. Ez a forrás lehet vagy egy e célból kellőképp kikristályosult 
elme/test/szellem összetétel, vagy a gúla alak, vagy esetleg valami más. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek némely módja annak, hogy egy entitás gyógy-
ulást keressen. Igen. 

66.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád a többi módját is annak, ahogy egy entitás 
gyógyulást kereshet? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Talán a legnagyobb gyógyító az énben rejlik, és csapra 
verhető folyamatos meditációval, miként azt javasoltuk. 

A népetek számára elérhető gyógymódok sokféle formája közül 
mindnek van értéke és alkalmasnak találhatja azokat bármely kereső, 
aki változtatni óhajt a fizikai komplexum torzulásokon vagy némely 
kapcsolaton az elme/test/szellem összetétel különböző részei közt. 

66.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A Fülöp-szigetek területén többfajta pszichikai műtétként 
ismert tevékenységet is megfigyeltem. Feltételezésem szerint ezek a 
gyógyítók egy olyan, én úgy mondanám, hogy tanulási segédeszközt 
nyújtanak, vagy módszert egy átszervezés kialakítására a gyógyítandó 
páciens elméjében, hogy amint a relatíve naiv páciens megfigyeli a 
gyógyító ténykedését, a materializált vér stb. láttán átkonfigurálja az 
elme gyökerét, mintegy elhitetvén azzal, hogy a gyógyítás megtörtént, 
s ennélfogva meggyógyítja önmagát. Helyes-e az okfejtésem? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Kissé bővebben is ejthetünk szót erről a 
fajta lehetőségről. 

Vannak esetek, mikor a megváltoztatandó rossz állapothoz az entitás-
nak nem fűződik érzelmi, értelmi vagy szellemi érdeke, s az pusztán 
egy – talán véletlenszerű genetikai elrendeződés általi – előfordulás. 
Ezekben az esetekben az, amit látszólagosan dematerializálnak, az 
dematerializált marad, s akképp is figyelheti meg bármely megfigyelő. 

Az emocionális, mentális vagy spirituális töltettel rendelkező rossz 
állapot valószínű, hogy nem marad dematerializált olyan értelemben, 
hogy ne mutatkozzék meg objektív hivatkozásul a megfigyelő előtt. 
Ha azonban a kereső élt a lehetőséggel, akkor a fizikai komplexum 
látható rossz állapota meghasonulásban lesz a kereső tényleges egész-
ségével – mint nevezitek e torzulást –, és a tapasztalási hiánya ama 
torzulásoknak, melyeket az objektív hivatkozás sugallna, így is fenn-
marad. 

Példának okáért ebben az instrumentumban a három kis ciszta eltávo-
lítása olyan anyag eltávolítása volt, melyhez az entitásnak nem fűző-
dött érdeke. Így ezek a daganatok dematerializáltak maradtak az úgy-
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nevezett pszichikai műtét átélés után is. Egy másik pszichikai műtét 
során e közvetítő veséinek ajánlottak gondosan új létkonfigurációt, 
amit az entitás örömmel el is fogadott. Mindazonáltal az elme/ 
test/szellem összetételnek ez a bizonyos porciója nagyfokú érzelmi, 
értelmi és szellemi töltést hordozott, mivel ez az eltorzult működés 
okozta a legnagyobb betegséget események bizonyos láncolatában, 
melyek eme entitás tudatos döntésében kulmináltak, hogy szolgáljon. 
Ennek következtében bármely tárgyilagos átvilágítás eme entitás vese-
komplexumán kimutatná azt a meglehetősen szélsőséges rendellenes-
séget, amit mint nevezitek, a pszichikai műtét átélés előtt mutatott. 

A lényeg nem a torzulás dematerializációjának a szemlélő számára 
történő fennmaradásában van, hanem az újonnan materializált elren-
deződés választásában rejlik, mely az idő/térben létezik. 

66.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmagyaráznád a legutolsó kijelentést az idő/térben lévő 
elrendeződésről? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A gyógyítás az elme/test/szellem összetétel idő/tér 
részlegében végződik el, befogadásra kerül a forma-készítő vagy 
éterikus test által, majd végül átadódik a fizikai tér/idő illúziónak      
az aktív citromszín elme/test/szellem összetételben való felhasználásra. 
Az általatok egészségesnek nevezett elrendeződés éterikus test általi 
adoptálása az idő/térben az, ami a kulcsa annak, amit egészségnek 
hívtok, nem valamely tér/időben lejátszódó esemény. E folyamatban 
láthatjátok a transzdimenzionális vonatkozását annak, amit akaratnak 
neveztek, mivel az entitás akarata, keresése, vágya az, ami az indigó 
testet az újfajta elrendeződés fölvételére, s az idő/térben élő test újra-
alkotására készteti. Ez egy pillanat alatt megtörténik, és kimondható, 
hogy működése időre való tekintet nélküli. Megjegyezhetjük, hogy 
nagyon fiatal gyermekek gyógyításánál gyakran történik olyan látszó-
lagos gyógyítás a gyógyító részéről, amelyben a fiatal entitásnak nincs 
szerepe. Ez sosincs így, mivel az elme/test/szellem összetétel az idő/ 
térben mindig képes akarni az általa tapasztalatul választott torzuláso-
kat, függetlenül az entitás látszólagos korától, miként azt nevezitek. 
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66.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez a vágy és akarat, amely az idő/tér részlegen keresztül 
operál, csak a gyógyított entitás hatásköre, vagy a gyógyítóé is, a ki-
kristályosult gyógyítóé is? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Szabadjon kihasználnunk ezt az alkalmat annak ki-
mondására, hogy ez a Teremtő tevékenysége. Közelebbről válaszolva 
meg kérdésedet, a kristályosult gyógyító nem akar semmit. Egy lehe-
tőséget kínál fel a kimenetelhez való kötődés nélkül, mivel tudatában 
van annak, hogy minden egy, s hogy a Teremtő ismeri meg Önmagát. 

66.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a vágynak erősnek kell lennie a gyógyulást kereső 
elme/test/szellem összetételben arra, hogy meggyógyuljon ahhoz, 
hogy a gyógyulás megtörténjen. Igaz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez igaz egyik vagy másik szinten. Egy entitás lehet, 
hogy nem keresi tudatosan a gyógyulást, de mégis tudat alatt érezheti 
egy gyógyulásból keletkező új torzuláskészlet megtapasztalásának 
szükségét. Ugyanígy egy entitás lehet, hogy tudatosan nagyon kívánja 
a gyógyulást, ám a lényen belül, valamilyen szinten, okot talál arra, 
hogy bizonyos elrendeződéseket, melyek meglehetősen eltorzultnak 
látszanak, valójában azon a szinten helyénvalónak tekintsen. 

66.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Felteszem, hogy a torzulások helyénvalóként elfogadásának 
oka az lehet, hogy e torzulások segítik az entitást a végső céljának el-
érésében, ami egy továbbhaladás az evolúciós pálya mentén a vágyott 
polaritás irányába. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

66.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor egy olyan entitás, aki tudatára ébred másokat szolgá-
ló polarizációjának, lehet, hogy egy ellentmondásos helyzetben találja 
magát, amelyben képtelen teljesen szolgálni egyes torzulások miatt, 
amiket azért választott, hogy elérkezzék ahhoz a fölfogáshoz, amelyhez 
elérkezett. E pontnál úgy tűnik, hogy a működésre ráébredt entitás 
meditáción keresztül talán megértheti a fizikai torzulás enyhítéséhez 
szükséges mentális konfigurációt, hogy ezzel nagyobb szolgálatára 
lehessen másoknak ebben az adott nexusban. Igazam van-e ebben a 
gondolatmenetben? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igazad van, habár megemlíthetjük, hogy gyakran ösz-
szetett okai vannak egy eltorzult fizikai komplexumi minta beprogra-
mozásának. Akárhogy is, a meditáció mindig segítséget jelent az én 
megismerésére. 

66.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A gerinc függőleges pozícionálása hasznos-e vagy segít-e a 
meditációs folyamatban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Némileg hasznos. 

66.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Írásos kérdésem van, kettő is, ami azt illeti. Az első az, hogy 
felsorolnád-e, kérlek, azokat a testen belüli polaritásokat, melyek a 
nem megnyilvánult entitás különféle testei energiaközpontjainak 
egyensúlyba hozásához köthetők? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ebben a kérdésben nagyadag gondolat rejlik, amit 
nagyra értékelünk. Lehet, hogy maga a kérdés segítséggel szolgálhat e 
konkrét témával kapcsolatos meditációknál. Minden egyes nem meg-
nyilvánult én egyedi. Az alappolaritásoknak közük van az első három 
energiaközpont és kisebb mértékben az összes többi energiaközpont 
egyensúlyos rezgésrátáihoz valamint kapcsolataihoz. 

Válaszoljunk specifikusabban is? 

66.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lehet, hogy a következő ülésben még visszatérünk erre. 

A második kérdést szeretném föltenni. Miként épül fel és mit tartal-
maz az archetípusi elme, és hogyan vesz részt az archetípusi elme egy 
egyéni elme/test/szellem összetétel intuíciójának és tudatos elméjének 
tájékoztatásában? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Fel kell ismerd, hogy ezeket a fogalmakat azért kínál-
tuk fel nektek, hogy azok figyelmes vizsgálata által növekedhessetek 
saját önvalótokat illető ismereteitekben. Mi azt szorgalmaznánk, kü-
lönösen ennél az utóbbi kérdésnél, hogy először meghallgassuk azokat 
a megfigyeléseket ebben a tárgykörben, amiket eme gyakorlatok ta-
nulmányozója tesz, majd pedig további módozatokat javasoljunk e 
vizsgálódások kifinomítására. Úgy érezzük, ily módon lehetünk na-
gyobb segítségetekre. 
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66.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Említetted, hogy egy energizáló spirál bocsátódik ki minden 
gúla tetejéből, s hogy ez javunkra fordítható akkor, ha a fejünk alá 
tesszük egy harminc perces vagy annál rövidebb időszakra. Elárulnád, 
miként hasznos ez a harmadik spirál, s hogy milyen segítséget nyújt a 
befogadó egyénnek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vannak anyagok, amelyek elfogyasztva a fizikai hor-
dozó számára energiafokozódás irányú torzulások megtapasztalását 
okozzák. Ezek az anyagok kezdetlegesek, meglehetősen durván hatva a 
test komplexum adrenalin áramának növekedésére. 

A gúla energizáló spirálja által kínált rezgés olyan, hogy minden egyes 
sejt, a tér/időben és az idő/térben egyaránt, feltöltődik, mintha csak 
rákapcsolódott volna az elektromos hálózatotokra. Az elme élességét, a 
test fizikai és szexuális energiáit, a szellem akaratának összehangolását 
mind-mind megérinti ez az energizáló hatás. E módok bármelyikében 
felhasználható. Egy akkumulátort is túl lehet tölteni, és ez indokolja 
figyelmeztetésünket bárki felé, aki ilyen piramisenergiákat használ, 
hogy miután egy töltést megkapott, távolítsa el a piramist. 

66.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Létezik-e legjobb anyag vagy optimális méret a fej alá szánt 
kis piramis számára? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Hogyha az arányok olyanok, hogy a gízai piramisban 
keletkező spirálok jöjjenek létre, a fej alatt használatos legalkalmasabb 
méret az olyan teljes magasság, ami elég kicsi ahhoz, hogy kényelme-
sen el lehessen helyezni a fejpárna alatt. 

66.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nincs legjobb anyag? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jobb anyagok vannak, amelyek árucsere rendszeretek-
ben elég drágák. Ezek nem olyan sokkal jobbak a korábban már emlí-
tett alapanyagoknál.29 Az egyedüli helytelen alapanyagok a nem ne-
mesfémek. 

                                                 
29 Ld. 57.19 és 58.14 
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66.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, említetted a gízai típusú piramis Király Kamrája 
hatásával kapcsolatos problémákat. Feltételezem, hogy ha ugyanazt a 
geometriai elrendezést használnánk, mint ami a gízai piramisnál volt, 
akkor ez teljesen rendben volna a fej alá betett piramisnál, mivel nem 
használnánk a Király Kamrája sugárzásokat, hanem csak a csúcsból 
származó harmadik spirált, és azt is kérdezem, hogy jobb volna-e 
60°-os csúcsszöget használni, mintsem az ennél nagyobb csúcsszöget? 
Jobb energiaforrást nyújtana-e? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A csúcsszögön keresztüli energiához a gízai piramis 
nagyszerű modellt kínál. Egyszerűen csak győződjetek meg arról, hogy 
a gúla olyan kicsi, hogy nincs olyan kis entitás, aki bele tudna mászni. 

66.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt feltételezem, hogy akkor ezt az energiát, ezt a spirálozó 
fényenergiát valamiképp elnyeli a test energiamezeje. Ez valamiképp 
kapcsolódna az indigó energiaközponthoz? Jól tippelem? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Ennek az energiának a jellemzői 
olyanok, hogy a fizikai komplexum mezején belül közlekedni képes, 
és besugározza a tér/idő test minden egyes sejtjét, s miközben ez meg-
valósul, besugározza az idő/tér megfelelőt is, amely szorosan együttáll 
a tér/idő citromszín testtel. Ez nem az éteri test avagy a szabad akarat 
hatásköre. Ez egy a ti napsugaraitokhoz nagyon hasonló sugárzás. 
Vagyis óvatosan kell fölhasználni. 

66.27 KérdKérdKérdKérdező:ező:ező:ező: Hány darab harminc vagy kevesebb perces alkalmazás volna 
helyénvaló egy napi ciklusban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A legtöbb esetben egynél nem több. Néhány kevés 
esetben, különösen ahol az energia spirituális munkára kerül felhasz-
nálásra, elképzelhető lehet a két rövidebb időszakkal való kísérletezés, 
de bármely hirtelen kimerültségérzet biztos jele annak, hogy az entitás 
túl lett sugározva. 

66.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Segíthet ez az energia bármilyen módon is a fizikai torzulá-
sok gyógyításában? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nincs közvetlen gyógyítási alkalmazás ennek az ener-
giának a használatával, habár hogyha meditációval együtt használják, 
akkor az entitások bizonyos hányadának nyújthat némi segítséget a 
meditációban. Legtöbb esetben főként a kimerültség enyhítésében és a 
fizikai vagy szexuális aktivitás serkentésében hatékony. 

66.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A harmadikból a negyedik denzitásba való átmenetben két 
másik lehetőség is van túl azon a típusún, amit mi most tapasztalunk. 
Van lehetőség még egy totálisan pozitívan polarizált szüretre és egy 
totálisan negatívan polarizált szüretre, melyek értelmezésem szerint 
már sok alkalommal lezajlottak másutt a Világmindenségben. 

Mikor totálisan negatívan polarizált szüret van, vagyis mikor tulaj-
donképp egy teljes bolygó negatívan sarkosult, és megteszi az átme-
netét a harmadikból a negyedik denzitásba, olyankor a bolygó tapasz-
talja-e azt a betegség torzulást, mint amit most ez a bolygó tapasztal az 
átmenet előtt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Éleslátó vagy. A negatív szüret egy nagyfokú diszhar-
mónia, és a bolygó kifejezi ezt. 

66.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A negyedik denzitásba való átmenet előtt, vagyis a késő 
harmadik denzitásban a bolygónak van egy bizonyos feltételkészlete, 
majd aztán a kora negyedik denzitásban a feltételek mások. Tudnál 
példát hozni egy negatívan polarizált bolygóra, és a késő harmadik 
denzitás valamint kora negyedik denzitás feltételeire, hogy lássam, 
azok hogyan változnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A rezgések a harmadikból a negyedik denzitásba pon-
tosan úgy váltanak egy negatívan irányult bolygón, ahogy egy pozití-
van irányult bolygón. A negatív negyedik denzitással sok képesség és 
lehetőség érkezik, melyek ismertek előtted. A negyedik denzitás sű-
rűbb, és az elme/test/szellem összetétel valódi vibrációit sokkal nehe-
zebb elrejteni. Ez megteremti a negyedik denzitású negatívaknak – 
csakúgy, mint a pozitívoknak – a társas emlékezet összetételek kialakí-
tásának esélyét. A negatívan irányult entitások előtt megnyitja a lehe-
tőséget egy másfajta feltételrendszerre, amellyel megmutathatják má-
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sok feletti hatalmukat, és amellyel önmaguk szolgálatára lehetnek. A 
feltételek ugyanazok, már ami a vibrációkat illeti. 

66.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A fizikai torzulások, betegségek és efféle dolgok mértékére 
gondoltam az éppen szüret előtt álló negatív harmadik denzitásban és 
éppen szüret utáni negatív negyedik denzitásban vagy az átmenetben. 
Milyen a fizikai problémák, betegségek stb. állapota a negatív késő 
harmadik denzitásban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden egyes planetáris tapasztalás egyedi. Az úgy-
mond harci cselekmények problémái sokkal valószínűbben lesznek 
nyomasztó gondja a késő harmadik denzitású negatív entitásoknak, 
mint a föld válaszai a planetáris elme negativitására, mivel a negatív 
polarizációt gyakran az ilyen globális méretű háborús magatartások 
révén érik el. 

A negyedik denzitás beköszöntével fokozatosan egy új bolygó és egy 
új fizikai hordozó rendszer nyilvánul meg, a harcászati tevékenységek 
változói pedig gondolatiak lesznek, semmint manifesztált fegyverekéi. 

66.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, a fizikai betegség miként azt mi ismerjük e bolygón, 
eléggé elterjedt akkor egy negatív harmadik denzitású bolygón kicsivel 
a negatív negyedik denzitásba való szüret előtt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexum torzulások, amelyekről beszélsz, 
kevésbé valószínűen fordulnak elő, amint a negatív negyedik denzitás 
kezd a szüret valószínű választásává válni, az énbe vetett rendkívüli 
érdekből kifolyólag, mely a szüretelhető harmadik denzitású negatív 
entitást jellemzi. Sokkal nagyobb gondot fordítanak a fizikai testre, és 
mentálisan is sokkal nagyobb fegyelmet kínálnak az énnek. Ez a nagy 
önérdek és önfegyelem orientációja. 

Még mindig előfordulnak azon betegségfajták, melyek a negatív ér-
zelmek (úgymint a méreg) elme komplexumi torzulásaival állnak ösz-
szefüggésben. Mindazonáltal egy szüretelhető entitás ezeket az érzelmi 
torzulásokat sokkal valószínűbben katalizátorként használja föl egy 
expresszív és destruktív értelemben a méreg tárgyát illetően. 
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66.33 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Próbálom megérteni e betegségek és testi torzulások kelet-
kezésének módját a polaritások esetében, a pozitívban és a negatívban 
egyaránt. Úgy tűnik, hogy valami oly módon generálódnak, hogy 
megteremtsék a kettéválást vagy polarizációt; hogy szerepük van a 
harmadik denzitásban előforduló kezdeti sarkosulás megteremtésében. 
Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem egészen így van. A test vagy elme komplexum 
torzulásai az azokban a lényekben megtalálható torzulások, akiknek 
olyan megélésekre van szükségük, melyek a polarizációban segítik 
őket. E polarizációk lehetnek olyan entitásokéi, akik már megválasz-
tották az utat vagy a követendő sarkosulást. 

Pozitív irányultságú egyének valószínűbben tapasztalnak torzulásokat 
a fizikai komplexumban a pazar önérdek híján és a mások szolgálatára 
eső hangsúly miatt. 

Egy polarizálatlan entitásban a fizikai torzulás jellegű katalizátor vélet-
lenszerűen generálódik. A remélt eredmény – mint mondod – egy 
kezdeti polaritásválasztás. Ezt a döntést gyakran nem hozzák meg, de 
a katalizátor továbbra is termelődik. 

A negatívan irányult egyénben a fizikai testet valószínű, hogy gondo-
sabban ápolják, az elmét pedig fegyelmezik a fizikai torzulásokkal 
szemben. 

66.34 KérdKérdKérdKérdező:ező:ező:ező: Számomra ez a bolygó egy olyan helynek tűnik, amit úgy 
mondanék, hogy a torzulások pöcegödre. Ebbe beleértem általában a 
fizikai test összes betegségét és működési zavarát. Úgy sejlik előttem, 
hogy ez a bolygó igen-igencsak elől szerepelne a listán, ha csupán az 
átfogó mennyiségét néznénk ezeknek a problémáknak. Helyes-e, he-
lyesen érzem-e ezt a feltételezést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Korábbi anyagra fogunk visszapillantani. 

Katalizátor kerül felajánlásra az entitásnak. Ha azt nem használja fel 
az elme komplexum, akkor az kiszivárog a test komplexumra, és va-
lamilyen formájú fizikai torzulásként manifesztálódik. Mennél haté-
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konyabb a katalizátor felhasználása, annál kisebb fizikai torzulás talál-
ható. 

Azok esetében, akiket ti Vándoroknak neveztek, nemcsak egy veleszü-
letett nehézség van a harmadik denzitású rezgésminták lekezelésében, 
hanem egy emlékkép is, noha fátyolos, hogy ezek a torzulások se nem 
szükségesek, se nem gyakoriak az otthoni vibrációban. 

Mint mindig, most is túláltalánosítunk, mivel sok esetben 
pre-inkarnációs döntésekről van szó, amelyek fizikai vagy mentális 
korlátozásokat vagy eltorzulásokat eredményeznek, de úgy érezzük, 
hogy a te megközelítésed az ilyen vagy olyan formájú nyomorúság felé 
vett nagykiterjedésű torzulások. 

Csakugyan, egynémely harmadik denzitású bolygószférán hatéko-
nyabban hasznosítják a katalizátort. A ti bolygószférátok esetében sok 
a nem megfelelő felhasználása a katalizátornak, s ennek következtében 
sok a fizikai torzulás. 

Még egy kérdésre elegendő energia áll rendelkezésünkre a mostani 
alkalomra. 

66.35 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor azt fogom megkérdezni, hogy tehetünk-e bármit az 
instrumentum további kényelme vagy a kontaktus javítása érdekében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Folytassátok, mint mindig, szeretetben. Minden jó. 
Lelkiismeretesek vagytok. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében 
örvendezve. Adonáj. 
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67.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok és köszöntelek benneteket az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

67.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megadnád nekünk először az instrumentum állapotát, ha 
megkérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A vitális energiák szorosabban illeszkednek az eme 
entitás számára normális torzulási mértékhez, mint ahogy az előző 
lekérdezés mutatta. A fizikai komplexum energiák valamivel kevésbé 
erősek, mint az előző kérdezésnél. A pszichikai támadási összetevő 
rendkívül erős ebben a sajátos nexusban. 

67.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Le tudnád írni, mit nevezel pszichikai támadási összetevő-
nek, és elmondanád, miért erős ebben a sajátos időpontban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Azt választjuk, hogy ne ismételjünk korábban átadott 
információt, hanem inkább választjuk megjegyezni, hogy a pszichikai 
támadás ezen az instrumentumon állandó szinten van, ameddig foly-
tatja ezt az adott szolgálatot. 

Ingadozások a támadás intenzitásának eltorzulása irányába azon ked-
vező alkalmak következtében fordulnak elő, melyeket az entitás tálcán 
kínál bármely gyengeséggel. Ebben az adott nexusban az entitásnak jó 
sok ideig (miként nevezitek ezt a mércét) az általatok fájdalomnak 
nevezett torzulással volt dolga, és ennek halmozott legyöngítő hatása 
van a fizikai energiaszintekre. Ez egy különösen kedvező lehetőségi 
célpontot teremt elő, és az entitás, amelyikről korábban beszéltünk, 
kihasználta ezt a lehetőséget arra, hogy a maga módján szolgáljon. 

Szerencsés e kontaktus folyamatos életképességére nézve, hogy a köz-
vetítő egy erős akaratú entitás kevés hajlammal a népetek körében 
hisztériának nevezett torzulásra, mivel ennek a támadásnak a kábító 
hatásai állandóak és esetenként több napi időszakotokra rombolóak 
voltak. 
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Mindezek mellett e sajátos entitás jól alkalmazkodik a helyzethez, 
indokolatlan torzulások nélkül a félelem felé. Ezért a pszichikai táma-
dás nem sikeres, de van némi kimerítő hatása az instrumentumra. 

67.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megkérdezném, hogy jól elemzem-e ki a helyzetet. Mi úgy 
tekintenénk, hogy ez az úgynevezett támadást végző entitás a szolgála-
tát kínálja fel a mi mostani polarizált feltételeinkbe vetett torzulása 
szerint, hogy mi így teljesebben értékelhessük az ő polaritását, és mi 
méltányoljuk és megköszönjük ennek az entitásnak, hogy szolgálni 
próbálja az Egy Teremtőnket, teljesebb értelemben hozva el úgymond 
számunkra ismereteket. Helyes ez így? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Állításodhoz nem tartozik helyesség vagy helytelenség. 
Ez negatívan polarizált tetteknek egy pozitívan polarizált és egyen-
súlyba hozott nézetének kifejezése, melynek hatása a negatívan polari-
zált tettek erejének legyöngítése. 

67.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi üdvözölnénk az entitás szolgálatait, aki – az úgymond 
névhibát fogom használni: – támadásra használ, mivel én ezt nem 
támadásnak, hanem szolgálat felajánlásának tekintem, és mi üdvözöl-
jük ezt a szolgálat-felajánlást, de én úgy gondolom, hogy teljesebb 
hasznát tudnánk venni a szolgálatnak, ha az nem bénítaná le fizikailag 
az instrumentumot egy kisebb mértékben. Mivel nagyobb fizikai ké-
pességgel jobban értékelni tudná a szolgálatot. Nagyra értékelnénk, ha 
a szolgálat valami olyan módon folyna tovább, amit még nagyobb 
szeretettel tudnánk üdvözölni, mint jelenleg. Ez, felteszem, valamely 
olyan szolgálat volna, amibe nem tartozna bele a kábító hatás. 

Próbálom megérteni a működését az entitás eme szolgálatának, aki 
úgy tűnik, hogy állandóan velünk van, valamint próbálom megérteni 
az eredetét ennek az entitásnak, s a minket üdvözlésének működését. 
Fogok tenni egy állítást, amely valószínűleg nemcsak, hogy helytelen, 
de rendkívüli korlátoltságomat is tükrözi a más denzitások és azok 
működése megértésében. 

Gondolom, hogy ez az adott entitás tagja az orioni konföderációnak, 
és lehet, hogy – de az is lehet, hogy nem – inkarnált egy saját  
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denzitásának megfelelő testben, mely felteszem, hogy az ötödik, és 
mentális önfegyelmezés révén képes volt tudatosságának egy részét,  
ha nem az egészét ide a mi koordinátáinkra kivetíteni, mondhatnánk, 
s talán a hét test valamelyike alkotja elme/test/szellem összetételét. 
Helyes-e ebből bármi is, és el tudnád-e mondani, hogy mi helyes vagy 
helytelen ebből az állításból? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az állítás lényegében helyes. 

67.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Inkább nem adnál nekem felvilágosítást az állításom részle-
teit illetően? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem érzékeltünk kérdést további részletekben. Kér-
lek, kérdezz újra. 

67.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Melyik testet, melyik színűt használja az entitás ahhoz, hogy 
hozzánk utazzon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést nem kimondottan egyszerű megvála-
szolni a transzdimenzionális jellemző végett nemcsak tér/időtől 
idő/térig, hanem denzitástól denzitásig. Az idő/tér fény- vagy 
ötödikdenzitású test kerül felhasználásra mialatt a tér/idő 
ötödikdenzitású test az ötödik denzitásban marad. A feltevés, misze-
rint a tudatosság ily módon kivetül, helyes. A feltevés, hogy a tér/idő 
ötödikdenzitású fizikai komplexumhoz kapcsolt tudatos hordozó az, 
amely ebben az adott szolgálatban részt vesz, szintén helyes. 

67.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Vitathatatlanul nagyon tájékozatlan és szerencsétlen kérdé-
seket fogok feltenni. Mindazonáltal próbáltam megérteni bizonyos 
fogalmakat a polarizáció – úgy mondom: – illúziójával kapcsolatban, 
amely bizonyos denzitási szinteken létezni látszik a teremtésben, és 
hogy miként képes a tudatosságok kölcsönhatásának működése – ez 
egy igen nehéz téma a számomra és ennélfogva elnézésedet kérem a 
szerencsétlenül megfogalmazott kérdéseimért, de úgy tűnik nekem, 
hogy az ötödikdenzitású entitás a csoportunk polarizációjánál fogva 
vonzódik valamiképp a csoporthoz, mely valamilyen módon jelző-
fényként funkcionál az entitásnak. Igazam van? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lényegét tekintve helyes, erőfeszítéseket viszont 
csak ímmel-ámmal tesz ez az entitás. A pozitívan polarizált egyének 
vagy egyének csoportja ellen szokásos kísérleteket, miként elmondtuk, 
az ötödikdenzitású orioni vezérek kegyencei végzik, akik negyedik 
denzitásúak. Az ilyen negyedik denzitású támadás normál cselvetése az 
egyén vagy egyének csoportjának elcsábítása a mások szolgálata iránti 
teljes sarkosulástól az én vagy azon társas szervezetek felgyarapítása 
irányába, amelyekkel az én azonosul. 

Ezen konkrét csoport esetében mindenki a kísértések teljes skáláját 
megkapta már, hogy beszüntesse szolgálatát egymás iránt és az Egy 
Végtelen Teremtő iránt. Mindenki egyenként visszautasította ezeket a 
választásokat, és helyette folytatta tovább, számottevő elhajlás nélkül a 
tisztán más-énjeinek szolgálatára irányuló vágytól. 

Ennél a pontnál az egyik, ilyen elhangoló eljárásokat felügyelő ötödik 
sűrűségű entitás úgy határozott, hogy szükséges lesz, mondhatnátok, 
mágikus módszerekkel véget vetni a csoportnak, miként a rituális 
mágiát értitek. Korábban már tárgyaltuk a csoport egyik tagjának 
ilyen támadással való eltávolításának lehetőségét és megjegyeztük, 
hogy az instrumentum messze a legsérülékenyebb, az inkarnáció 
előttes fizikai komplexum torzulásainál fogva. 

67.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Annak érdekében, hogy ez a csoport teljesen a Teremtő 
szolgálatában álljon – mivel mi fölismerjük ezt az ötödik denzitású 
entitást a Teremtőként –, nekünk is meg kell próbálnunk, amilyen 
módon csak tudjuk, szolgálni ezt az entitást. Lehetséges-e számodra 
kommunikálni felénk ennek az entitásnak a vágyait, ha van valami 
még azon kívül, hogy szimplán beszüntesse a vételét és a terjesztését 
annak, amit nekünk nyújtasz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az entitásnak két vágya van. Az első és legfőbb, 
hogy egyikőtöket vagy többőtöket e csoportból, mondjuk úgy, rossz 
helyre vigye a negatív orientációban, hogy az a valaki így az önmaga 
szolgálatának ösvénye mentén válasszon szolgálatot. Aminek meg kell 
előznie ezt, az annak célja, hogy megszűntesse a csoport egyik tagjá-
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nak fizikai komplexumi életképességét, mialatt az elme/test/szellem 
összetétel egy irányítható konfigurációban van. 

Szabadjon elmondanunk, hogy habár mi, Ré csoportja korlátolt meg-
értéssel rendelkezünk, hitünk szerint a szeretet- és fényküldés ennek 
az entitásnak, amit a csoport valamennyi tagja végez, a leghatéko-
nyabb katalizátor, amit csak felajánlhat a csoport ennek az entitásnak. 

67.9 KérdKérdKérdKérdező:ező:ező:ező: Mi egy… – bocsáss meg, folytasd csak, ha még folytatni 
szeretnéd. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Azt készültünk megemlíteni, hogy becsléseink szerint 
az entitást olyannyira neutralizálta ez a szeretetfelkínálás, amennyire 
csak lehetséges, s folyamatos jelenléte így talán érthető határa mindkét 
pólus számára a szolgálat különböző nézeteinek, amit nyújthat egyik a 
másiknak. 

67.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy paradox helyzetben vagyunk olyan értelemben, hogy 
nekünk, a Teremtő teljes szolgálata érdekében a teremtésnek ezen a 
szintjén a mondhatnánk úgy: polarizált szekcióban, kéréseink vannak 
Ré közlései iránt azoktól, akiket itt ebben a denzitásban szolgálunk. 
Ami azt illeti, épp most volt egy telefonon röviddel ezelőtt. Vannak 
azonban olyan kéréseink is, ebben a konkrét esetben egy másik 
denzitásból, hogy ne terjesszük ezeket a közleményeket. Ott van a 
Teremtő, aki valójában két látszólag ellentétes tevékenységet kér ettől 
a csoporttól. Nagyon üdvös lenne, ha elérhetnénk egy teljes, egész, 
hiánytalan szolgálati állapotot oly módon, hogy minden gondola-
tunkkal és tettünkkel a Teremtőt szolgáljuk legjobb képességeink 
szerint. Lehetséges-e számodra megoldani, vagy a szolgálatát kínáló 
ötödik denzitású entitás számára megoldani az általam megfigyelt 
látszólagos ellentmondást? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nagyon is lehetséges. 

67.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogyan oldanád hát meg e paradoxont? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vedd figyelembe, ha úgy tetszik, hogy nem áll mó-
dodban nem szolgálni a Teremtőt, mivel minden a Teremtő. Egyéni 
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növekedési mintáidban feltűnik az alap harmadikdenzitású választás. 
Átfedett emlékeid vannak továbbá otthon denzitásod pozitív polarizá-
cióiról. Ennélfogva a te konkrét irányultságod erősen sarkosult mások 
szolgálata felé, valamint elérte a bölcsességet és együttérzést is. 

Nem csupán két ellentétes kérésetek van a szolgálatra. Az egymásnak 
ellentmondó kéréseknek egy végtelen hosszú sorát fogod találni az e 
forrástól származó információkra vagy információk nemlétére, ha 
figyelmesen hallgatod a hangját azoknak, akiket hallhatsz. Egy hang 
ez mind, melyre te egy bizonyos hullámhosszon rezonálsz. Ez a hul-
lámhossz határozza meg választott szolgálatodat az Egy Teremtőnek. 
És történetesen e csoport és Ré csoportjának vibrációs mintái össze-
férhetők, és lehetővé teszik számunkra, hogy támogatásotokkal, szól-
junk ezen az instrumentumon keresztül. Ez a szabad akarat hatásköre. 

A Teremtő egy látszólag darabkája ujjong a választásodon, hogy kér-
dezgetsz minket a szellem evolúciójáról. Egy látszólag elkülönült rész 
specifikus jellegű kérdések nagy területén szeretne nagyszámú választ. 
Egy másik látszólag elkülönült csoportja népeteknek megszűnni látná 
szívesen a kapcsolatot e közvetítőn keresztül, negatív természetűnek 
érezvén azt. A létezés sok más síkján ott vannak azok, akiknek minden 
idegszála örvendezik a szolgálatodon, és azok, akik, mint az entitás, 
akiről beszéltél, mást sem akar, mint véget vetni e közvetítő életének a 
harmadik denzitású síkon. Ők mindannyian a Teremtő. Egyetlen 
széles készlete van elfogultságoknak és torzulásoknak, színeknek és 
árnyalatoknak, egy véget nem érő mintában. 

Azok esetében, akikkel ti egyénenként és csoportként nem rezonáltok 
együtt, csak szeretetet, fényt, békét és örömöt kívánhattok, és minden 
jót nekik. Ettől többet nem tehettek, mivel a Teremtő rátok eső része 
olyan, amilyen, és a ti tapasztalatotok és tapasztalat-felajánlásotok 
pedig, ahhoz, hogy értékes legyen, egyre tökéletesebben kell, hogy 
képviselje azt, akik igazából vagytok. Tudnátok talán szolgálni egy 
negatív entitást úgy, hogy felkínáljátok neki az instrumentum életét? 
Nem valószínű, hogy ezt egy valódi szolgálatnak tekintenétek. 
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A szerető egyensúlyt sok esetben tehát úgy láthatjátok megvalósulni, 
hogy felajánljátok a szeretetet, elkülditek a fényt, az önmaga szolgála-
tára irányult entitás szolgálatát pedig hálás elismeréssel tudomásul 
veszitek, miközben elutasítjátok, mint utatok szempontjából jelenleg 
nem hasznosat. Így szolgáltok Egy Teremtőt ellentmondások nélkül. 

67.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez a konkrét entitás egy kábító hatást képes a szolgálatával 
létrehozni a közvetítőn. Le tudnád írni az efféle szolgálat működési 
módját? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek a közvetítőnek, inkarnációjának kicsi korában, 
sok fertőzéses torzulása volt halló komplexuma területén, melyek nagy 
nehézségeket okoztak ebben a kis életkorban, mint mondanátok. E 
torzulások sebhelyei megmaradtak, és valóban, az, amit arcüregnek 
mondotok, eltorzult maradt. Az entitás így e torzulásokkal ügyködik, 
hogy egyensúlyvesztést okozzon, és egy kisebb képességhiányt a látó-
szerv használatában. 

67.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az ötödikdenzitású entitás szolgálatadása mögötti mágikus, 
úgymond, alapelveken gondolkodtam, és az erre irányuló képességén. 
Miért képes ő kihasználni ezt a konkrét fizikai torzulást filozofikus 
vagy mágikus szempontból? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az entitás idő/tér konfigurációban képes, hogy úgy 
mondjuk, behatolni eme adott entitás mezejébe. Bármi jármű nélkül 
jött keresztül a karanténon, és így jobban képes volt elkerülni az Őr-
zők hálózatának észlelését. 

Ez a nagy érdeme a mágikus munkának, ahol is a tudatosságot lénye-
gében jármű nélkül küldik ki, fényként. Egy elhangolt egyénre a fény 
azonnalimód hatna szuggesztió által, vagyis kilépne a forgalom elé, 
hogyha a szuggesztió az, hogy nincs is forgalom. Ez az entitás, csak-
úgy, mint mindenki ebben a csoportban, elég fegyelmezett a szeretet 
és a fény módján, hogy így nem szuggerálható nagyobb mértékben. 

A fizikai komplexumnak azonban van egy fogékonysága, amit ez az 
entitás maximálisan kihasznál az instrumentum tekintetében, azt re-
mélve például, hogy a szédülés fokozásától az instrumentum majd 
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elesik, vagy hogy a meggyöngült látás miatt csakugyan a forgalmatok 
elé sétál. 

Az úgymond mágikus törvényszerűségeket pontatlanul a ti mágikus 
rendszeretekre lehet lefordítani, aholis szimbólumokat használnak, 
nyomonkövetnek és vizualizálnak annak érdekében, hogy kifejlesszék 
a fény erejét. 

67.14 KéKéKéKérdező:rdező:rdező:rdező: Úgy érted tehát, hogy ez az ötödikdenzitású egyén bizonyos 
szimbólumokat vizualizál? Feltételezem, hogy ezek a szimbólumok 
olyan természetűek, hogy folyamatos használatuk valamilyen erővel 
vagy töltéssel bír. Jól gondolom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jól gondolod. Az ötödik denzitásban a fény olyannyi-
ra látható eszköz, mint a te ceruzás írásod. 

67.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor helyesen feltételezem-e azt, hogy ez az entitás olyan 
szimbolikába konfigurálja a fényt, amit mi fizikai jelenlétnek neve-
zünk? Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A fényt egy elegendő tisztaságú kör-
nyezet megteremtésére használja, hogy tudatosságát egy gondosan 
megalkotott fényjárműbe helyezze az entitás, mely jármű azután a 
fény eszközeit felhasználva lát munkához. Az akarat és a jelenlét a 
munkát végző entitásé. 

67.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ismert-e előtted az a könyv, amit az instrumentum és én 
írtunk úgy tizenkét évvel ezelőtt Esmerelda Sweetwater keresztre feszí-
tése címmel, különösen ami az elűző szertartást illeti, mely az entitá-
sok Földre hozásához használatos? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

67.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Volt-e valami helytelenség az írásunkban, már ami ennek a 
végrehajtási módját illeti? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A helytelenség csupán abból a nehézségből merült fel, 
ami a szerzőnek adódhat, ha le kell írnia az ahhoz szükséges kiképzés 
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hosszadalmát, ami az eme adott írásban Theodoreként és Pabloként 
ismertek számára lehetővé teszi a szükséges önfegyelmezés elsajátítását. 

67.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy tűnt nekem, hogy ez a könyv valahogyan, a maga 
teljességében, összekötő kapocs volt sok olyan emberhez, akivel a 
könyv megírása óta megismerkedtünk, és sok olyan tevékenységhez, 
amit megtapasztaltunk. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyon igaz. 

67.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Visszatérek még erre egy későbbi ülésen, mivel nem akarok 
most elterelődni, mert ez valahogy kapcsolódik az idő mechanikájá-
hoz, ami nagy fejtörést okoz nekem. 

Hanem azt kérdezném akkor, hogy az ötödik denzitású entitás amikor 
idejött hozzánk szolgálatot felajánlani, mint említetted, áthatolt a 
karanténon. Ezt az egyik ablakon keresztül tette, vagy pedig úgymond 
a mágikus képességei révén? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt egy nagyon aprócska ablakon keresztül tette, me-
lyet kevésbé mágikusan irányult entitások vagy csoportok nem tudtak 
volna előnyükre fordítani. 

67.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, ennek a kérdezési iránynak a lényege az Első 
Torzulással kapcsolatos és azzal, hogy eleve ez az ablak létezhetett.    
Ez vajon a véletlenszerű ablakeffektusnak volt-e része úgymond, és 
vajon ugyanannak a kiegyensúlyozásnak vagyunk-e itt szemtanúi az 
entitás felajánlásainak megkapásakor, mint amit a bolygó általában az 
ablakeffektus révén megkap? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van. Amint a planetáris szféra több, 
információk felkínálására kész magasan fejlett pozitív entitást vagy 
csoportot fogad, ugyanezen lehetőséget muszáj felajánlani hasonlóan 
bölcs negatív irányultságú entitásoknak vagy csoportoknak is. 

67.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ebben a látszólagos nehézségben azt tapasztaljuk 
meg, amit én úgy neveznék, hogy az Első Torzulás bölcsességének 
hatása, és ez okból teljesen el kell ismernünk a bölcsességet abban, 
amit tapasztalunk. Ez az én személyes nézetem. Egybeesik ez Réével? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nézetünkben mi talán tovább is mennénk e lehetőség 
nagyra becsülésének kifejezésében. Ez egy intenzív lehetőség abban, 
hogy mind tényleges, mind lehetséges hatásaiban eléggé szembetűnő, 
s mivel hatást gyakorol az instrumentum torzulásaira a fájdalom és 
más nehézségek, úgymint a szédülés felé, ezzel folyamatosan lehetővé 
teszi az instrumentum számára a választást, hogy szolgáljon másokat 
és szolgálja a Teremtőt. 

Hasonlóképp folyamatos lehetőséget biztosít a csoport többi tagja 
számára is, hogy eltorzultabb vagy nehezebb körülmények közt is 
kifejezze támogatását e támadás, mondjuk úgy, oroszlánrészét megélő 
más-magának, s ezzel képes legyen fölmutatni a Végtelen Teremtő 
szeretetét és fényét, továbbá ülésről ülésre továbbra is hírvivőjeként 
szolgálni eme közlendőknek, melyeket mi próbálunk felkínálni és 
ezenközben a Teremtőt szolgálni. 

Tehát meglehetősen felismerhetők a lehetőségek, éppúgy, mint az e 
körülmény okozta torzulások. 

67.22 KérdeKérdeKérdeKérdező:ző:ző:ző: Köszönjük. Ez az úgynevezett támadás énnekem és Jimnek 
is felajánlásra kerül ugyanúgy, mint az instrumentumnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

67.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Én a magam részéről nem éreztem semmilyen hatást, amiről 
tudnék. Lehetséges elmondanod, mely módon kínálják fel nekünk ezt 
a szolgálatot? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A kérdezőnek olyan szolgálat lett fölajánlva, hogy 
kételkedjen önmagában, és hogy elbátortalanodjon számos személyes 
természetű torzulás kapcsán. Az entitás nem döntött úgy, hogy éljen 
ezekkel a lehetőségekkel, az Orion entitás pedig lényegében elvesztette 
érdeklődését, hogy állandó megfigyelés alatt tartsa ezt az entitást. 

Az írnok állandó megfigyelés alatt van, és nagyszámú alkalom lett 
számára fölkínálva a gondolati/érzelmi torzulások, némely esetben 
pedig a gondolati/érzelmi komplexumok és a fizikai komplexumi 
megfelelőik közötti kapcsolati mátrixok fölerősítésére. Amint ez az 
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entitás ráeszmélt a támadásokra, sokkal kevésbé lett rájuk nézve foga-
dóképes. Ez a konkrét ok az instrumentum megfigyelésének nagy 
fölerősödésére és állandósulására, mivel ő a leggyöngébb láncszem 
irányításán túlra eső tényezők következtében ebben az inkarnációban. 

67.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Belül van-e Első Torzuláson az, hogy elmondd nekem, 
miért élt át az instrumentum oly sok fizikai torzulást inkarnációjának 
újdonsült idejekor? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

67.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez esetben megválaszolnád nekem, hogy miért tapasztalt a 
közvetítő olyan sokat ezekből a korai éveiben? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Feltételezésed helytállóságát nyugtáztuk, hogy az efféle 
válaszadás a Zűrzavar Törvényének megszegése lenne. Nem helyes    
az efféle válaszokat kiteregetni, mint egy asztalterítéket az ebédhez. 
Helyes viszont a bevont lehetőségek komplexumán elmorfondírozni. 

67.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor hát nincs más szolgálat, amit jelenleg fel tudnánk 
ajánlani az Orion csoport eme ötödik denzitású entitásának, aki oly 
folyamatosan velünk van. Ahogy látom, most semmit sem tehetünk 
érte a te nézőpontodból. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Jókora humor rejlik abban, ahogy meg-
próbálsz polarizált szolgálatot nyújtani az ellentétes pólusnak. Termé-
szetes nehézség van abban, hogy ezt tedd, mivel amit te szolgálatnak 
tekintesz, azt ez az entitás nem-szolgálatnak tekinti. Amint szeretetet 
és fényt küldesz ennek az entitásnak és minden jót kívánsz neki, ő 
polaritását veszíti és átcsoportosításra kényszerül. 

Tehát a szolgálatodat ő nem tekintené annak. Másfelől ha te hagynád, 
hogy ő a szolgálatodra legyen, eltávolítva körötökből az instrumen-
tumot, akkor meg talán te érzékelnéd úgy, hogy ezzel ő nem szolgált. 
Egy kiegyensúlyozott és polarizált szemlélete van itt a Teremtőnek: 
két felajánlott szolgálat kölcsönösen visszautasítva, s egy holtpontra 
jutva, melynél a szabad akarat fenntartatik, és mindkét fél engedtetik 
a saját útját járni az Egy Végtelen Teremtő megtapasztalásában. 
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67.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Lezárandó a beszélgetésnek ezt a részét csupán 
annyit mondanék, hogy ha van valami, amit megtehetünk, mely a 
képességeinken belül van – és értem, hogy sok minden van, például 
amit említettél is, ami nem esik a lehetőségeink keretei közé –, amit 
tehetnénk ezért a konkrét entitásért; ha te a jövőben tolmácsolnád a 
kéréseit felénk, akkor mi legalábbis fontolóra vennénk azokat, mert 
mi szolgálni szeretnénk minden szempontból. Ezzel egyetértenél? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Úgy érzékeljük, hogy nem voltunk képesek tisztán 
megvilágítani a te szolgálatodat az ő szolgálati vágya ellenében. Neked 
szerény véleményünk szerint a helyzet vicces oldalát kell most látnod, 
és lemondanod szolgálati vágyadról ott, ahol nem kérnek szolgálatot. 
A mágnes vagy vonz, vagy taszít. Ragyogj a polarizációd erejében, és 
engedj másokat is az ellenkező polaritással hasonlóképp tenni, a nagy 
komikumot látva meg ebben a pólusban s annak bonyodalmaiban a 
két út hatodik denzitásban történő egyesülése szempontjából. 

67.28 KérdeKérdeKérdeKérdező:ző:ző:ző: Nagyon szépen köszönjük. Egy kijelentés van itt előttem, 
amit gyorsan felolvasok, és véleményeztetem veled a pontosságát vagy 
pontatlanságát illetően. 

Általánosságban az archetípusi elme az Egy Végtelen Teremtő arcai-
nak megjelenési formája. Az Atya archetípus megegyezik a férfi vagy 
az elektromágneses energia pozitív oldalával, és aktív, kreatív és sugár-
zó, akár a mi helyi Napunk. Az Anya archetípus megegyezik a női 
vagy az elektromágneses energia negatív oldalával, és befogadó vagy 
mágneses, mint a mi Földünk, amint befogadja a Nap sugarait, és 
életet varázsol harmadik denzitású termékenység által. A Tékozló Fiú 
avagy Bolond archetípus megfelel minden entitásnak, aki láthatóan 
elkóborolt az egységtől és visszatértét keresi az Egy Végtelen Terem-
tőhöz. Az Ördög archetípus képviseli az anyagi világ káprázatát és a 
gonosz megjelenését, de tüzetesebben ez a katalizátort nyújtja minden 
egyes entitás növekedéséhez a harmadik denzitású illúzióban. 

A Mágus, Szent, Gyógyító vagy Adeptus megegyezik a felettes énnel, 
és az energiaközpontjaiban honoló egyensúly miatt átlát az illúzión, 
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hogy kapcsolatot teremtsen az intelligens végtelennel, bizonyságát 
adva eközben a harmadik denzitású katalizátorban való jártasságának. 
A Halál archetípusa egy entitás átmenetét szimbolizálja a citromszín 
testből a zöld színű testbe akár ideiglenesen az inkarnációk közt, akár 
maradandóan a szüretkor. 

Mindegyik archetípus az Egy Végtelen Teremtő egy-egy aspektusát 
képviseli, hogy tanítsa az egyéni elme/test/szellem összetételt a hívás, 
vagyis az entitás elméjének elektromágneses bekonfigurálása szerint.  
A tanítás az intuíción keresztül történik. Megfelelő kereséssel vagy 
elmekonfigurálással az akarat ereje ingajáratként használja a szellemet 
a kapcsolatteremtésre a megfelelő archetípusi aspektussal, amelyik a 
tanítás/tanuláshoz éppen szükséges. 

Ugyanily módon az intuíció összes többi informátorával is kapcsolat 
létesül. Ezek hierarchikusak, és az entitás saját tudatalatti elméjéből 
ágaznak ki a csoport- vagy planetáris elméhez, a szellemi vezetőkhöz, a 
felettes énhez, az archetípusi elméhez, és a kozmikus elméhez vagy 
intelligens végtelenhez. Mindegyikkel kapcsolatot létesít az ingajáratul 
szolgáló szellem a kereső elméjének harmonizált elektromágneses be-
konfigurálásának valamint a keresett közléstartalomnak megfelelően. 

Megkérnélek, hogy észrevételezd ezen megfigyelések pontosságát, és 
javíts ki bármely hibát, illetve tölts ki bármely kimaradást. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az entitás javarészt kiutalt energiát használt erre az 
ülésre a kimerült fizikai szintjei miatt. Elkezdjük ezt a meglehetősen 
komplikált választ, ami érdekes, de várhatóan nem kerül befejezésre. 
Azokról a részletekről, melyekre nem adunk választ, azt kérjük, hogy 
kérdezz minket újra egy jövőtökbeni munkaülésen. 

67.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Talán jobb volna a következő ülésen elkezdeni az erre a 
kérdésre adott választ. Ez volna helyénvaló, vagy az energia már rög-
zítve van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az energia, mint mindig, most is ki lett már utalva.   
A döntés, mint mindig, most is a tietek. 
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67.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ebben az esetben folytasd. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Talán az első elem, amiről szót kell ejtenünk, az a 
szellem ingajáratként történő használatának gondolata a tudat törzse 
és gyökerei közt. Ez egy félreértés, és lehetőséget adunk a kérdezőnek, 
hogy továbbgondolja a szellem rendeltetését, mivel az elmével való 
munkánál egy komplexumon belül dolgozunk, s még nem kíséreltünk 
meg behatolni az intelligens végtelenbe. 

Jól lett kimondva, hogy az archetípusok az Egy Végtelen Teremtő 
darabkái vagy arcának vetületei. Ám emellett messze jobb azt fölis-
merni, hogy az archetípusok, noha állandók a felkínált generatív 
energiák összetételében, semely két keresőnek nem adják e komple-
xumok ugyanazon hozadékát. Minden egyes kereső minden egyes 
archetípust azon jellemzőiben fog megtapasztalni az archetípus össze-
tételén belül, melyek az ő számára a legfontosabbak. 

Egy példa lehet erre a kérdező megfigyelése, hogy a Bolond leírása 
ilyen és ilyen. Ennek az archetípusnak egyik nagy vetülete a hit néző-
pontja, az üres térbe sétálás, tekintet nélkül arra, hogy mi fog történni 
a következőkben. Ez persze eszelős, ám része a spirituális neofita jel-
lemzőinek. Hogy ezt az aspektust miért nem látta meg, azon eltöp-
renghet a kérdező. Viszont most újból meg kell kérnünk, hogy a kér-
dés hangozzék el újra a következő ülésen, mi pedig mostanra befejez-
zük ennek az instrumentumnak a használatát. Mielőtt eltávoznánk, 
megkérdezhetjük, van-e valami rövid kérdés? 

67.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak az, hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért 
vagy a kapcsolat javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Folytassátok, barátaim, a harmónia, a szeretet és a 
fény erejében. Minden rendben. Méltányoljuk a beállításokat gondos 
elhelyezésükért. 

Ré vagyok. Most elhagylak benneteket, barátaim, a Végtelen Teremtő 
szeretetének és fényének dicsőségében. Járjatok hát az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonáj. 
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68.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

68.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál kérlek először adni egy áttekintést az instrumentum 
állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a fizikai energiái teljesen 
kimerültek. A fennmaradók a korábban elmondottak szerintiek. 

68.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Folytassam az ülést teljesen kimerült fizikai energiákkal? 
Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez mit jelent. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Van felhasználható átadott energiánk, az e csoport két 
tagja által kínált szolgálatnak köszönhetően, és ennélfogva képesek 
vagyunk folytatni. Ha ez az átadott energia nem állna rendelkezésre, 
akkor az instrumentum, akinek erős az akarata, a rendelkezésre álló 
források akarásával kimerítette volna a saját létfontosságú energiáit.  

Következésképp, ha nincs energiaátadás, és ha az instrumentum olyan 
mértékben kimerült, mint most, akkor jó tartózkodni az instrumen-
tum használatától. Ha történt energiaátadás, akkor elfogadható ez a 
szolgálat anélkül, hogy a normál életenergia torzulását kár érné. 

Megjegyezhetjük, hogy a fizikai energia nem a fájdalom felé torzulás-
tól merült ki – habár ez nagyfokú jelen tér/időben –, hanem főként az 
e torzulás folyamatos megélésének halmozó hatásai miatt. 

68.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nagyobb pihenőidőszakot tanácsolnál a mostani ülés vége 
és a következő ülés közé? Ez segítene a közvetítőnek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mint mindig, javasolhatjuk, hogy a támogató csoport 
gondosan figyelje az instrumentumot, és megfigyelései alapján hozza 
meg döntését. Nem áll módunkban konkrétan javasolni jövőbeli  
döntést. Megjegyeznénk, hogy korábbi tanácsunk a minden második 
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napi ciklusbani egy munkaüléssel nem vette figyelembe az instrumen-
tum törékenységét, és így elnézéseteket kérjük ezért a javaslatért. 

Ebben a nexusban a munkaüléseknek egy rugalmas beosztása felé van 
torzulásunk, mint mondtuk, a támogató csoport döntéseire alapulóan 
az instrumentumot illetően. Újra megjegyeznénk, hogy finom mezs-
gye van az instrumentum folytatódó használatát szándékoló táplálása 
(melyet mi elfogadhatónak tartunk) és a teljes csoport szükségét illető 
kellő megértés közt (ha megbocsájtjátok nekünk ezt a névhibát), hogy 
szolgálatot végezzen. 

Tehát ha az instrumentum állapota igencsak a határon van, akkor 
mindenképpen hagyjatok több pihenőt ülések között. Ám hogyha 
vágy van a munkára, az instrumentum pedig gondos véleményetek 
szerint valamennyire képes rá, akkor a csoport számára, hogy úgy 
mondjuk, derék tett, hogy munkálkodjon. Ettől egzaktabbak nem 
lehetünk, mivel ez a kontaktus a szabad akaratotok hatásköre. 

68.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az elsődleges ok, amiért fontosnak találtuk ezt az ülést ma 
megtartani az, hogy egy ideig lehet, hogy távol leszek, és, hogy van 
egy sürgető kérdésem azzal kapcsolatban, ami vasárnap este történt, 
amikor is az instrumentum látható módon transzállapotba csusszant 
az egyik normál összejövetel idején,30 és erről szeretnélek kérdezni. 
Tudnál felvilágosítást adni arról, hogy mi történt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tudnánk. 

68.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez esetben elmondanád, hogy mi történt? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mi utasításba adtuk ennek az instrumentumnak, hogy 
tartózkodjék attól, hogy hívjon minket, hacsak nem e jól körülhatá-
rolt körülmények közt van. Abban az esetben, amelyikről beszélsz, 
ennek az instrumentumnak feltettek egy kérdést arra vonatkozólag, 
amit ti a Ré Anyagnak neveztek. A közvetítő hangját adta testvéreink-
nek a bölcsesség denzitásából, akik előttetek Latwii néven ismertek. 

                                                 
30 Ez az L/L Research 1981. augusztus 16-i vasárnap esti meditációjára vonatkozik. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HATVANNYOLCADIK ÜLÉS 

173 

Ez az instrumentum azt gondolta magában, „Én nem tudom erre a 
választ. Bárcsak Rét csatornáznám.” A Latwii csoportja béliek abban a 
helyzetben találták magukat, hogy megkörnyékezte őket az Orion 
entitás, amely a maga módján igyekszik szolgálni. Az instrumentum 
megkezdett előkészülni a Ré kontaktusra. Latwii tudta, hogyha ez 
végbemegy, akkor az Orion entitásnak olyan lehetősége adódik, amit 
Latwii szeretett volna elkerülni. 

Szerencséje ennek az instrumentumnak, hogy először is Latwii ötödik 
denzitású, és képes elbánni azzal a sajátos vibrációs komplexummal, 
amit az Orion entitás manifesztált; és másodszor, hogy ott voltak ak-
kor a támogató csoportból azok, akik nagy mennyiségű támogatást 
küldtek az instrumentumnak ebben a szorult helyzetben. 

Így ami történt, az az volt, hogy a Latwii csoportja béliek végig nem 
eresztették el ezt az instrumentumot, habár ez veszedelmesen közel 
került a Zűrzavar Útjának megszegéséhez. [Latwii] továbbra is fenntar-
totta kapcsolódását az instrumentum elme/test/szellem összetételéhez, 
és hogy információkat generáljon rajta keresztül, noha az instrumen-
tum már kezdett kicsusszanni fizikai hordozójából. 

A folyamatos kommunikáció aktusa azt eredményezte az entitás szá-
mára, hogy képtelen volt megkaparintani az instrumentum el-
me/test/szellem összetételét, és tér/időtöknek nem több mint egy kis 
mérője múlva Latwii már vissza is szerezte a mostanra teljesen egybe-
kovácsolódott instrumentumot, s folyamatos kommunikációt adott 
neki támasztékul a visszaintegrálódásba való átmenet során. 

68.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, hogy mi volt a terve az ötödik 
denzitású negatív irányultságú entitásnak, hogy miként vitte volna 
végbe, és mik lettek volna a következmények, ha beválik neki? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A terv, mely folyamatosan fennálló, az volt, hogy  
elvigye az elme/test/szellem összetételt, miközben az leválasztva volt 
citrom-test fizikai-komplexum burkáról, hogy aztán ezt az elme/test/ 
szellem összetételt idő/teretek negatív részlegeiben helyezze el. Ez a 
burok aztán a tudattalan, öntudatlan entitás burkává vált volna, és 
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lehetett volna, mondjuk úgy, dolgozni rajta üzemzavar előidézéséhez, 
ami kómához vezetett volna, majd végül ahhoz, amit a test halálának 
mondotok. 

Ennél a pontnál az instrumentum felettes énje dönthetett volna afelől, 
hogy az elme/test/szellem összetételt a negatív té… – javítunk – 
idő/térben hagyja, vagy pedig a megegyező vibráció- és polaritás-
torzulások tér/idejében inkarnációt engedélyez. Így ez az entitás egy 
negatívan polarizált entitássá vált volna a natív negatív polarizáció 
előnye nélkül. Hosszúnak találná útját a Teremtőhöz ilyen feltételek 
közepette, habár az út elkerülhetetlenül jól végződne. 

68.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor azt mondod, hogy ha ez az ötödik denzitású negatív 
entitás sikeresen kísérli meg negatív polaritású idő/térbe átszállítani az 
elme/test/szellem összetételt, mikor ez az összetétel a mit mi úgy   
nevezünk, transzállapotban van, akkor a felettes énnek nincs más  
választása, mint negatívan polarizált tér/időbe hagyni jóvá leszületést? 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A felettes én az elme/test/szellem 
összetétel idő/térben maradását is engedélyezhetné. Mindamellett 
valószínűtlen, hogy a felettes én határozatlan [ideig] így tenne azon 
hit felé irányuló torzulása következtében, hogy az elme/test/szellem 
összetétel hivatása az, hogy átélésekhez jusson és tanuljon más-ének-
től, így tapasztalva meg a Teremtőt. Egy magasan polarizált pozitív 
elme/test/szellem összetétel negatív tér/idő31 részlegek által körbevéve 
csak sötétséget fog átélni, mivel a mágneshez hasonlóan nincs úgy-
mond hasonlóság. Így tehát automatikusan válaszfal képződik. 

68.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hadd győződjem meg róla, hogy értelek. Negatív 
tér/időben vagy negatív idő/térben él át sötétséget? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Negatív idő/térben. 

                                                 
31 Don visszakérdezése és Ré arra adott válasza (68.8) arra utalnak, hogy Ré itt 
idő/teret akart mondani. 
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68.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A negatív tér/időbe való inkarnáció akkor efféle feltételek 
mellett melyik denzitási szintre való megtestesülést eredményezné, 
vegyük, mondjuk például, az instrumentum számára? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az erre a kérdésre adandó válasz megsérti az Első Tor-
zulást. 

68.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Jól van, akkor ne az instrumentumot vegyük példának. 
Mondjuk, hogy ezt egy hatodik denzitású Vándorral tették meg. Ha 
ez a válasz sérti az Első Torzulást, ne válaszolj. De tegyük fel, hogy egy 
hatodik denzitású Vándorral ez történt, és negatív idő/térbe került. Ez 
ekkor hatodik denzitású negatív idő/tér volna, és hatodik denzitású 
negatív tér/időbe inkarnálódna? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A feltételezésed helyes. A polarizáció erőssége ameny-
nyire lehetséges, párosítódna. Néhány pozitív hatodik denzitású Ván-
dornál a közelítés nem igazán lenne teljes, az egyenértékű erővel bíró 
negatív hatodik denzitású energiamezők szűkössége miatt. 

68.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Hogy ezt meg lehetne csinálni, annak az az oka, hogy         
a Vándor elme/test/szellem összetétele kiemelődik az úgynevezett 
transzállapotban, elhagyva a harmadikdenzitású fizikai testét, s hogy 
ebben az állapotban a Vándor nem képes mágikusan megvédeni ön-
magát? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. E közvetítő esetében ez így van. Ez azokra a transzál-
lapotban dolgozó instrumentumokra is szinte kivétel nélkül igaz, akik 
nem éltek át tudatosan mágikus kiképzést az idő/térben az úgymond 
jelenlegi inkarnációjukban. Az ilyen szituációban mágikus védelemre 
képes entitás denzitásotokban rendkívül ritka. 

68.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nekem úgy tűnik, mivelhogy semmit – vagyishogy semmi 
rosszabbat nem tudok elképzelni ettől a bizonyos kimeneteltől (talán 
még az elme/test/szellem összetétel atombomba általi teljes diszinteg-
rációját), hogy nagyon ajánlatos lenne felkeresni a mágikus kiképzést 
és védelmet erre a helyzetre. Tudna-e és hajlandó volna-e Ré kitaníta-
ni erre a fajta mágikus védelemre? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kérés túlonnan esik az Első Torzuláson. A mági-
kus képességet kereső entitásnak egy bizonyos módon kell ezt tennie. 
Adhatunk általános jellegű instrukciókat. Ezt már meg is tettük.      
Az instrumentum megkezdte az én kiegyensúlyozásának folyamatát. 
Ez egy hosszadalmas folyamat. 

Fogni egy entitást mielőtt készen állna rá, neki adni a mágikus erő 
jogarát, egy kiegyensúlyozatlan módú megszegés. Javasolhatjuk némi 
érdességgel, hogy az instrumentum soha semmilyen módon ne hívja 
Rét mialatt nem védi őt a most jelen lévő összeállítás. 

68.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Most majdnem pontosan arról a részéről beszélünk itt az 
általunk írt Esmerelda Sweetwater könyvnek, mint mikor Trostrick 
rossz helyre viszi az űrlány elme/test/szellem összetételét. Mi a jelentő-
sége ennek a műnek, amit alkottunk, a mi életünkre nézve? Már egy 
jó ideje zavarba ejtő a számomra az, amiként ez beleillik. El tudnád 
mondani? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Végigvizsgáljuk mindegyikőtöket és azt találjuk, hogy 
beszélhetünk. 

68.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennéd most, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Visszaigazoljuk a következőt, melyet már így is sejte-
tek vagy feltételeztek. 

Mikor az elköteleződés megtörtént e csoport két tagja közt, hogy a 
bolygó szféra jobbításán dolgozzanak, akkor ez az elköteleződés akti-
vált egy némileg erős lehetőségi/valószínűségi örvényt. Az e kötet lét-
rehozásának tapasztalata szokatlan volt abban, hogy úgy vált látható-
vá, mintha mozgóképet néznétek. 

Az idő a maga jelenpillanat formájában vált elérhetővé. A kötet forga-
tókönyve simán haladt egész a kötet befejezéséig. Nem tudtátok befe-
jezni a kötetet, és a befejezés nem úgy került vizualizálásra, mint az 
anyag törzse, hanem megírtátok avagy szerzőként alkottátok meg. 

Ez a szabad akarat működésének tudható be a teremtés egészében. 
Mindazonáltal a kötet jelentős események látképét is tartalmazza, 
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mind szimbolikusan, mind konkrétan, melyeket a mágneses vonzás 
hatása alatt láttatok, amely akkor szabadult fel, amikor megtörtént az 
elköteleződés, és erre a mondhatjátok, küldetésre való elszegődés teljes 
emléke visszaállt. 

68.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy olyan helyzettel állunk szemben, amely aggodalommal 
tölt el engem, ami ahhoz a megértéshez kapcsolódik úgymond (gyen-
ge egy szó, természetesen), teljesen a… Ez a tevékenység a polaritás 
hatására fordul elő… Azt gondolom, fontos felderítenem a módszereit 
– hogyha ezek belül esnek az Első Torzuláson – az ötödikdenzitású 
negatív entitásnak, aki elmozdítani kívánja e csoport elme/test/szellem 
összetételeit. Belül vagyok-e az Első Torzuláson, amikor arra kérlek 
téged, írd le, hogy ez az entitás miként végzi ezt a munkálatát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Belül vagy. 

68.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, miként lát neki az ötödik denzitású entitás ennek a 
munkának, egész a legelejétől, amikor értesül arról, hogy mi létezünk. 
Hogyan zajlik ez le? Nyomon tudnád követni, kérlek, hogy milyen 
lépéseket tesz? Kérlek. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az entitás tudomást szerez az erőről. Ennek az erőnek 
megvan rá a képessége, hogy felélénkítse azokat, akik alkalmasak le-
hetnek a szüretre. Az entitás az erőforrás kiiktatására áhítozik. Kiküldi 
seregeit. Kísértéseket kínálnak fel. Ezekről nem vesznek tudomást 
vagy visszautasítják őket. Az erőforrás továbbra is fennáll, sőt, még 
fejleszti is belső kapcsolatait a harmóniában és a szolgálat szeretetében. 

Az entitás úgy határoz, hogy maga kénytelen megkísérelni a kiiktatást. 
Projekció útján belép eme erőforrás közelségébe. Felméri a helyzetet. 
Köti őt az Első Torzulás, de kihasználhat bármilyen szabad akaratú 
eltorzulást. Az instrumentum inkarnáció előtt önként vállalt, a fizikai 
hordozót illető torzulásai látszanak a legígéretesebb célpontnak.   
Bármely eltorzulás a mások szolgálatától szintúgy alkalmas lehet. 

Amikor az instrumentum elhagyja a fizikai hordozóját, akkor ezt  
önként teszi. Így az instrumentum elme/test/szellem összetételének 
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rossz helyre vitele nem minősülne a szabad akarata megsértésének, ha 
az az entitást önként követte. Így fest a folyamat. 

Tudatában vagyunk szorító vágyadnak, hogy megtudd, miként lehet-
nétek mint csoport átjárhatatlanok bármely ehhez hasonló befolyással 
szemben. A módszerek, melyeket kerestek, a ti saját szabad döntésetek 
dolga. Ti tisztában vagytok a mágikus munka alapelveivel. Mi nem 
mondhatjuk, hogy tanácsos, csupán javasolhatjuk, mint eddig is, hogy 
helyénvaló volna ennek a csoportnak elindulnia egy ilyen irányba 
csoportként, de nem egyénileg, nyilvánvaló okokból. 

68.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az érdekelne, hogy miként érvényesül az Első Torzulás az 
elme/test/szellem összetételt eltérítő negatívan sarkosult entitásra. 
Miért követik a negatívan polarizált entitást a negatív idő/tér helyre? 
Miért követné bármelyikünk is önként az entitást?  

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A pozitív polaritás a szeretetet látja mindenben. A 
negatív polaritás rafinált. 

68.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor azt feltételezem, hogy ha a negatív polaritás bármely 
olyan más megközelítést alkalmazna, amely nem a másik-én szabad 
akaratát használja, akkor veszít mágikus sarkosultságából és erejéből. 
Ez így van, nemdebár? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az átadott energia kezd alacsonnyá válni. 
Le kívánunk zárni. Van valami rövidebb kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt 
az instrumentumot? 

68.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy 
a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Felismerjük kényszerűsége-
teket ezekre a puhatolózásokra. Minden rendben, barátaim. 

Köszönjük nektek és búcsúzunk tőletek az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében örvendezve. Adonáj. 



  

179 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    HHHHATVANKILENCEDIK ATVANKILENCEDIK ATVANKILENCEDIK ATVANKILENCEDIK ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981. augusztus 1981. augusztus 1981. augusztus 1981. augusztus 29292929....    

69.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. 

Mielőtt elkezdenénk, szabadjon tennünk egy kisebb kérést a jövőbeli 
munkákhoz. Ezen az adott munkaülésen egy csekély interferencia 
tapasztalható a kapcsolatban az instrumentum haja miatt. Javasolnánk 
az ülést megelőzően egy rendezettebb állapotba fésülését ennek az 
antenna-szerű anyagnak. 

Most kommunikálunk. 

69.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Meg tudnád mondani elsőként az instrumentum állapotát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti. 

69.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy érted, hogy a fizikai energia teljesen kimerült? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, habár van átadott és az ülés számára elér-
hető fizikai energiánk. 

69.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönöm. Egy kérdés, amit nem maradt időm feltenni az 
előző ülésen és amivel kénytelen vagyok most folytatni, az az, hogy 
vajon a transzállapot-e az egyedüli olyan körülmény, amelyből egy 
pozitív elme/test/szellem entitást a negatív adeptus becsalhat a negatív 
idő/tér konfigurációba? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy tévesen értelmezett fogalom. A harmadik 
denzitású fizikai komplexumot önként elhagyó elme/test/szellem ösz-
szetétel sebezhető, mikor nincs kéznél a megfelelő védelem. Gondo-
san megfigyelhetitek, hogy nagyon kevés, a fizikai komplexuma elha-
gyása mellett döntő entitás végez olyan jellegű munkát, ami negatívan 
irányult entitások polarizált figyelmét magára vonná. A transzállapot-
ban lévők – miként a fizikai komplexum elhagyását ti nevezitek – 
legtöbbje számára a veszélyt a fizikai komplexum oly módú megérin-
tése jelenti, ami visszavonzaná belé az elme/test/szellem összetételt, 
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vagy ami megkárosítaná annak mikéntjét, ahogyan az, amit ekto-
plazmának hívtok, visszahívásra kerül. 

Ez az instrumentum egy anomália abból a szempontból, hogy jó, ha a 
közvetítőt nem érintik meg vagy nem irányítanak rá mesterséges fényt 
amíg transzállapotban van. Az ektoplazmikus tevékenység azonban 
interiorizált.32 A fő nehézség tehát, mint tudjátok, az entitás korábban 
tárgyalt, szabad akarat alatti negatív eltávolítása. 

Hogy ez csupán transzállapotban eshet meg, az nem teljesen bizonyos, 
ám igen valószínű, hogy másfajta testelhagyáskor33, mint amilyen a 
halál, az itt vizsgált entitásnak, csakúgy, mint a legtöbb pozitívan 
sarkosult egyénnek, nagyfokú védelmet nyújtanának bajtársai, vezetői 
és énjének azon részei, amelyek tudatában vannak az átmenetnek, 
amit fizikai halálnak hívtok. 

69.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod tehát, hogy oltalmazó jóbarátok, így fogom 
nevezni őket, elérhetők minden körülményben, kivéve az úgymond 
transzállapotot, mely rendellenesnek tűnik a többihez képest. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

69.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért más ez az úgynevezett transzállapot? Miért nem 
elérhetők oltalmazó entitások ebben a sajátos állapotban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. E szituáció kivételes volta nem a barátok hiánya, mi-
vel mint minden entitásnak, ennek is ott vannak a [szellem]vezetői 
vagy angyali jelenlétei és – a polarizáció következtében – a tanítói és 
barátai is. Az egyedi jellemzője azon munkának, amit a Ré társas em-
lékezet összetét és csoportotok elkezdett, az a szándék, hogy a leg-
magasrendűbb igyekezettel szolgáljon másokat oly tisztaságközelien, 
amit mi bajtársakként csak elérhetünk. 

Ez riadóztatott egy sokkal eltökéltebb barátot negatív polaritással, aki 
ennek a sajátos lehetőségnek az eltávolításában érdekelt. 

                                                 
32 Belső, ösztönös 
33 Ré itt az „out of body experience” (OOBE) bevett kifejezést használta /a ford. 
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Kimondhatunk újból két megjegyzést: Először is, hosszan kerestünk, 
hogy találjunk egy alkalmas médiumot vagy instrumentumot és egy 
alkalmas támogató csoportot. Ha ez a kedvező alkalom véget ér, akkor 
hálásak leszünk azért, ami eleddig elvégződött, ám az eme összeállítás 
újramegtalálására utaló lehetőségi/valószínűségi örvények csekélyek. 
Másodszor, köszönjük nektek, mivel mi tudjuk, mit áldoztok azért, 
hogy azt tegyétek, amit egy csoportként tenni kívántok. 

Mi nem fogjuk kimeríteni ezt a közvetítőt olyannyira, amennyire 
tudnánk. Megpróbáltunk beszélni arról, hogy az instrumentum kime-
rítheti magát az ülés felé mutatott túlságosan nagy elkötelezettségen 
keresztül. Mindezeket a dolgokat és minden mást is, amit mondtunk, 
meghallottátok. Hálásak vagyunk. Jelen helyzetben köszönetünket 
fejezzük ki a magukat Latwiinak hívó entitásoknak. 

69.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy értsem-e akkor, hogy a halál, történjen akár természe-
tes úton, akár véletlen balesetből vagy öngyilkosságból kifolyóan; 
minden ilyenfajta halál ugyanazt a halálutáni feltételt teremtené elő, 
ahol az entitás hozzáférhet a barátai általi védelemhez? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, arról akarsz felvilágosítást kérni, hogy a 
halálélményben, mindegy, mi okozta, a negatív barátok nem képesek 
elköltöztetni egy entitást. Ez nagymértékben így van, mert a tér/idő 
fizikai komplexumához kötődés nélküli entitás sokkal körültekintőbb 
és azon rászedhetőség nélküli, ami némiképp fémjelzi azokat, akik 
teljes szívükkel szeretnek. 

Mindamellett a halál, hogyha természetes, akkor vitathatatlanul har-
monikusabb; a gyilkosság általi halál zavaros és az entitásnak némi 
idő/tér szükséges, hogy képes legyen eligazodni úgymond; az öngyil-
kosság általi halál pedig sok gyógyító munka szükségletét okozza, és 
mondjuk úgy, hogy egy elköteleződés meghozatalát is a harmadik 
denzitásra egy megújított lehetőség iránt a felettes én által felállított 
leckék megtanulására. 

69.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez tudatvesztéses állapotokra is igaz baleset, orvosi altatás 
vagy gyógyszerek következtében? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lévén, hogy az entitás nem próbál szolgálatot tenni 
azon sajátos módon, mint ami most itt zajlik, a negatív irányultságú 
entitások nem találnák lehetségesnek, hogy elvigyék az elme/test/szel-
lem összetételt. A sajátos ismertetőjegy, miként elmondtuk, ami úgy-
mond veszélyes, az az elme/test/szellem összetétel mások szolgálatának 
céljából történő kilépni kívánása a harmadik denzitású fizikai    
komplexumból. Bármely más szituációban ez a körülmény nem lenne 
érvényben. 

69.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez az Első Torzulás hatálya alatti kiegyensúlyozó tevékeny-
ség szerepköre volna? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérdésed némileg homályos. Kérlek, alkosd újra a 
konkrétság kedvéért. 

69.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak azt találgattam, hogy mivel az elme/test/szellem össze-
tételt kikívánják a harmadikdenzitású testből egy sajátos feladatra 
mások szolgálatára, ez talán főként az Első Torzulás tekintetében egy 
olyan helyzetet idézhet elő, amikor is lehetővé válik ennek a szolgálati 
alkalomnak a negatív szolgálattal való kiegyensúlyozása, s ennélfogva 
mágikusan lehetővé válik az ellenkező polaritás befurakodása. Jó egy-
általán ez a gondolatmenet? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. Az instrumentum szabad akarata valóban szük-
séges része az Orion csoportot megillető esélynek. Mindazonáltal e 
szabad akarat és az Első Torzulás csak az instrumentumra vonatkozik. 
Az Orion csoport minden reménye a szabad akarat polaritásveszteség 
nélküli megsértése. Ezért ez a csoport, ha egy bölcs entitás képviseli, 
igyekszik agyafúrtnak lenni. 

69.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, sértett-e már úgy meg valaha is egy Vándort 
negatív adeptus vagy akárki, hogy aztán negatív idő/térbe helyezze? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

69.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál-e beszélni nekem arról, hogy milyen helyzetben 
találja magát a Vándor, s hogy a visszaút miért nem lehet egy egyszerű 
visszakerülés az ugyanolyan értékű pozitív idő/térbe? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A visszaút először is akörül forog, hogy a felettes én 
vonakodik negatív tér/időbe belépni. Ennek jelentős szerepe lehet 
ama út hosszában. 

Másodszor, amikor egy pozitív irányultságú entitás egy behatóan ne-
gatív környezetbe inkarnálódik, akkor kénytelen az én szeretetének 
leckéit tanulni/tanítani, eggyé válva így más-énjeivel. 

Mikor ez megtörtént, utána az entitás dönthet úgy, hogy kiengedi a 
potenciálkülönbséget és polaritást vált. 

Az önös szeretet felhalmozott leckéinek elsajátítási folyamata azonban 
meglehetősen elhúzódhat. Így az entitás, e leckék tanulása során, sok 
pozitív irányultságot elveszíthet a folyamatban, és polaritása visszavál-
tásának döntése a közép-hatodik denzitásig várathat magára. Mindez 
mérési módszereitek szerint időigényes, habár a végkimenetel jó. 

69.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lehetséges elmondanod, hogy nagyjából hány, ebben a 
mesterciklusban erre a bolygóra jött Vándor élte át ezt az elmozdítást 
a negatív idő/térbe? Csak kíváncsi vagyok, hogy sokan voltak-e. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megemlíthetjük az efféle előfordulások számát. Csak 
egy ilyen volt. Az entitás kilétét, a Zűrzavar Törvényéből kifolyólag, 
nem tárgyalhatjuk. 

69.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondtad, hogy a felettes én vonakodik belépni a nega-
tív tér/időbe. Ez így helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az inkarnációs procedúrába beletartozik az idő/térből 
a tér/időbe való leszületés. Ez így van. 

69.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor a pozitívan sarkosult entitás (teszek egy kijelentést, és 
majd meglátjuk, jól gondoltam-e) először, mikor negatív polarizációjú 
idő/térbe viszik, csakis sötétséget tapasztal, semmi mást. Ezt követően, 
negatív tér/időbe inkarnáltatva őt a felettes én, megtapasztal egy nega-
tív tér/idős környezetet is, negatívan sarkosult más-magáival. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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69.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy tűnik nekem, hogy ez egy rendkívül szorult helyzet 
lenne a pozitívan polarizált entitás számára, a tanulási folyamat pedig 
szerfelett megrázó. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mondjuk azt, hogy a pozitívan polarizált egyén gyön-
ge tanuló az önszeretetben, és ezért sokkal több időt tölt el vele, ha 
úgy tetszik, mint akik az e vibrációs mintákban honosak. 

69.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Semmi módja nem létezik, amivel az egyszer rossz helyre 
került entitás– és feltételezem, hogy ez a téves elhelyezés valamiképp 
az ő szabad akaratának hatására kell létrejöjjön. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez teljesen így van. 

69.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most ez a pont nekem eléggé zavaros. 

A pozitívan polarizált entitás szabad akarata működéséből kifolyólag 
történik az, hogy negatívan polarizált idő/térbe kerül. Ugyanakkor 
abból kifolyólag is történik ez, hogy nem érti, mit tesz. Bizonyos va-
gyok abban, hogy ha az entitás teljes megértéssel rendelkezne afölött, 
amit tesz, akkor nem tenné. A negatívan polarizált másik-maga mű-
ködéséből kifolyólag történik ez, aki megteremt egy olyan helyzetet, 
amivel becsalogatja őt úgymond ebbe a konfigurációba. 

Milyen alapelv érvényesül itt az Első Torzulás szemszögéből, ami le-
hetővé teszi, hogy ez történjen, hiszen két részét látjuk itt a Teremtő-
nek, akik egyenlő értékkel vagy jobban mondva, egyenlő potenciállal 
bírnak, de ellentétesen sarkosultak, és ez a helyzet áll elő. Megmon-
danád nekem, milyen filozófiai törvényszerűség áll kimondottan e tett 
mögött? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Két fontos szempont érvényesül e tekintetben. Először 
is, megemlíthetjük azt a szituációt, amelyben egy entitás hozzájut egy 
térképhez, mely silányul jelölt és az igazat megvallva meglehetősen 
hibás. Az entitás útnak indul célja felé. Azt kívánja, hogy csak érje el a 
célpontot, de megkavarván őt a téves szavahihetőség és nem ismervén 
a vidéket, melyen keresztülhalad, reménytelenül eltéved. 
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A szabad akarat nem jelenti azt, hogy ne adódhatnának körülmények, 
mikor a számítások csődöt mondanak. Ez az élettapasztalás minden 
területére érvényes. Noha hibák nincsenek, vannak meglepetések. 

Másodszor az, amit mi és ti az olyan üléseken végzünk, mint a mosta-
ni, mágikus töltetet hordoz – amennyiben használnátok ezt a sokszor 
félreértett kifejezést. Szabad talán úgy mondanunk, hogy metafizikai 
erőt. Akik erővel dolgoznak, elérhetők nagyjából hasonló erejű entitá-
sok részére való, és tőlük jövő kommunikációra. 

Szerencsés, hogy az Orion entitás nem rendelkezik az e csoport szá-
mára honos erővel. Mindamellett elég fegyelmezett, miközben ez a 
csoport híján áll az ő ereje kimunkált egyenértékűjének. Egyenként 
mind dolgoztok tudatosságotokon, ám a csoport nem kezdett még el 
csoportként dolgozni önmagán. Az egyéni munka hasznos, mert a 
csoportfelállás kölcsönös segítséget jelent: egyik a másikért. 

[48 másodperc szünet.] 

69.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez az instrumentum vasárnap esténként a Konföderáció 
más tagjaitól való közvetítésekkel teljesít szolgálatot. Most már vona-
kodunk folytatni ezt azon eshetőség végett, hogy transzállapotba 
csusszan, és ott a negatívan polarizált adeptus szolgálatokat ajánlgat 
neki. Vannak-e óvintézkedések olyan helyzet kialakítására, hogy ne 
eshessen transzba máskor, csak az olyan védett munkaüléseken, mint 
amilyen ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Három ilyen van. Először is, az instrumentumnak 
muszáj lesz fejlesztenie a fegyelmezett tudatalatti tilalmat, nehogy Rét 
hívja. Ebbe tartozna a napi szintű tudatos és megfontolt gondolat. A 
második óvintézkedés a tartózkodás az instrumentum megnyitásától a 
jelen kérdéseire és válaszaira. A harmadik elég suta első látásra, de 
elégséges ahhoz, hogy a közvetítőt a fizikai komplexumában tartsa. 
Meg lehet fogni a kezét. 

69.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod akkor, hogy már csak az, ha megfognánk az 
instrumentum kezét a közvetítési szakaszok alatt, elejét venné a 
transznak? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez elejét venné azon meditációs szinteknek, melyek 
szükségszerűen megelőzik a transzot. Ugyancsak, arra az esetre, ha az 
entitás – bármily valószínűtlenül is hangzik – képessé válna elhagyni 
fizikai komplexumát, akkor az aurás áthágás és a tapintási nyomás 
tartózkodásra késztetné az elme/test/szellem összetételt az eltávozástól. 

69.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Állandóan az Esmerelda Sweetwater könyvből hozunk elő 
mozzanatokat, és ez is különösen benne van a könyvben. Azon tűnőd-
tem, hogy abban, ahogy próbáltuk visszaszerezni az űrlány elme/test/ 
szellem összetételét onnan, ami a negatív idő/tér kellett hogy legyen, 
mivel odahelyezte azt Trostrick mágus: Elfogadható lett-e ez a forga-
tókönyv Trostrick eljárásával az űrlányon és Esmerelda Sweetwater 
mágikus szertartásával, amit arra eszelt ki, hogy segítsen visszaszerezni 
az űrlány elme/test/szellem összetételét, ésszerű-e nagyjából ez a két 
módszer, vagy akadtak hibák a mágikus technikák megtervezésében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem voltak hibák. Csak emlékeztetünk mindenkit, 
hogy ez a sajátos szereplő, akit ti kitaláltatok, egy gyakorlott adeptus 
volt. 

69.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Trostrick karakterére gondolsz? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves. Esmereldára utaltunk, mint neveztétek e 
képzeletbeli entitást. 

Megemlíthetjük, hogy a hosszú gyakorlás abban a mesterségben, 
amelyben minden jelenlévőnek intuíciója van, előnyös lenne. Nem 
beszélhetünk módszertanról, mert igencsak nagy volna a megszegés. 
Jóllehet csoportos erőfeszítésekről beszélni – amint átvizsgáljuk mind-
egyikőtöket – csupán megerősítése már ismert dolgoknak. Ennélfogva 
ezt megtehetjük. 

Egy egészen rövid kérdésre van elegendő energiánk. 

69.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sokféle technikája és útja-módja létezik az úgynevezett 
fehér mágikus művészetek gyakorlásának. Egy-egy adott csoport saját 
egyéni felhasználásra tervezett szertartásai vajon lehetnek olyan jók 
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vagy akár jobbak is, mint amiket régebb óta űznek olyan csoportok, 
mint például az Arany Hajnal Rendje vagy más varázsló csoportok? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Habár nem beszélhetünk pontossággal ennél a kér-
désnél, hangot adhatunk némi elégedettségnek, hogy a szolgálat és 
önfegyelmezés egy rettentő nagy rendszerében a kérdező már eljutott 
néhány lényeges részlethez. 

Ré vagyok. Szabadjon újból megköszönnünk, barátaim, a lelkiismere-
tességeteket. Minden rendben. Búcsúzunk örvendezve az Egy Végte-
len Teremtő erejében és békéjében. Járjatok örömmel. Adonáj. 
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70.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

70.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál, kérlek egy visszajelzést az instrumentum állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Megelégedéssel mondhatjuk, hogy a korábban előa-
dottak szerinti. 

70.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért mondod, hogy megelégedéssel mondhatjátok? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egy jóleső hálaérzés következtében mondjuk ezt azon 
tényezőkért, amelyek lehetővé tették ennek az instrumentumnak, 
hogy nagy akadályok ellenére is normális rezgéserősségen tartsa meg 
vitális energiáját. Ameddig ez az energiakomplexum kielégítő, addig 
kimerítés nélkül használhatjuk ezt az instrumentumot a korábban 
említett torzulásoktól függetlenül. 

70.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum intenzív pszichikai támadásra panaszko-
dott az elmúlt egynapi ciklusban, közelítőleg. Van valami oka ennek a 
fölerősödésnek jelenleg? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

70.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád, kérlek, hogy mi az oka? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ok az, amivel beható módon foglalkoztok, vagyis 
az ok az intenzív keresése annak, amit hívhattok megvilágosodásnak. 
E keresés nem csökkent a ti részetekről, hanem erősödött. 

Általános esetben a fájdalom, miként nevezitek ezt a torzulást, és e 
torzulásnak a pszichikai támadás általi különféle felnagyításai a fizikai 
komplexum energiájának kimerítése után megkezdenék kimeríteni a 
vitális energiát. Ez az instrumentum vigyáz az életenergiáira a korábbi 
hibáinak köszönhetően. Tudat alatti akarata, amely természetfelettien 
erős erre a denzitásra, őrizetet rendelt el erre az energiakomplexumra. 
Ezért az orioni látogató egyre nagyobb erőkkel igyekszik megzavarni 
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ezt a létfontosságú energiát, miközben a csoport növeli elhivatottságát 
a megvilágosodáson keresztüli szolgálatra. 

70.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lenne egy kis pluszkérdésem, amit most szeretnék bedobni. 
A korábbi inkarnációk emlékét feltárandó regressziós hipnózis egy 
egyén számára szolgálat vagy rossz szolgálat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk kérdésedet és azt találjuk, hogy a választ a 
jövődre alkalmaznád. Ez azt eredményezi számunkra, hogy törődnünk 
kell az Első Torzulással. Mindazonáltal a kérdés egyben általános is, és 
lehetőséget kínál számunkra egy jelentős gondolat kifejezésére. Ennél-
fogva szólni fogunk. 

Egy végtelen sora rejlik a lehetőségeknek a szolgálatra/rossz szolgálatra 
az idővisszafordító hipnózis helyzetében, miként nevezitek eme előse-
gítési módját az emlékezésnek. Ezeknek a hipnotizőrhöz semmi kö-
zük. Ezeknek csupán ahhoz van közük, hogy az ekképp hipnotizált 
személy mire használja az így begyűjtött információkat. Ha a hipnoti-
zőr szolgálni kíván, s ha ezt a szolgálatot csupán őszinte kérésre hajtja 
végre, akkor a hipnotizőr szolgálni igyekszik. 

70.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A legutolsó ülésen Ré azt állapította meg, hogy a 
hatodikdenzitású negatív idő/térből való „visszaút először is akörül 
forog, hogy a felettes én vonakodik a negatív tér/időbe* belépni.”  
Meg tudnád-e világítani a felettes én helyzetét a pozitív illetve negatív 
tér/idővel* kapcsolatosan, s hogy miért vonakodik annyira a negatív 
tér/időbe* belépni azért, mert az elme/test/szellem összetételnek szük-
séges a negatív tér/időbe inkarnálódnia ahhoz, hogy visszataláljon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Röviden szólva, megválaszoltad saját kérdésed. Kérlek, 
kérdezz továbbit konkrétabb felvilágosításért. 

70.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért vonakodik a felettes én a negatív tér/időbe* belépni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A felettes én ugyanazon alapvető okból kifolyólag 
vonakodik engedni elme/test/szellem összetételét negatív tér/időbe* 
belépni, mint amiért a ti társadalmi összetételetek entitása is vona-
kodna bevonulni egy börtönbe. 
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70.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amit itt próbálnék megérteni, az inkább a felettes én, s 
annak az elme/test/szellem összetétellel való viszonya. A felettes énnek 
egy hatodik denzitású elme/test/szellem összetétele van, mely egy kü-
lönálló egység attól az elme/test/szellem összetételtől, amely – ebben 
az esetben – el lett mozdítva a negatív idő/térbe? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. A felettes én a közép-hatodik denzitás 
entitása, amely – visszafordulván – felajánlja szolgálatát én-magának. 

70.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt hiszem, hibás elképzelésem lehet az elme/test/szellem 
összetételről, arról, amelyet például most én itt a harmadik denzitás-
ban képviselek, és a felettes énről. Az elképzelés valószínűleg az én 
térről és időről alkotott felfogásomból fakad. Megpróbálom most ele-
meire szétbontani. Perpillanat úgy tekintem, hogy én két különböző 
helyen létezem, itt, és ezzel egyidőben a közép-hatodik denzitásban. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden szinten egyidejűleg létezel. Sajátságosan, az 
helyes, hogy a felettes éned te vagy a közép-hatodik denzitásban, és a 
ti mércétekkel nézve azt, ami számotokra időként ismert, a felettes 
éned te magad vagy a jövődben. 

70.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Helyesen feltételezem-e, hogy minden elme/test/szellem 
összetételnek, aki a közép-hatodik denzitás alatti szintekben létezik, 
van egy felettes énje a közép-hatodik denzitásban? Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

70.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Párhuzam lenne-e erre a szituációra az, ahogy az egyén 
felettes énje manipulálja hogy úgy mondjam, valamilyen mértékben 
az elme/test/szellem összetételt, mely az ő mása mondhatni, azzal, 
hogy tapasztalatszerzés céljából keresztülvezeti az alsóbb denzitásokon, 
hogy az e tapasztalatot végül átadja vagy egybeolvassza úgymond a 
közép-hatodik denzitásban a felettes énnel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem helytálló. A felettes én nem manipulálja 
múltbeli énjeit. Véd, amikor lehetséges, és vezet, amikor megkérik,  
de a szabad akarat ereje mindent felülmúló. A determinizmus és az 
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akarat szabadságának látszólagos ellentmondásai feloldódnak, amikor 
elfogadásra kerül, hogy létezik olyan dolog, mint valódi szimul-
taneitás. A felettes én a végterméke mindama fejlődésnek, amit az 
elme/test/szellem összetétel azodáig megtapasztalt. 

70.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amit mi itt vizsgálunk, akkor az nem más, mint egy hosszú 
útja az élettapasztalásoknak a denzitásokon át fel a közép-hatodik 
denzitásig, ami teljesen a szabad akarat szerepköre és ami a közép-ha-
todik denzitású felettes én tudatosságát eredményezi. De mivel az idő 
csak káprázat, és az időnek és térnek létezik egy egyesítése vagy pedig 
egy megszűnése annak, amire mi időként gondolunk – ezért, mindez 
a tapasztalás, amiből a felettes én származik, a denzitásokon keresztüli 
evolúciós ok, csak addig létezik, amíg az evolúció zajlik, mivel ez 
mind egyidejű. Így helyes? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tartózkodunk helyességről beszélni, mivel megértjük, 
mily mérhetetlenül nehéz a metafizikai létezés fogalmait befogadni. 
Az idő/térben – ahol pontosan ugyanannyira vagytok önmagatok, 
mint a tér/időben – minden idő szimultán ugyanúgy, mint ahogy a ti 
földrajzotokban városaitok és falvaitok is mind egyszerre működnek, 
nyüzsögnek és entitásoktól elevenek, akik mind egyidőben járnak- 
kelnek ügyeiket intézve. Ugyanez érvényes az idő/térben az énre. 

70.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A közép-hatodik denzitásban létező felettes én annál a 
pontnál látszik lenni, ahol a negatív és pozitív tapasztalati utak egy 
úttá egyesülnek. Valami oka van ennek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Korábban már átvettük ezt az anyagot.34 

70.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ó, igaz. Bocsánat. Kiment a fejemből. Na most, ha egy 
pozitív entitást eltérítenek a negatív idő/térbe, akkor megértem, hogy 
a felettes én vonakodik a negatív tér/időbe* belépni. És ez valami ok-
ból szükségessé teszi az elme/test/szellem összetétel számára, hogy 
negatív tér/időbe inkarnálódjék. Miért szükséges ez a testet öltés a 
negatív tér/időben? 

                                                 
34 Ld. 36.1–15, 43.14–15 és 33.20    
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Először is, hadd vegyük ki a képletből a vonakodás 
fogalmát aztán pedig, másodszor, ragadjuk meg a kérdésedet jobban  
a lényegénél. Mindegyik idő/tér egy sajátos fajtájú vagy rezgésű 
tér/időnek a megfelelője. Mikor negatív idő/térbe lép be egy entitás, a 
következő élettapasztalás az annak megfelelő tér/idő tapasztalása lesz. 
Ezt normál esetben az elme/test/szellem összetétel forma-készítő teste 
végzi, mely az entitást a megfelelő tér/időbe* helyezi inkarnációra. 

70.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt hiszem, hogy ennek a kérdésnek a tisztázásához egy pár 
ide kapcsolódó kérdést fogok feltenni, amik majd talán jobban megér-
tetik ezt velem, mivel igencsak zavarban vagyok ezzel kapcsolatban, és 
mivel úgy gondolom, hogy ez egy igazán fontos pont a teremtés és a 
Teremtő általános megértésében, mondhatnánk. Ha egy negyedik, 
ötödik vagy hatodik denzitású Vándor meghal erről a harmadik 
denzitású állapotról, amelyben jelenleg találjuk magunkat, akkor ő 
harmadik denzitású idő/térben találja magát a halála után? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez attól a tervtől függ, amelyet a Kilencek Tanácsa 
jóváhagyott. Néhány Vándor csak egyetlen inkarnációra ajánlkozik, 
míg mások időtök változó hosszára ajánlkoznak, egészen akár az   
utolsó két 25 ezer éves ciklust is beleértve. Ha a megegyezés szerinti 
küldetést elvégezte, a Vándor elme/test/szellem összetétele az otthoni 
vibrációba kerül. 

70.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Élnek Vándorok ezen a bolygón akár már 50 ezer éve is? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Él egy kevés. Sokkal több van olyan, aki erre az utolsó 
25 ezer éves ciklusra gondolta úgy, hogy csatlakozik, és sokkal de sok-
kal több van olyan, aki a szüretre érkezett. 

70.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na, itt jön a zavarom oka. Hogyha a fizikai halál után a 
Vándor visszatérhet a szülőbolygójára úgymond, akkor miért nem 
lehet ugyanazt az entitást kiemelni a negatív idő/térből is a szülő-
bolygóra, ahelyett, hogy a negatív tér/időbe születne le? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mi azt mondtuk, hogy az a negatív idő/tér pozíció, 
amelyikről előzőleg beszéltünk, egy inkarnáció előttes pozíció. A cit-
romszínben aktivált fizikai komplexum halála után az elme/test/szel-
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lem összetétel egy messze másabb részlegébe kerül az idő/térnek, 
amelyben az indigószín test megengedi sok gyógyulás és áttekintés 
lejátszódását, mielőtt bármilyen elmozdulás történne egy másik in-
karnációs tapasztalás irányába. 

Egy alapvető félrekalkulációt érzékelek a részedről arra nézvést, hogy 
az idő/tér nem homogénebb a tér/időnél. Az egy ugyanolyan komplex 
és komplett rendszere illúzióknak, táncoknak és mintáknak, mint a 
tér/idő, és benne ugyanolyan strukturált rendszere van annak, amit 
természeti törvényeknek hívhattok. 

70.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezt a kérdést azért fogom most feltenni, hogy egy kicsit 
tájékoztasson engem arról, amit az imént mondtál. Amikor járművel 
jöttetek erre a bolygóra 18 ezer illetve 11 ezer évvel ezelőtt – ezeket a 
járműveket úgy emlékszem, harang hajónak nevezik, és lefényképezte 
őket George Adamski. Ha nem tévedek, ez a hajó hasonlóan nézett ki 
egy haranghoz, kerek ablakai voltak a felső részen körben, és három 
félgömb volt egymástól 120°-onként az alján. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

70.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezeket az idő/térben vagy a tér/időben építették? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kitartó türelmedet kérjük, mert válaszunknak muszáj 
komplexnek lennie. 

Az idő/térben megformálásra került egy gondolati konstrukció. Eme 
idő/tér részleg az, amelyik megközelíti a fénysebességet. Az idő/térben 
e megközelítéskor a feltételek olyanok, hogy az idő végtelenné válik, a 
tömeg pedig megszűnik, hogy így valaki, aki képes lefölözni az úgy-
mond felületi feszültségét ennek az idő/térnek, oda képes helyeződni, 
ahová kíván. 

Mikor ott voltunk, ahol lenni kívántunk, akkor aztán felöltöztettük a 
fényfelépítményt azzal, ami majd a kristályharangnak látszódott. Ez a 
tér/időbe vezető határvonalon keresztül került megformálásra. Vagyis 
így két felépítmény volt, az idő/tér avagy anyagtalan konstrukció, és a 
tér/idő avagy anyagizált konstrukció. 
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70.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, volt-e valami indok a sajátos formára, amelyre a 
választásotok esett, különös tekintettel a három alsó félgömbre? 

RRRRé:é:é:é: Ré vagyok. Ez egy esztétikailag kielégítő alaknak látszott, és kivá-
lóan alkalmasnak azon korlátolt felhasználásra, amelynek tér/idő 
mozgatási követelményeitekre nézve eleget kellett tenni. 

70.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mozgatási elvet tartalmazott a három alsó félgömb, vagy 
csak esztétikusak voltak, esetleg leszállótalpak voltak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek esztétikusak voltak és részei egy propulziós35 
rendszernek. Ezek a félgömbök nem leszállótalpak voltak. 

70.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sajnálom, hogy ilyen ostoba kérdéseket teszek fel, de próbá-
lok megállapítani valamit a tér/időről, az idő/térről, és az evolúciós 
működési elvnek erről a mondhatni, igencsak nehéz területéről. Úgy 
vélem, ez középponti az evolúciónk megértésében. Ugyanakkor nem 
vagyok ebben biztos, és lehet, hogy az időmet vesztegetem. Tudná Ré 
kommentálni, hogy az időmet vesztegetem-e ebben az adott [nevet] 
vizsgálódásban, vagy pedig gyümölcsöző lehet? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mivelhogy a tér/idő avagy fizika illetve az idő/tér 
avagy metafizika fogalmai mechanikusak, így nem középpontiak az 
elme/test/szellem összetétel spirituális evolúciójában. A szeretet és a 
fény tanulmányozása sokkal produktívabb az egység felé való elmoz-
dulásban az efféle fogalmakon tűnődő entitásokban. Mindamellett ez 
az anyag, hogy úgy mondjuk: egy kicsit érdekes, és ártalmatlan is. 

70.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elsősorban azért tettem fel ezeket a kérdéseket, hogy meg-
értsem vagy megalapozzam azt a kísérletet, hogy egy kis felvilágosítást 
kapjak arról, hogy az idő/tér és a tér/idő miként kapcsolódnak be az 
elme/test/szellem összetétel evolúciójába, s hogy jobban megérthessem 
ennek az evolúciónak a – mondhatni – gyakorlatát. Például említettél 
egy olyat, hogy az entitás kiengedheti a potenciálkülönbséget és pola-
ritást válthat, miután megtanulta/tanította az önös szeretet leckéit, 
hogyha az entitás egy pozitív egyén, aki a negatív idő/térbe került, 

                                                 
35 meghajtó-, mozgató- 
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aztán pedig negatív tér/időbe kellett inkarnálódnia. Én pedig azt igye-
keztem tenni, hogy kiépítsek egy alapot ahhoz, hogy megpróbáljam 
megérteni, vagy legalább egy kis megértéshez jutni arról, hogy mire 
gondoltál ezzel a kijelentéssel, hogy kiengedheti a potenciálkülönbsé-
get és polaritást válthat a fenti lépés után. 

Nagyon szeretném megtudni, hogy negatív idő/térbe juttattatva miért 
kell negatív tér/időbe inkarnálódni és önös szeretetet tanulni/tanítani, 
és – gondolom – hatodik denzitású polaritási szintre fejlődni, mielőtt 
kiereszthetnéd azt a potenciálkülönbséget. Egy kis lábvetést vagy lép-
csőfokot próbáltam kiépíteni, amelyről ezt láthatóbbá lehetne tenni. 
Hozzászólnál ehhez a témához, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. 

A negatív tér/időbe inkarnált entitás nem fogja lehetségesnek találni 
semmilyen jelentősebb pozitív polaritás fenntartását, hiszen a 
negativitás, amikor tiszta, akkor egyfajta gravitációs kútként, hogy úgy 
mondjuk, mindent magába szív. Ezért az entitás, noha emlékszik 
megtanult és preferált polaritására, kénytelen a kapott katalizátort 
hasznosítani, és önmaga szolgálatának leckéit kell ismételgesse ahhoz, 
hogy elegendő polaritást tudjon felhalmozni annak érdekében, hogy a 
potenciál megfordulását kiválthassa. 

Sok olyan van e kérdezési irányban, ami némiképp zavaros. Hadd 
adjunk lehetőséget e ponton a kérdezőnek, hogy a kérdést újraalkossa, 
vagy, hogy kérdezése irányát jobban a probléma lényege felé terelje. 

70.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A következő ülésen akkor majd megpróbálok jobban a 
lényeg felé fordulni. Ezen az ülésen megpróbáltam egy olyan pontra 
eljutni, amiről úgy gondoltam, hogy központi a szellem evolúciójára 
nézve, de úgy tűnik, félresiklottam. Sajnálom. Időnként nagyon, de 
nagyon nehéz számomra okosan kérdezni ezeken a területeken. 

Csak annyit kérdezek már, hogy tehetünk-e valamit, ami a kapcsolat 
előnyére válna, vagy amivel az instrumentum kényelmét növelhetjük? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A lehető leglelkiismeretesebbek vagytok, a beállítások 
pedig különösen jók. Köszönjük nektek, barátaim, és örülünk, hogy 
beszélhettünk veletek. Próbálunk a legnagyobb segítségetekre lenni 
azzal, hogy gondot viselünk arra, nehogy kimerítsük a közvetítőt. 
Ezért noha megmarad egy tartalék, ettől az üléstől fogva igyekszünk 
majd megtartani ezt a tartalékot, mivel ez az instrumentum átrendezte 
tudatalattiját, hogy elfogadja ezt a felállást. 

Ré vagyok. Mind remekül teljesítetek, barátaim. Az Egységes Végte-
len Teremtő szeretetében és fényében hagyunk itt benneteket. Járja-
tok hát örvendezve és dicsőítve az Egy Teremtő erejében és békéjében. 
Adonáj. 
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71.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok, és köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Te-
remtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

71.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megadnád először is az instrumentum állapotát, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondott szerinti, leszámítva egy csekély 
javulást a vitális energia torzulásokban. Megszegés nélkül megemlíthe-
tő a támogató csoport részére, hogy jó az instrumentumot emlékezte-
tésekkel segíteni, hogy ameddig a fizikai komplexum torzulások olya-
nok maradnak, amilyenek most, addig nem tanácsos a megnövekedett 
vitális energiákat fizikai komplexumi tevékenységekre elhasználni, 
mert ez elég kemény árat fog visszaszedni. 

[57 másodperc szünet.] 

71.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Számos különböző kérdésem van. Ezen az ülésen belépő-
pontot szeretnék létesíteni – több, különböző fajtájú kérdéssel körbe-
fürkészve – egy vizsgálódáshoz, mely remélhetően gyümölcsöző lesz. 
Először azt a kérdést tenném fel, hogy lehetséges-e a szüretelhetőség 
növelése nélkül polaritást növelni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A sarkosulás és a szüretképesség közti kapcsolat a 
harmadik denzitású szüretnél a legfontosabb. Ebben a denzitásban     
a mások megnövelt szolgálata vagy a megnövelt önös szolgálat 
szintehogy szükségszerűen megnöveli egy entitás jogosultságát arra, 
hogy magasabb intenzitású fényt élvezzen. Következésképp ebben a 
sűrűségben – mondhatjuk így is: – szüretelhetőségben való növekedés 
nélkül aligha lehetséges polarizálódni. 

71.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ez valószínűleg a magasabb denzitásokban lehetséges, úgy-
mint például az ötödikben. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az ötödikdenzitású szüretnél a sarkosulásnak igen 
kevés köze van a szüretelhetőséghez. 
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71.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmagyaráznád, a harmadik denzitásban miként végezhető 
munka a nem megnyilvánult lényen evolúció keltése céljából? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy sokrétű kérdés, és vitatható az, hogy melyik 
réteget kívánjuk feltárni. Kérlek, fogalmazz újra a kért információs 
mélység bármely további megadásával, ha lehetséges. 

71.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Definiáld, kérlek, a nem megnyilvánult lényt. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Látnunk lehet, hogy a felvilágosítások mélyebb rétegét 
kívánod célba venni. Ezért egy bizonyos módon adunk választ, ami a 
kérdést nem meríti ki, de szándéka szerint kissé a külső tanítások alá 
megy. 

A nem megnyilvánult lény – miként azt elmondtuk – az, amelyik 
más-énekre való hivatkozás vagy őtőlük jövő segítség nélkül létezik és 
fejti ki hatását. Jobban beletekintve ebbe a fogalomba, egy elkerülhe-
tetlen kapcsolódást láthattok a nem megnyilvánult én és a tér/idős én 
metafizikai avagy idő/teres mása közt. A meditációs és kontemplációs 
tevékenységek, valamint az, ami a gondolatok és reakciók belső     
kiegyensúlyozásának nevezhető, a nem megnyilvánult énnek azon 
tevékenységei, melyek szorosabban illeszkednek a metafizikai énhez. 

71.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amint egy entitás a harmadik denzitásban keresztülmegy a 
halál folyamatán és az idő/térben találja magát, egy másféle körül-
ményrendszerben találja magát. Leírnád-e, kérlek az idő/tér jellemzőit 
vagy körülményeit, azután pedig az élettapasztalatok gyógyítását, 
amivel néhány entitás szembekerül? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Habár ezt a kérdést tér/idős hangrezgés-összetételeitek 
korlátoltságánál fogva nehéz kielégítően megválaszolni, reagálunk rá 
legjobb képességeink szerint. 

Az idő/teret az idő és a tér közti egyenlőtlenség fémjelzi. 
Tér/időtökben az anyag térbeli orientációja kézzelfogható kereteket ad 
az illúziónak. Az idő/térben az egyenlőtlenség annak a jellemzőnek a 
vállán nyugszik, amelyet ti időként ismertek. Ez a jellemző relatív 
értelemben megfoghatatlanná teszi az entitásokat és a tapasztalatokat. 
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A ti kereteitekben minden egyes részecske, vagy alaprezgés olyan se-
bességen mozog, amely a szupraluminális sebességek irányából meg-
közelíti az úgynevezett fénysebességet. 

Következésképp az idő/tér avagy metafizikai létélmény olyan, ami 
nagyon finoman hangolt, és – habár a tér/idővel analóg, annak kézzel-
fogható jellemzői hiányoznak belőle. Ezeken a metafizikai síkokon 
nagy adag, általatok úgy-nevezett idő van, amely, mint mondanátok: 
az előző tér/idős inkarnáció hajlamainak és tanulás/tanításainak átte-
kintésére és felülvizsgálatára használatos. 

E régiók rendkívüli változékonysága lehetségessé teszi, hogy a mélyére 
hatoljanak sok mindennek, amit az entitás kénytelen lesz fölszívni, 
mielőtt a gyógyulási folyamata végbemehetne. Minden egyes entitás 
egy némileg helyhez kötött állapotban tartózkodik, hasonlóan, ahogy 
a tér/időben is némileg kötött állapotban tartózkodtok az időben. 
Ebben a mozdulatlan térben helyezte el az entitást a forma-készítő és 
a felettes én azért, hogy alkalmas konfigurációban lehessen annak 
megtanulására/tanítására, amit tér/idő inkarnációja során befogadott. 

Az idő/tér helyszíntől függően, lesznek bizonyos segítők, akik segéd-
keznek ebben a gyógyulási folyamatban. A folyamat magában foglalja 
az élettapasztalásnak a maga teljességében való látását, annak az el-
me/test/szellem összetétel összes tapasztalata háttérfüggönyéhez képes-
ti látását, az énnek való megbocsátást mindannyi botlásért az elvétett 
útirányjelzők kapcsán a leélt élet során, majd legvégül a következő 
tanulási szükségletek gondos felbecsülését. Ezt teljes mértékben a fe-
lettes én végzi mindaddig, amíg az entitás a tér/időben tudatossá nem 
válik a szellemi evolúció folyamatára és működésére, amikortól is az 
entitás tudatosan vesz részt minden döntésben. 

71.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A pozitív idő/térben lezajló folyamat megegyezik a negatív 
idő/térben lejátszódó folyamattal e gyógyulásra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A tér/időbeni megbocsátás és elfogadás folyamata 
nagyon hasonló az idő/térbenihez abban, hogy a folyamat kvalitásai 
rokonságot mutatnak. Mindamellett a tér/időben tartózkodva nem 
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lehet felmérni az események alakulását az inkarnáción túl, hanem csak 
meglévő egyensúlytalanságokat korrigálni. Az idő/térben meg ugyan-
akkor nem lehet egyensúlytalan tetteket korrigálni, inkább csak érzé-
kelni lehet az egyensúlytalanságokat, és ily módon megbocsátani az 
énnek azért, ami történt. 

A döntések ezután arra irányulnak, hogy felállítsák ezen egyensúly-
talanságok kiigazításának a lehetőség/valószínűségeit az általatok   
jövőbelinek nevezett élettapasztalásokban. Az idő/tér előnye a nagy 
áttekintés képlékenysége. A tér/idő előnye, hogy pici gyertya mellett 
sötétben dolgozva ki lehet javítani egyensúlytalanságokat. 

71.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ha egy entitás a negatív polarizációt választotta, akkor a 
gyógyulás és számbavétel folyamata hasonló a negatív ösvény számára? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

71.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezek a folyamatok, amelyekről beszélünk, olyanok, amik 
sok bolygón előfordulnak a mi Tejútrendszerünkben, vagy minden 
bolygón előfordulnak, vagy hány százalékukon? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek a folyamatok minden olyan bolygón végbemen-
nek, amelyek al-Logoszoknak adtak életet, mint amilyenek ti magatok 
is vagytok. A lakott bolygók aránya közelítőleg 10%. 

71.10 KérKérKérKérdező:dező:dező:dező: A csillagok nagyjából hány százalékának van bolygórendsze-
re? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez jelentéktelen adat, de ártalmatlan. A csillagok kö-
rülbelül 32%-a rendelkezik bolygókkal miként azokat értitek, míg 
további 6%-ot kísér valamely anyagcsoportosulás, ami némely 
denzitásban lakott lehet. 

71.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nos, ez nekem annyit tesz, hogy az összes csillag durván 
3%-ának lakott bolygói vannak, ami meg, hogy úgy mondjam, döb-
benetes számú entitásra enged következtetni… gondolom, ugyanez az 
evolúciós menet zajlik szerte az ismert univerzumban? Így van? 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENEGYEDIK ÜLÉS 

201 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az Egy Teremtő végtelen ismeretének ezen oktávja 
olyan, mint szerte az Egységes Végtelen Teremtésben, a mit úgy 
mondasz, hogy főgalaxisok és kisgalaxisok al-Logoszai által megterve-
zett variációkkal. E variációk nem számottevőek, hanem földrajzi he-
lyek eltérő tájegységeivel vethetők össze, akik feltűnően különböző-
képp ejtik ki ugyanazt a hangrezgés-összetételt vagy fogalmat. 

71.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ebből az jön le számomra, hogy akkor az al-Logosz, mint 
amilyen a mi Napunk, szabad akaratot használ arra, hogy csak kissé 
módosítson a teremtett evolúciónak egy sokkal általánosabb ötletén. 
Így a teremtett evolúció általános terve – mely viszont uniformnak 
tűnik akkor szerte az Egységes Végtelen Teremtésben – pedig az, hogy 
az al-Logoszok előmenetele számára biztosítsa azt, hogy a létsűrűsége-
ken keresztül növekedjenek, és hogy – az Első Torzulás égisze alatt – 
visszataláljanak az Eredeti Gondolathoz. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

71.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor minden egyes entitás olyan ösvényen halad, amely 
egy úticél felé visz. Ez olyan, mint sok-sok út, amely sok-sok helysé-
gen át vezet, de végül egy hatalmas központba torkollik. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, de némileg megkíván egy mélységi leírást. 
Jobban ráilleszthető lenne az a gondolat, hogy minden egyén magá-
ban hordozza az oktáv összes denzitását és aldenzitását, hogy így min-
den egyes entitásnak – nem számít, merre viszik őt a választásai – a 
nagy belső tervrajza egy a többiekével. Következésképp a tapasztalatai 
beleesnek visszaútja mintáiba az eredeti Logoszhoz. Ezt szabad akarat 
révén teszi, de az anyagok, melyből a választások meghozhatók, azok 
egyetlen tervrajz. 

71.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt a kijelentést tetted, hogy a tiszta negativitás egy gravitá-
ciós kútként viselkedik, mindent magába szívva. Azon tűnődtem elő-
ször is, hogy a tiszta pozitivitásnak is pont ugyanilyen lenne a hatása? 
Megválaszolnád ezt, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves. A pozitivitásnak sokkal gyengébb a hatása az 
akarat szabadságának egy erős felismerési összetevője következtében 
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bármely a tisztaságot közelítő pozitivitásban. Következésképp, habár a 
negatívan irányult entitás nehéznek találhatja negatívan sarkosulni egy 
efféle zengő harmónia közepette, nem találja majd azt lehetetlennek. 

Másrészről a negatív polarizáció olyan, amely nem ismeri el más-ének 
szabad akaratának képzetét. Ily módon egy olyan társas összetételben, 
melynek a tisztaságot közelíti a negativitása, a más-éneken lévő szívás 
állandó. A pozitívan irányult entitás egy ilyen helyzetben azt kívánná, 
hogy a más-éneknek meglegyen a szabad akaratuk, s ilyenmód ki-
mozdítva találná magát a képességéből, hogy a saját szabad akaratát 
gyakorolja, mivel a negatívan irányult entitások szabad akarata a leigá-
zásra törekszik. 

71.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kommentálnád, ha megkérlek, a következő kijelentés pon-
tosságát? Általánosságban fogok beszélni a mágia fogalmáról és első-
ként úgy határoznám meg azt, mint képességet, mellyel tetszés szerint 
idézhetők elő változások a tudatosságban. Elfogadható definíció ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a meghatározás elfogadható annyiban, hogy az 
adeptusra helyezi a terhet, amit viselnie kell. Jobban megérthető egy 
korábbi kérdésre való visszautalással, amely mércétek szerint ebben a 
munkaszakaszban hangzott el a nem megnyilvánult énnel kapcsolato-
san. A mágiában az ember a saját nem megnyilvánult énjével dolgozik 
testben, lélekben és szellemben; az arányok a munka természetén múl-
nak. 

E munkákat megkönnyíti az indigószín energiaközpont aktiválásának 
továbbfejlesztettsége. Mint mindannyi energiaközpontot, az indigó-
szín energiacentrumot is táplálják a tapasztalatok, de a többitől sok-
kalta jobban táplálják azok, amiket személyiségbeli önfegyelmezések-
nek hívtunk. 

71.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt állítom, hogy a fehér mágikus szertartás célja változást 
eszközölni egy csoport tudatosságában. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem feltétlenül. Lehetséges a mit úgy nevezel, hogy 
fehér mágiát azzal a szándékkal is végezni, hogy az csupán az ént vagy 
a végzés helyét változtassa meg. Ezt annak ismeretében végzik, hogy az 
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énnek a szeretet és fény felé sarkosulásban nyújtott segítség az a 
planetáris vibrációnak nyújtott segítség is egyben. 

71.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A tudatosságbéli változásnak egy nagyobb torzulást kell 
eredményeznie a mások szolgálata irányába, a mindenséggel való  
egység irányába, és a szolgálat érdekében történő megismerés felé. 
Helyes-e ez így, és vannak-e még más kívánatos kimenetelek is? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezek dicséretre méltó frázisok. A fehér mágia szívkö-
zepe a Teremtővel való egység örömének megélése. Ez az öröm szük-
ségszerűen kívül-belül átragyogja a pozitív adeptus élettapasztalását. 
Ez az oka annak, amiért a szexuális mágia nem korlátozódik kizárólag 
a negatívan irányult sarkosuló adeptusokra, hanem a legnagyobb kö-
rültekintéssel használva megvan a helye a magasztos mágiában, mert, 
helyesen hajtva végre, összekapcsolja a testet, a lelket és a szellemet az 
Egy Végtelen Teremtővel. 

Bármely célzatot foglalsz is keretbe, az figyelembe kell vegye – hadd 
emlékeztessünk – ezt az alap egyesülést az Egy Végtelen Teremtővel, 
mivel ez az egyesülés természetszerűleg mások szolgálatát fogja ered-
ményezni. 

71.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A fehér mágiának vannak úgymond bizonyos szabályai. 
Felolvasom most ezt a néhányat, amit lejegyeztem, és szeretném, ha 
észrevételeznéd az ezek mögötti filozófiai alapot vagy megfontolást, s 
ha még hozzátennél ehhez a listához bármi jelentősebbet, amiről meg-
feledkeztem. Elsőként egy speciális munkahelyszín, melyet lehetőleg a 
gyakorlatot végzők építettek; másodikként egy jelkép vagy kulcs, 
úgymint például egy gyűrű, a mágikus személyiség megidézésére; 
harmadikként egy alkalmi öltözék, melyet csakis a művelet során vi-
selnek; negyedikként egy sajátos napszak; ötödikként egy szertartásos 
hangrezgés-összetétel sor, amit a kívánt mentális torzulás előidézésére 
találtak ki; hatodikként egy csoportcél minden egyes ülésre. Fűznél 
magyarázatot e listához, ha megkérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Magyarázni ezt a listát olyan, mint játszatni a műsze-
részt, aki átnézi a zenekar hangszereit, meg beállítja és felhangolja a 
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hangszereket. Észreveheted, hogy ezek gépies részletek. A művészet 
nem ezekben rejlik. 

Az egyik legcsekélyebb fontossággal bíró elem az, amit úgy mondasz, 
hogy napszak. Ez olyan tapasztalati kötéspontoknál fontos, ahol az 
entitások a keresés feletti tudatos kontroll nélkül keresik a metafizikai 
megélést. Ezt a keresési struktúrát a működés ismétlődése adja. Ebben 
az adott csoportban a struktúra elérhető anélkül is, hogy szükséges 
lenne a munkaidőpontok megkerülhetetlen azonossága. Megemlíthet-
jük, hogy e rendszeresség mindig hasznos. 

71.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy korábbi ülésen mondtad, hogy Ré már régóta keresett, 
hogy egy olyan csoportot találjon, amilyen ez. Feltételezem, hogy ez a 
keresés annak érdekében történt, hogy az Egység Törvényét kommu-
nikálja. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Arra is – miként elmondtuk – kísérle-
tet kívántuk tenni, hogy jóvátételt tegyünk e törvénynek azon eltorzu-
lásaira, melyeket naiv tetteink indítottak el a múltatokban. 

71.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád-e, hogy lefedtük-e már az ahhoz szükséges 
anyagot, ami kiadása esetén elvégzi a naiv tettek szükséges jóvátételét? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk tiszteletlenek lenni a szolgálatotokkal 
szemben, de nem várunk teljes rendbetételt ezekre a torzulásokra. 
Felkínálhatjuk mindamellett gondolatainkat a kísérletben. A próbál-
kozás jóval fontosabb számunkra az eredmény teljességénél. Nyelvetek 
természete olyan, hogy ami eltorzult, azt nem lehetséges – tudomá-
sunk szerint – teljesen torzításmentesíteni, hanem csak némileg meg-
világítani. 

71.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Amikor azt mondod, hogy kutattatok e csoport után, akkor 
mit értesz ezen? Milyen módon kerestetek? Azért teszem föl ezt a kér-
dést, hogy jobban megértsem az idő és a tér illúzióját. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Tekintsd, miként jár el valaki, aki elemek valamely 
összetételének színképi ábráját követi figyelemmel. Ez egy komplex 
festékminta – tegyük fel a könnyű leírás érdekében. Mi Ré csoportja 
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béliek ismertük azokat a kommunikációhoz szükséges elemeket,   
amelyeknek bármi esélye lehetett a fennmaradásra. Összevetettük a 
színlapkánkat sok személlyel és csoporttal időtök egy hosszú távja 
során. A ti színképetek illeszkedik a mi mintánkhoz. 

Reagálván vágyadra, hogy lásd a tér/idő és idő/tér közti kapcsolatot, 
hadd mondjuk el, hogy e keresést az idő/térben folytattuk le, mivel 
ebben az illúzióban az entitások egész könnyedén láthatók vibrációs 
komplexumokként, a csoportok pedig vibrációs komplexumokon 
belüli harmóniaként. 

[33 másodperc szünet.] 

71.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Én ennek a kommunikációnak a legfontosabb eredményét 
abban látom, hogy részleges megvilágosodási eszköz azoknak a most 
leszületetteknek, akik tudatára ébredtek a saját evolúciós folyamatuk-
ban betöltött saját szerepüknek. Jól látom ezt a feltevésemet? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jól látod. Megjegyezhetjük, hogy ez a végcélja minden 
műalkotásnak és megtapasztalásnak, amellyel entitások kapcsolatba 
kerülhetnek, és nem csupán Rének vagy e kontaktusnak a sajátsága. 

Úgy találjuk, hogy ez az instrumentum elmulasztotta folyamatosan 
emlékeztetni magát annak szükségére, hogy megőrzés céljából vissza-
tartson némi energiaadagot. Ezt tanácsos a belső programnak egy 
részeként visszaállítani, mivel ez meg fogja hosszabbítani a lehetséges 
munkaüléseink számát. Ez elfogadható a számunkra. A kiutalt energia 
nagyon-nagyon alacsonnyá kezd válni. Rövidesen el kell hagynunk 
benneteket. Van rövidke kérdés most? 

71.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van valami, amit tehetünk a kontaktus javításáért vagy a 
közvetítő kényelméért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Maradjatok legkényesebbek 
a kellékek beállításaira. Köszönjük nektek. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek a Végtelen Teremtő szeretetében és 
dicső fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében. Adonáj. 
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72.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

72.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tudnál adni először egy visszajelzést az instrumentum 
állapotáról, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak a fizikai energia torzulá-
sai olyanok, mint előzőleg elmondtuk. A vitális energiaszint azóta 
eltorzult a normális szintektől, némileg lefelé, azon torzulás végett e 
közvetítő elme komplexumi tevékenységében, hogy ő volna a felelős 
az e kontaktushoz megfelelő konfiguráció elérésének, mondjuk úgy, 
nehézségeiért. 

72.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az elűző szertartásnak, amelyet elvégeztünk, volt-e valami 
hatása az ülések helyszínének megtisztításában és elszigetelésében az 
olyan befolyásoktól, amelyeket nem kívánunk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is így van. 

72.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, mit tehetnék a szertartás hatékonysá-
gának növelésére? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

72.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád-e mondani, mitől került az instrumentum a 
mostanit megelőző két legutóbbi meditáció során egy oly mértékű 
öntudatlan állapotba, hogy megszakítottuk azokat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. El tudjuk. 

72.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanátok ezt nekem, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az entitás, aki az Orion csoportból köszönti ezt az 
instrumentumot, először megpróbálta az elme/test/szellem összetételt, 
melyet hívhattok szellemnek, a citromszín fizikai komplexum elha-
gyására késztetni abban a tévhitben, hogy a Ré kontaktusra készül elő. 
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Már ismeritek ezt a taktikát és annak következményeit. Az instrumen-
tum, érezvén e köszöntést, habozás nélkül folyamodott a fizikai 
komplexumi leföldeléshez, kérve, hogy fogjátok meg a kezét. Így az 
Orion entitás legnagyobb célkitűzése nem vált valóra. Mindamellett 
rájött, hogy a jelenlévők nem voltak képesek különbséget tenni az ép 
elme/test/szellem összetétellel járó eszméletlen állapot, és a transzálla-
pot között, melynél az elme/test/szellem összetétel nincs jelen. 

Ennélfogva a legteljesebb mértékig ráerősített a kábaságot kiváltó kö-
szöntésre, és a védelem nélküli meditációban ennél az instrumentum-
nál szimpla eszméletvesztést okozott, mint abban, amit ájulásnak vagy 
szédülésnek mondanátok. Az Orion entitás következetesen ezt a takti-
kát használta a Ré kontaktus megállítására, nehogy lehetőség legyen 
azt véghezvinni. 

72.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum egy kézműtétet ütemezett be a jövő hó-
napra. Ha általános érzéstelenítést alkalmaznak eszméletlen állapot 
előidézésére, akkor ez, vagy a műtét bármely egyéb jellemzője tesz-e 
majd lehetővé valamilyen támadást az Orion entitásoknak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez rendkívül valószínűtlen, mivel ehhez szükséges az 
elme/test/szellem összetétel szándéka, hogy a citromszín fizikai komp-
lexumból való eltávozáskor a legsajátságosabb módon legyen a Terem-
tő szolgálatára. Az általad leírt tapasztaláshoz közelítő személy hozzá-
állása nem az öntudatlan állapot ilyetén szándékkal való megközelítése 
volna. 

72.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy vélem, egy igen fontos vezérelvre bukkantunk itt most 
az Egység Törvénye szempontjából. Azt jelentetted ki, hogy az egyén 
hozzáállása mindenek feletti jelentőségű abban, hogy az Orion entitás 
sikeres lehessen. Elmagyaráznád, kérlek, miként működik ez az elv az 
Egység Törvénye szemszögéből, miért kimagasló jelentőségű az entitás 
hozzáállása, és miért tesz ez lehetővé közbelépést az Orion entitás 
számára? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A Zűrzavar Törvénye avagy Szabad Akarat végképp 
mindenek feletti a végtelen teremtés működésében. A szándék ugyan-
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olyan hevességű vonzást gyakorol az ellentétes pólusra, mint amilyen a 
szándék vagy a vágy erőssége. 

Ezért azok, akiknek vágyai sekélyesek vagy múlékonyak, röpke kiépü-
léseit tapasztalják meg csupán annak, amit mágikus körülményeknek 
lehetne talán nevezni. Van egy fordulópont, egy billenőpont, amely 
elbillen, mikor egy elme/test/szellem összetétel a szolgálatra hangolja 
az akaratát. Ha ez az akarat és vágy mások szolgálatára irányul, akkor 
az ennek megfelelő polaritás aktiválódik. 

E csoportnak a helyzetében három ilyen akarat működik egyként a 
közvetítővel a szolgálati hűség úgy mondjuk, központi álláspontjában. 
Ez olyan, amilyennek a munka egyensúlyához és a kontaktus fennma-
radásához lennie kell. A mi rezgésösszetételünk szintén egyirányba 
mutató ezekben a munkákban, és a szolgálati vágyunk is bizonyos 
fokú tisztasággal bír. Ez hozta létre az ellentétes pólus általatok tapasz-
talt vonzását. 

Megemlíthetjük, hogy a szabad akarat egy ilyetén konfigurációjának, 
mások szolgálatának egyirányába mutatóan, a fény erők nagy tömegé-
nek riadóztatására is adott a lehetősége. Ez a pozitív fény erő azonban 
szintén a szabad akarat hatálya alatt működik, és segítségül kell hívni.  

Mi nem beszélhettünk erről és nem vezethetünk benneteket, mivel 
ennek a kontaktusnak a természete olyan, hogy a szabad akaratotok 
tisztasága mindenek előtt megőrzendő. Ennek következtében tapasz-
talásokon küzditek keresztül magatokat, közben felfedezve azokat a 
hajlandóságokat, amelyek segítségetekre lehetnek. 

[30 másodperc szünet.] 

72.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A negatív irányultságú entitásokat, akik kapcsolatba lépnek 
velünk s más földlakókkal, korlátozza az Első Torzulás. Nyilvánvalóan 
korlátozta őket az imént előadott elűző szertartás is. Le tudnád írni, 
hogy a szabad akarat szempontjából miként korlátozzák ők magukat 
azért, hogy az Első Torzulás keretein belül működjenek, és hogy mi-
ként működik maga az elűző szertartás? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek a kérdésnek számos részlete van. Először is a 
negatív polaritásúak nem a szabad akaratra tekintettel tevékenyked-
nek, hacsak erre nem kényszerülnek. Ők magukat hívják és áthágnak, 
amikor csak lehetségesnek érzik azt. 

Másodszor, őket a Zűrzavar nagy Törvénye korlátozza, méghozzá úgy, 
hogy legnagyobbrészt nem léphetnek erre a planetáris hatásszférára, s 
az idő/tér torzulási ablakokat is csak odáig használhatják, ameddig van 
valamekkora hívás a pozitív hívást kiegyensúlyozandó. Mihelyst itt 
vannak, a vágyuk a leigázás. 

Harmadszor, a közvetítő e tér/időből való maradandó eltávolítása 
esetében elkerülhetetlen azt megengedni, hogy az instrumentum a 
citromszín fizikai komplexumát a szabad akaratából hagyhassa el. 
Következésképp cselhez folyamodnak. 

A generált fényformák felhasználása akkénti, hogy az ilyen entitások 
számára azt eredményezi, hogy egy falat találnak, melyen nem képesek 
keresztülhatolni. Ez a fénylények energiakomplexumainak s az Egy 
Végtelen Teremtő askpektusainak köszönhető, amelyeket a fényfal 
építése során megidéznek és életre hívnak. 

72.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Minden, amit csak e kontaktus kapcsán átélünk: a mi tudás 
iránti torzulásunk a szolgálat érdekében, az Orion entitás torzulása a 
kísérlet irányába, hogy e szolgálat hatékonyságát megkurtítsa – mind-
ez, miként én látom, az Első Torzulás eredménye a teljességgel szabad 
légkör megteremtésében a Teremtő számára, hogy darabkáinak köl-
csönhatásai révén még tájékozottabb legyen Önmagáról. Helyes-e a 
nézetem azzal kapcsolatosan, amit most elmondtam? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

72.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A legutóbbi ülésen említetted, hogy ha a közvetítő bár-
mennyit is elhasználna a most tapasztalt, megnövekedett életenergiá-
ból fizikai tevékenységekre, azért ő „kemény árat” fizetne. Felfednéd 
nekem e kemény árnak a jellegét, s hogy miért jelentkezne? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A fizikai energiaszint az elme/test/szellem összetétel 
test komplexuma számára rendelkezésre álló energiamennyiség mércé-
je. A vitális energiamérték az elme/test/szellem összetétel számára 
meglévő energia mennyiségét fejezi ki. 

Ez az entitás nagy torzulásokkal rendelkezik az elmekomplexumi te-
vékenységek, a lélek komplexumi tevékenységek valamint a Teremtő-
höz vezető nagy csatorna: az akarat irányába. Ennélfogva eme instru-
mentum vitális energiája még bármely mérhető fizikai tartalék hiá-
nyában is meglehetősen kiadós. 

Mindamellett ennek az akarati, lelki és szellemi energiának a fizikai 
komplexum dolgaira történő felhasználása sokkal nagyobb torzulást 
okoz a vitális energia lecsökkenésében, mint ugyanezen energiának 
ama dolgokra fordítása, melyek az elme/test/szellem összetétel akarata 
és leghőbb vágyai közül valók. Ebben az entitásban e vágyak a Terem-
tőnek tett szolgálatra irányulnak. Ez az entitás minden szolgálatot a 
Teremtőnek tett szolgálatnak tekint, s ez az, amiért óva intettük a 
támogató csoportot és magát az instrumentumot is e tekintetben. A 
torzulás mélysége szempontjából nem minden szolgálat egyenrangú. 
A túlhasználása e vitális energiának, hogy prózaiak legyünk, az életerő 
gyors megszüntetését jelenti. 

72.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Említetted, hogy elérhető a nagy tömegű fény. Fel tudná-e 
ez a csoport a megfelelő szertartással használni ezt az instrumentum 
vitális energiájának újratöltésére? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Azonban óvatosságra intünk bármely 
olyan munkával szemben, amely valamely személyiséget fölemel;  
hanem jobb válogatósnak lenni a munkátokban. 

72.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz azon, hogy „valamely személyi-
séget fölemel”? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nyomra vezető jeleket kínálhatunk. A magyarázat 
megsértés. Csak annyit kérhetünk, ismerjétek fel, hogy mindenki Egy. 
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72.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Belevettük a „Sin”-t is az elűző szertartásba, és a „Jod He 
Vau He”-ből „Jod He Sin Vau He”-t csináltunk. Ez segít? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez segít, különösen a közvetítőnek, akinek vibrációi 
nagymértékű egyezésben vibrálnak ezzel a hangrezgés-összetétellel. 

72.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A továbbiakban csoportos meditációkat fogunk tartani a 
vasárnap esti meditációink gyanánt. Azon aggódom, hogy… az inst-
rumentum védelmén, ha ő újra csatorna lenne ezeken. Van-e optimá-
lis idő, vagy időkorlát az elűző szertartás hatékonysága szempontjából, 
avagy, ha az elűző szertartással folyamatosan, naponta megtisztítjuk a 
vasárnap esti meditációra használt működési helyet, akkor ez hosszabb 
időre is megmarad, vagy pedig muszáj közvetlenül a meditációk előtt 
végezni a szertartást? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az első feltételezésed jobban közelíti a helyességet. 

72.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e bármilyen veszélye a vasárnap esti meditációknak – 
az elővigyázatosságok mellett is, amiket teszünk – arra nézve, hogy az 
instrumentum hagyja magát eltéríteni az Orion entitás által? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az Orion entitás lehetőségei teljesen az instrumentum 
tudatossági és felkészültségi állapotán múlnak. Mi azt sugalmaznánk, 
hogy ez az instrumentum még mindig túlságosan újonc azzal, hogy 
megnyitja magát kérdésekre, hiszen hát a Ré által használt formátum 
ilyen. Amint a közvetítő növekszik a tudatosságban, úgy ez az elővi-
gyázatosság akár szükségtelenné is válhat. 

72.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lehetséges-e túlenergizálni az instrumentumot szexuális 
energiaátadásokkal? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

72.17 KérdezKérdezKérdezKérdező:ő:ő:ő: Miért nincs védelem az elűző szertartás padlóján vagy alján, 
és kellene-e lennie? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek a munkaülésnek az utolsó teljes kérdése. 

A pszichikai köszöntés kiépítése csupán az energiaközpontokon ke-
resztül lehetséges egy olyan állomástól kiindulóan, melyet az ibolya 
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színen belülinek mondhattok, áthaladva az adeptus energiacentru-
mán, s onnét a lehetőség célpontjához. A köszöntés vibrációs termé-
szetétől és céljától függően, legyen az pozitív vagy negatív, az entitás a 
kívánt módon energizálódik vagy elzáródik. 

Mi Ré csoportja béliek ezt az instrumentumot keskeny sávú kontak-
tusban közelítjük meg az ibolya sugáron keresztül. Mások esetleg le-
hatolhatnak ezen a sugáron keresztül bármelyik energiaközponthoz. 
Mi, például, nagy hasznát vesszük eme instrumentum kék színű ener-
giaközpontjának, mivel kommunikálni próbáljuk a torzulásainkat/ 
megértéseinket az Egység Törvényéről. 

Az orioni entitás ugyanezen az ibolyaszín sugáron át fúrja be magát, és 
eljut két helyre, a legtöbb nem-fizikai esélyének megkísérléseként. 
Aktiválja a zöld színű energiaközpontot, miközben tovább torlaszolja 
az indigószín energiaközpontot. Ez a kombináció zavart kelt az inst-
rumentumban, majd pedig túlműködést okoz esztelen arányú fizikai 
komplexumi munkákban. Egyszerűen megkeresi az inkarnáció előtt 
felprogramozott és a testet öltött állapotban kifejlesztett torzulásokat. 

Magának az életnek az energiái, aki maga az Egy Végtelen Teremtő, a 
mágneses formában szemlélt test déli pólusától áradnak. Ezért csupán 
a Teremtő léphet be – a lábakon keresztül – a test energiaburkába 
bármilyen hatással. Az adeptus hatásai a fenti irányokból valók, s ezért 
a fényfal építése igen szerencsés. 

Megkérdezhetjük, hogy vannak-e még rövidebb kérdések jelenleg? 

72.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak azt kérdezném meg, hogy tehetünk-e valamit a közve-
títő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak némi fokozott torzulása 
van nyaktájékon. Némi erre való odafigyelés nagyobb komfortérzetet 
eredményezhet. Minden rendben, barátaim. A Ré által megfigyelt 
türelem és béketűrés dicséretes. A céltudat és a gondoskodás ilyen 
kifinomultságával folytassátok tovább a kontaktus számára alkalmas 
beállításoknál, és a mi kapcsolati fennmaradásunk is lehetséges lesz a 
továbbiakban. Ez elfogadható számunkra. 
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Ré vagyok. Most elhagylak benneteket, barátaim, az Egy Végtelen 
Teremtő szeretetének és fényének dicsőítésében. Járjatok hát örven-
dezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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73.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

73.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Adnál, kérlek betekintést az instrumentum állapotáról? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban kimondottak szerinti azzal a kivétellel, 
hogy a vitális energiaszint közelebb torzult ahhoz, ami eme entitás 
számára a normális. 

73.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az elűző szertartás, amit elvégeztünk, jó hatással volt-e a 
kapcsolatra? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A megjelölt szertartás minden egyes munka során 
erősödött a kontaktus tisztaságának eredményessé tételében, ami 
nemcsak a Ré kontaktus, hanem az adeptus valamennyi munkája 
számára kívánatos. 

73.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Most meg szeretnénk köszönni Rének a lehető-
séget, hogy szolgálatára lehetünk e szféra azon lakóinak, akik szeret-
nék, hogy az itt kinyert felvilágosításokat terjesszük. 

Kijelentettél egy olyat, hogy a szabad akaratnak mások szolgálatának 
egyirányába mutatóan a fény erők nagy tömegének riadóztatására is 
adott a lehetősége. Feltételezem, hogy pontosan ugyanez igaz az ön-
magát szolgáló pólusra is. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez téves, de körmönfontan az. Azok megidézésénél és 
életre hívásánál, akiket a negatív entitásoknak vagy minőségeknek 
lehet nevezni, a megnyilvánulás riadóztatja a pozitív irányultságú 
megfelelőket. Mindazonáltal a mások szolgálatának ösvényén járók 
megvárják, amíg hívják őket, addig csupán szeretetet küldhetnek. 

73.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Arra próbáltam kilyukadni, hogy ez a fényerők riadóztatása, 
miként én látom, egy olyan folyamat, mely teljesen a szabad akarat 
hatásköre kell legyen, ahogy te mondod. És amint az adeptus vagy 
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működtető vágya, akarata, és vágyának tisztasága fokozódik, úgy fo-
kozódik a fény erő mozgósítása is. Ez a rész ugyanaz-e a pozitív és a 
negatív potenciálokra, és helyes volt-e az állításom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Hogy elkerüljük a kavarodást, egyszerűen elismételjük 
tisztázásképpen csak a helyes feltételezésedet. 

A mások szolgálatának ösvényét járók a szolgálatra irányuló akaratuk 
erejével és tisztaságával egyenes arányban hívhatják segítségül a fény 
erőt. Az önmaguk szolgálatának ösvényét járók a szolgálatra irányuló 
akaratuk erejével és tisztaságával egyenes arányban hívhatják segítségül 
a sötét erőt. 

73.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Vitathatatlanul sok hiba lesz a mai állításaimban, mivel azt 
fogom tenni, hogy találgatni próbálok arra vonatkozólag, hogy ez 
miként működik, majd pedig hagyom, hogy kijavíts engem. 

A Középső Oszlop gyakorlatát szemügyre véve arra gondoltam, nem 
helyes az, hogy az adeptus lefelé haladni látja vagy képzeli el a fényt a 
koronacsakrától a lábig. Ré azt mondta, hogy a Teremtő a lábakon 
keresztül lép be és fölfelé halad, s hogy ez a spirálozó fény is a lábakon 
keresztül lép be és fölfelé halad. Úgy tűnik számomra, hogy egy fény 
erőt riadóztató adeptus, ha ennek felhasználását vizualizálja, a lábak 
felől belépve képzeli azt maga elé, először a vörös energiaközpontot 
energizálva, és ily módon haladván fölfelé az energiaközpontokon 
keresztül. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

73.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád mondani, miben tévedek e kijelentésemmel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

73.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megtennéd, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kétféle fogalommal van dolgod. Az első a fény kiépü-
lésének nagy útja a mikrokozmikus elme/test/szellemben. Feltételez-
zük, hogy egy adeptus energiaközpontjai simán és kiegyensúlyozottan 
működnek a legjobb képességük szerint egy mágikus munka előtt. 
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Minden mágikus munka életre híváson és/vagy megidézésen alapszik. 
Az első megidézés bármely mágikus munkában a mágikus személyiség 
megidézése, miként ez a kifejezés ismert előttetek. Abban a munká-
ban, amelyikről te beszélsz, az első stáció az eme mágikus személyiség 
megidézésének a megkezdése, mely azzal a mozdulattal idéződik meg, 
hogy felvesznek valamit. Mivel neked nincs öltözéki darabod vagy 
talizmánod, így a mozdulat, amelyet tettél, helyénvaló. 

A második stáció a nagy életkereszt életre hívása. Ez a mágikus szemé-
lyiségnek egy kiterjesztése, hogy a Teremtővé váljék. 

Ismétlem, minden megidézés és életre hívás az ibolya energiaközpon-
ton keresztül történik. Ez utána továbbmehet bármelyik használni 
kívánt energiaközponthoz. 

73.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Beszélnél akkor a lábon keresztül belépő csavarmozgó fény 
és a koronacsakrán át megidézett fény közti különbségről is? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A spirál felfelé mozgást végző fény működése, melyet 
az akarat vonz magához, hogy az Egy Végtelen Teremtő belső fényével 
találkozzék, hasonlítható a szívdobogáshoz, vagy a tüdőt környező 
izmok mozgásához, valamint a paraszimpatikus idegrendszer minden 
egyéb funkciójához. Az adeptus hívása hasonlítható azokhoz az ideg- 
és izomműködésekhez, melyek fölött az elme/test/szellem összetétel 
tudatos kontrollal rendelkezik. 

73.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Korábban azt közölted 
36 – úgy hiszem, jól emlékszem erre – 

hogy ahol ez a két irány találkozik, ott egy mérőszáma van úgymond, 
bármely adott elme/test/szellem összetétel fejlődésének. Jól mondom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

73.10 KérKérKérKérdező:dező:dező:dező: Tehát a riasztott fény megidézésénél úgy tűnik számomra, 
mintha a megidézés vizualizációja attól függne, hogy mi lesz a fénynek 
a felhasználása. Ez lehet gyógyítás, lehet kommunikáció, de lehet az 
általános tudatosítás is, mondhatni, a teremtésről és a Teremtőről. 
Beszélnél, kérlek, erről a folyamatról, s hogy helyes-e a felvetésem? 
                                                 
36 Ld. 49.5–6 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Felkínálunk néhány gondolatot, habár kétséges, hogy 
kimeríthetjük ezt a témakört. Minden egyes vizualizáció, függetlenül 
a munkavégzés pontjától, valamekkora indigó sugárbeli munkával 
indul. Miként tisztában is lehetsz vele, a szertartás, amelybe belekezd-
tetek, teljes egészében az indigó sugárban zajlik. Ez rendjén is van, 
hiszen ez a kapu. Innét, e kezdésből, fény idézhető meg kommuniká-
cióra vagy gyógyításra. 

Megjegyezhetjük, hogy abban a szertartásban, amelyet mi ajánlottunk 
fel nektek a Ré ülések megfelelő elkezdésére, a legelső figyelemfókusz 
a Teremtőre szegeződik. Megemlítenénk továbbá még egy pontot, 
amely finomság is, és érdekes is lehet egyben. A felfele spirálozó fény, 
melyet az akarat épít ki a pályáján, s amely végül egy felsőbb helyhez 
elérkezve párosul az Egy Teremtő belső tüzével, még mindig csak 
előkészület arra az elme/test/szellemen folytatandó munkára, amit az 
adeptus végezhet. Bizonyos krisztallizációja megy végbe az egyes 
munkaalkalmakkor használt energiaközpontoknak, hogy így a mágus 
egyre inkább azzá válik, amit keres. 

Ennél fontosabb, hogy az elme/test/szellem idő/tér megfelelőjének, 
amely mágikus személyiségként megidéződik, az egyedüli lehetősége a 
gyors növekedésre a harmadik denzitású tér/idős elme/test/szellem 
számára elérhető katalitikus történések megéléséből származik. Vagyis 
az adeptus nagyfokúan segíti a Teremtőt nagy katalizátor fel-
ajánlásával a teremtés azon nagyobb darabkájának, mely az entitás 
elme/test/szellem teljességeként azonosítódik. 

73.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A vágy és az akarat kulcstényezők a folyamatban. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Hozzátennénk még egy minőséget. A mágikus szemé-
lyiségnél a vágy, az akarat és a polaritás a kulcs. 

73.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt feltételezném akkor, hogy a sok úgynevezett igehirdető 
közül, aki jelenleg a társadalmunkban megtalálható, soknak nagy vá-
gya, nagy akarata és talán nagy polaritása is van. Úgy tűnik nekem, 
hogy némely esetben információhiány vagy ismerethiány van, amiből 
vajmi kevés eredményes munka származik a mágikus értelemben. 
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Jó nyomon járok ezzel az elemzéssel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Részben igazad van. Egy másokat szolgáló munka 
polaritásának vizsgálatakor a szabad akaratot mindenek fölött állóként 
kell tekinteni. Azok az entitások, akikről te beszélsz, úgy próbálnak 
pozitív változásokat előidézni a tudatosságban, hogy közben korlátoz-
zák a szabad akaratot. Ez hoz létre elzáródást a munka mágikus termé-
szetén, leszámítva azokat az eseteket, amelyekben az egyén szabadon 
vágyja elfogadni az igehirdető munkáját – miként nevezted. 

73.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi volt az irányulás az effajta közlésmód szemszögéből 
nézve a názáreti Jézusként ismert esetében? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Talán olvastál eme entitás némely munkájáról. Taní-
tóként ajánlotta fel magát azon elme/test/szellem összetételek számára, 
akik összegyűltek meghallgatni, és még akkor is egy fátyol mögül  
beszélt, teret hagyva azok részére, akik nem kívánták meghallani.  
Mikor ezt az entitást felkérték gyógyításra, gyakran meg is tette ezt, 
mindig két intéssel fejezvén be a munkát: először is, hogy a meggyó-
gyított entitást a saját hite gyógyította meg, vagyis a képessége, hogy 
lehetővé tegye és elfogadja a változásokat az ibolya sugáron keresztül 
az intelligens energia kapujába; másodszor pedig mindig azt mondva, 
„Ne szólj róla senkinek.” Ezek azok a munkák, amelyek maximális 
minőségű szabad akaratra törekszenek a munka pozitív tisztaságához 
való ragaszkodás megtartása mellett. 

73.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Magának a munkának egy másik entitás általi megfigyelése 
számomra a szabad akarat részleges korlátozásának tűnik annyiban, 
hogy egy szemmel látható mágikus esemény játszódott le egy adeptus 
működésének eredményeként. Ezt ki lehetne terjeszteni bármi más 
jelenségre is, ami a normálisan elfogadhatótól kicsit is eltér. Beszélnél 
erről az ellentmondásról, ami a közvetlen problémája bárkinek, aki 
gyógyítást végez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mi az Egység Törvényének szerény hírnökei vagyunk. 
Számunkra nincsenek ellentmondások. Azok a munkák, amelyek  
varázslásnak és ennélfogva a szabad akarat korlátozásának tűnnek, 
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önmagukban nem teszik ezt, mivel az érzékelésnek annyi a torzulása, 
ahány a megfigyelő, és valahány megfigyelő azt látja, amit látni kíván. 
Szabad akarat megszegés ilyen körülmények között csak akkor törté-
nik, ha a munkát elvégző entitás ennek az eseménynek a szerzőségét a 
saját maga és saját képességei számlájára írja. Azok, akik azt állítják, 
hogy a munka nem tőlük jön, hanem csak rajtuk keresztül, nem37 
sértenek szabad akaratot. 

73.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt mondod, hogy ha egy entitás azt hangoztatja, hogy nem 
tőle jön a munka, hanem csak rajta keresztül, az szintén megsértés. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Mi azt mondtuk, hogy ebben az 
esetben nincs megszegés. 

73.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A Jézusként ismert tizenkét tanítványt gyűjtött össze. Mi 
célja volt azzal, hogy ezek a tanítványok vele legyenek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mi célja volna a tanítás/tanulásnak, ha nem volnának 
tanuló/tanítók? Az ehhez az entitáshoz vonzódókat úgy fogadta ma-
gához ez az entitás, hogy az független volt bármilyen kimeneteltől. Ez 
az entitás elfogadta a természete és azon érzékelése által reá helyeződő 
megtiszteltetés/kötelességet, hogy az ő küldetése az, hogy beszéljen. 

73.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A tűz gyakorlatában tehát – feltételezem – a gyógyító 
ugyanazzal az energiával dolgozik, amelyről azt beszéltük, hogy a 
koronacsakrán keresztül lép be. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van némi további megjegyzéssel, amely szüksé-
ges gondolataidhoz, hogy folytathasd a tanulmányok eme útvonalát. 
Mikor a mágikus személyiség elültetődött a zöld színű energiaköz-
pontban a gyógyítói munkához, az energia ezután a kristályos köz-
pontnak tekinthető, melyen keresztül a testi energia becsatornázódik. 
A gyógyításnak ez a speciális formája ezért mind az adeptus energiáját, 
mind a fölfelé spirálozó fény energiáját felhasználja. 
                                                 
37 Ré eredeti mondata: “Those who state that no working comes from it but only through it is 
infringing upon free will.” A hiba kijavításra került a következő kérdés-válaszban (73.15), és 
fájdalomfellángolás okozta hibaként lett beazonosítva a következő ülésen (74.2) 
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Miközben a zöld színű energiaközpont ragyogóbbá válik – és közbe-
vetnénk, hogy e ragyogóság nem túlműködésre utal, hanem kikristá-
lyosodásra –, a test komplexum zöld színű központjának energiája két 
spirálkört ír le, először óramutató járása szerint a zöld sugár energia-
központból a jobb vállig, majd a fejen és a jobb könyéken keresztül le 
a solar plexuson át a bal kézhez. Ez besodor minden test komplexumi 
energiát egy csatornába, mely aztán újra megforgatja a nagy kört óra-
mutató járása szerint jobbról – javítjuk ezt az instrumentumot: balról 
a lábakhoz, a jobb kézhez, a koronához, a bal kézhez és így tovább. 

Ekképp a beérkező testi energia kristályosulva, szabályszerűsödve és 
csatornázódva az adeptus személyiségén keresztül, a zöld színű ener-
giaközponthoz megérkezve azután kiáraszthatja az adeptus egyesített 
energiáit, aki inkarnált, s ezért a gyógyítás szolgálatát felkínálja egy e 
szolgálatot kérő entitásnak. Ez az alapszituáció valósul meg ott is, ahol 
olyan entitás van, aki egy csatornán keresztül dolgozik a gyógyításért. 

73.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: El tudnád-e mondani, hogy ez a fénytranszfer – gondolom, 
hogy ez volna – miként érinti a gyógyítandó pácienst? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A hatás a polarizáltság hatása. Az entitás vagy elfogad 
valahányad részt ebből a felkínálásra kerülő polarizált életenergiából, 
vagy sem. Kézrátétel esetében ez az energia meghatározottabban kerül 
csatornázásra, s hasonlóan meghatározottabb a lehetőség is ennek az 
energiának az elfogadására. 

Látható, hogy a Király Kamrája effektusra ennél a fajta munkánál 
nem történik kísérlet, inkább a hozzáadásra ezen energiák feltöltési 
lehetőségéhez egy olyasvalakinek, akinek energiái alacsonyak. Sok 
betegségnek nevezett torzulásotokon lehet ezzel a módszerrel segíteni. 

73.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy általános kijelentést tennék, amit kijavíthatsz. A gyógyí-
tó-páciens összképet én úgy látom, hogy a gyógyításra szorulónak 
elzáródás lehet egy vagy több energiaközpontjában – de mi csak egy 
konkrét problémát fogunk figyelembe venni. Ezen energiaközponti 
elzáródás következtében a fölfelé spirálozó fény, mely a hét test közül 
valamelyiket létrehozza, meg volt gátolva e test karbantartásában, s ez 
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eltorzuláshoz vezetett eme test tökéletességétől, amit mi betegségnek 
vagy testi rendellenességnek nevezünk, ami nem tökéletes. A gyógyító, 
miután megfelelően konfigurálta energiaközpontjait, a jól beállított 
energiaviszonyain keresztül képes fényt, lefelé ömlő fényt csatornázni 
a gyógyítandóhoz. Ha a gyógyítandónak megvan a mentális beállított-
sága arra, hogy ezt a fényt elfogadja, akkor a fény belép a fizikai 
komplexumba és újrakonfigurálja a torzulást, melyet az eredeti elzá-
ródás hozott létre. Biztos vagyok benne, hogy ejtettem néhány hibát 
ebben. Kijavítanád őket, ha megkérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A hibáid aprók voltak. Jelenleg nem kísérelnénk meg 
túl nagy finomítást tenni a kijelentésen, mivel előzetes anyag tartozik 
hozzá, amely kétséget kizáróan elő fog még kerülni. Elmondhatunk 
annyit, hogy többféle formájú gyógyítás létezik. Sokban csupán az 
adeptus energiáját használják. A tűz gyakorlatában valamekkora fizikai 
komplexumi energia is becsatornázásra kerül. 

Megjegyezhetjük továbbá, hogy amikor a gyógyításra vágyó, hiába, 
hogy őszinte, de gyógyulatlan marad – miként e torzulást nevezitek –, 
akkor inkarnáció előtti választásokat is fontolóra vehettek; és egy ilyen 
entitásnak azzal a javaslattal tehettek hatékonyabb segítséget, hogy 
meditáljon el az igenlő felhasználásán bármely korlátozásnak, amit 
tapasztal. Azt is megemlítenénk, hogy az indigó színű munkák ilyen 
esetekben gyakran segítenek. 

E megjegyzéseken kívül másban nem kommentálnánk a kijelentésedet 
ezen a munkaülésen. 

73.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy tűnik előttem, hogy a mások szolgálatának útját járók 
számára az elsődleges fontosságú dolog egy olyan attitűd kifejlesztése, 
amelyet én csak úgy tudok leírni, mint vibráció. Ez a hozzáállás fej-
leszthető meditációval, szertartással, és a teremtés vagy a Teremtő egy 
folyamatosan fejlődő megbecsülésével, ami egy olyan tudati állapot-
hoz vezet, ami számomra csak úgy fejezhető ki, mint vibrációban való 
növekedés vagy a mindenekkel való egység. Kibővítenéd és kijavíta-
nád ezt az állítást? 
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Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem javítjuk ki ezt az állítást, hanem kibővítjük azt, 
indítványozva, hogy ezekhez a minőségekhez hozzáveheted a napról 
napra és pillanatról pillanatra megélt életet, mivel az igazi adeptus 
egyre inkább úgy él, amilyen. 

73.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Köszönjük. Beszélnél nekem a két vagy több elme/test/ 
szellem összetétel közt lehetséges energiacserék számáról? Ez nagyon 
nagy, vagy pedig kevés ilyen van [nem hallható] ? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A szám végtelen, hisz nem egyedi minden elme/test/ 
szellem összetétel? 

73.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Definiálnád ezt a megállapítást: „két elme/test/szellem 
összetétel közti energiacsere”? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés erre a munkaülésre. Az 
entitásnak még van elérhető átutalt energiája, ám gyorsan növekvő 
eltorzulásokat találunk a fájdalom felé a nyakban, a hát területén, 
valamint a csuklókban és a kézi nyúlványokon. 

A fizikai energiaátadás számos módon végezhető. 

Két példát adunk. Mindegyik valamilyen, az énnek Teremtőként való 
érzékelésével kezdődik, vagy valamilyen módon a mágikus személyiség 
megidézésével. Ezt végezhetik tudatosan vagy tudattalanul is. Elsőként 
az a gyakorlat, melyet mi a tűz gyakorlatának nevezve mondtunk el: 
ez, noha fizikai energiaátadás, nem olyan, aminek mélyen velejárói 
lennének a test komplexumi kombinációk. Vagyis a traszfer kifino-
mult, és minden átadás egyedi abban, amit felajánlanak és abban, 
amit elfogadnak. Ennél a mondatnál megjegyezhetjük, hogy ez az oka 
a lehetséges energiacserék végtelen hosszú sorának. 

A második energiacsere, amelyről szólnánk, az a szexuális energiacsere. 
Ez egy nem-mágikus szinten játszódik le mindazon entitásoknál, akik 
aktív zöld sugárral vibrálnak. Lehetséges – mint ennek az instrumen-
tumnak az esetében, amely az Egységes Végtelen Teremtő szolgálatába 
ajánlja fel magát – tovább finomítani ezen az energiacserén. Mikor a 
másik-én is felajánlja magát az Egy Végtelen Teremtő szolgálatában, a 
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csere megduplázódik. Az átutalt energia ezután már csak a létrejött és 
kibocsátott polarizált szexuális energia mennyiségén múlik. Vannak 
még egyéb finomítások e ponton túl is, melyek már a magasfokú  
szexuális mágia területére visznek. 

A mentális testek birodalmában vannak változatok mentálisan kicse-
rélt energiára. Ez újra csak függvénye a keresett tudásnak és a felkínált 
tudásnak. A leggyakoribb mentális energiatranszfer a tanító és tanuló 
cseréje. Az energia mennyisége függ a felajánlás minőségétől a tanító 
részéről a szolgálati vágy és a kínált információk tisztaságában, vala-
mint a tanítvány részéről a tanulási vágy tisztaságától és az ismeretet 
befogadó elme vibrációs komplexum képességétől. 

Megint másik formája az energiacserének a hallgató és beszélő cseréje. 
Amikor a beszélő mentális/érzelmi komplexumi torzulásokat él át a 
szenvedés, a bánat vagy más mentális fájdalom felé, akkor abból, amit 
már elmondtunk, talán összegyűjthetsz egy tudást az ebben a cserében 
lehetséges változatokra. 

A spirituális energiacserék valamennyi energiacserék közepén állnak, 
mivel itt az énnek és más-énnek Teremtőkénti ismerete mindenek 
felett álló, ez márpedig spirituális munka. A spirituális energiacsere 
változatai közé tartoznak azok a dolgok, melyekről a mai napon be-
széltünk, mikor az adeptus témájáról ejtettünk szót. 

Vannak-e rövidebb kérdések, mielőtt elhagynánk ezt a munkaülést? 

73.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Csak annyi, hogy tehetünk-e valamit, amivel fokozhatnánk 
az instrumentum kényelmét vagy a kontaktust, és másodszor, hogy 
elhangzott-e valami olyan a mai ülésen, amit nem szeretnél publikál-
ni? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Két dologra hívnánk fel a figyelmeteket. Elsőként jó, 
ha a gyertyát, amely minden üléssel 10°-kal arrébb kerül, sosem enge-
ditek lecsordulni, mivel ez egyensúlytalanságot okozna a tartozékok 
védő szerepére való beállításában ennek az instrumentumnak. Máso-
dikként javasolhatunk odafigyelést a nyaki területre, hogy a párna, 
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amellyel az meg van támasztva, kényelmesebb legyen. Ez a probléma 
sok ülést megrövidített. 

Köszönet nektek, barátaim, a lelkiismeretességetekért és az igényessé-
getekért, ami ezeket a tartozékokat illeti, mely a munkaülések 
előrehaladtával fokozódni látszik. Másodszor, a döntéseitek teljesen 
tirátok tartoznak azt illetően, hogy mit kívántok nyilvánosságra hozni 
ebből az ülésből. 

Ré vagyok. Távozom tőletek dicsőítéssel az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonáj. 
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74.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

74.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megadnád nekem, kérlek, először is az instrumentum álla-
potát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti. 

74.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mielőtt új anyagra térnék rá, a múltkori ülésen úgy tűnt, 
hogy egy kisebb hiba merült fel, melyet utána kijavítottam, a „nem 
tőle jön a munka, hanem csak rajta keresztül” nevezetű állítás kap-
csán. Ez egy átviteli hiba volt? Vagy mi okozta ezt a problémát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum, habár teljesen nyitott a mi kes-
keny sávú kontaktusunkra, időnként hirtelen fölerősödését tapasztalja 
annak a torzulásnak, amelyet fájdalomnak hívtok. Ez az adott pilla-
natban legyöngíti a kontaktust. Ez a fajta megnövekvő torzulás na-
gyobb gyakorisággal jött elő e közvetítő testi komplexumában abban 
az időszakban, melyet ti az előző két hétnek titulálhattok. Habár ez 
normál esetben nem olyan jelenség, amely problémát okozna az átvi-
telben, az előző ülés alkalmával kétszer is ezt tette. Mindkét alkalom-
mal a közvetítés kijavítására vagy helyreigazítására volt szükség. 

74.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Le tudnád-e, kérlek, írni a transzállapotot, mivel eléggé 
tanácstalan vagyok azzal kapcsolatban, hogy transzállapotban miként 
képes hatni az instrumentumra a fájdalom, hiszen én azon az állás-
ponton voltam, hogy a test komplexum fájdalma nem érződik a 
transzállapotban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az instrumentum nem érzékeli sem ezt, 
sem más érzeteket. Azonban mi Ré csoportja béliek a citromszínben 
aktivált fizikai komplexumot használjuk csatornaként, amin keresztül 
megszólalunk. Amint az instrumentum elme/test/szellem összetétele a 
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mi gondjainkra bízva elhagyja ezt a fizikai burkot, az finoman átáll a 
mi kontaktusunkra. 

Mindazonáltal a torzulás, melyet fájdalomnak hívtok, mikor eléggé 
súlyos, gyengíti a megfelelő kapcsolatot, mikor pedig a megnövekvő 
torzulás heves, a csatorna behangolásának megingását is okozhatja. 
Ekkor a behangolást korrigálni kell, melyet mi megtehetünk, mivel az 
instrumentum önszántából kínálja fel számunkra e lehetőséget. 

74.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy korábbi ülésen az archetípusi elméről hangzott el egy 
kérdés, amely nem került teljesen megválaszolásra. Az erre a kérdésre 
adható válasszal szeretném most folytatni. Tudnád-e, kérlek, ezzel 
folytatni, vagy fel kell-e olvasnom újra a teljes kérdést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Általános gyakorlatként jó a kérdést ugyanazon 
tér/időben elvibrálni, ahol a válasz kívántatik. Mindamellett, ebben az 
esetben elfogadható számunkra, hogy ennél a pontnál egy jegyzet 
kerüljön beillesztésre a felvételetekbe ezekről a hangrezgés összetéte-
lekről, amely a kérdés helyére hivatkozik a korábbi ülésekben.38 

Ez a kérdés, jóllehet megfontolt, bizonyos fokig nem üti meg az    
archetípusi elme természete felismerésének mércéjét. Nem tanítha-
tunk/tanulhatunk másnak olyan mértékben, amennyire mi tanu-
ló/tanítókká váltunk. Ennélfogva csupán általános megállapításokat 
fogunk tenni erről az érdekes témáról, és ráhagyjuk a kérdezőre bár-
mely kérdés kigondolását és továbbfinomítását. 

Az archetípusi elme úgy definiálható, mint olyan elme, mely e boly-
gószféra Logoszának a sajátossága. Ezenképpen, a nagy kozmikus 
össz-tudattal ellentétben, tartalmazza azt az anyagot, amelyben örö-
mét lelte a Logosz, hogy finomításul felkínálja a nagy kozmikus léte-
zőségnek. Az archetípusi elme tehát az, amely tartalmaz valamennyi 
arculatot, ami hatással lehet az elmére vagy a tapasztalásra. 

A Mágus mint jelentős archetípus lett megnevezve. Mindazonáltal 
nem került felismerésre, hogy az archetípusi elmének ez a darabkája 

                                                 
38 A kérdést ld. 67.28 
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nem a mély tudattalant képviseli, hanem a tudatos elmét, de még 
kiváltképp az akaratot. Az egyesek által Főpapnőként nevezett arche-
típus pedig ennek megfelelően az intuitív vagy tudatalatti készség. 

Figyeljük csak meg az egyént, mivel ő rokonságban áll az archetípusi 
elmével. Számba vehetitek a lehetőségeket az összefüggések hasznosí-
tására a mikrokozmoszbéli elme/test/szellem és a Teremtőt jobban 
közelítő archetípusi elme/test/szellem közt. 

Példának okáért az általad e hely megtisztítására levezényelt szertar-
tásban te a „Ve Geburah”(„és a hatalom”) kifejezést használod. Helyes 
feltételezés az, hogy ez az Egy Végtelen Teremtőnek egy porciója vagy 
aspektusa. Ám azonban az archetípusi elmével is léteznek különféle 
kapcsolatok, melyeket az adeptus mind tovább finomíthat. A „Ve 
Geburah” a kapcsolódás Mihályhoz, Marshoz, a pozitívhoz, a férfias-
sághoz. A „Ve Gedulah”(„és a dicsőség”) kapcsolódik Jupiterhez, a női-
ességhez, a negatívhoz, az Élet Fájának azon részéhez, mely Aurielhez 
kötődik. 

Folytathatnánk, mind tovább finomítva e két belépést az archetípusi 
elméhez. Tárgyalhatnánk színkapcsolatokat, rokonságot más archetí-
pusokkal és így tovább. Ez az adeptus munkája, nem a tanító/tanulóé. 
Csupán javasolhatjuk, hogy léteznek tanulási rendszerek, amelyek 
tárgyalják az archetípusi elme részleteit, és jó kiválasztani egyet közü-
lük és gondosan tanulmányozni. Még közelebb áll a jóhoz, ha az 
adeptus túlmegy mindenen, amit leírtak, és létrehoz olyan megfelelte-
téseket, melyekkel az archetípus akaratlagosan előhívható. 

[34 másodperc szünet.] 

74.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van itt egy olyan kérdésem, amit megválaszolnék magam, 
majd hagynám, hogy kijavíts. Én úgy látom, hogy a személyiségbeli 
fegyelmezések táplálják az indigószín energiaközpontot, és hatással 
vannak a fehér mágus erejére azzal, hogy tisztává teszik az alacsonyabb 
energiaközpontokat, és így szabad áramlást engednek a felfelé körkö-
röző fénynek, hogy az elérje az indigó központot. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 
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74.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kijavítanál, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az indigó központ valóban legelső rangú az adeptus 
munkájában. Azonban nem képes – bármennyire is kikristályosult – 
semmilyen mértékben egyensúlytalanságokat vagy elzáródásokat kija-
vítani más energiaközpontokban. Ezeket egyenként kell tisztává tenni 
a vöröstől fölfelé haladva. 

74.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem vagyok benne biztos, hogy értem ezt.39 A kérdés az, 
hogy „A személyiségbeli fegyelmezések miként táplálják az indigószín 
energiaközpontot, és milyen hatással vannak a fehér mágus erejére?” 
Értelmes ez a kérdés? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. 

74.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Megválaszolnád, kérlek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Örömmel megválaszoljuk ezt a kérdést. Mi úgy értel-
meztük az előző kérdést, hogy abban másra helyeződött a hangsúly. 
Az indigó sugár az adeptus sugara. Az általad keresett válasz nagy része 
ebben a mondatban van. Van egy azonosítás eme energiaközpont 
kikristályosodása és a javulás között az elme/test/szellem összetétel 
működésében, amint az elkezd túllépni a tér/idő kiegyensúlyozáson, 
és megkezd belépni a tér/idő és idő/tér kombinált birodalmába. 

74.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lássuk csak, nem téves véleményem van-e a személyiségbeli 
önfegyelmezések hatásáról. Azon a feltételezésen voltam, hogy egy 
személyiségbeli önfegyelmezés – ha annak, mondjuk úgy, a hozzáállá-
sa kiegyensúlyozott egyetlen másik entitástárs irányába – megfelelően 
tisztává teszi és bizonyos mértékig ki is egyensúlyozza a narancsszín 
energiaközpontot. Helyes ez így? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem mondhatjuk, hogy helytelenül beszélnél, hanem 
csak hogy aligha teljességgel. A fegyelmezett személyiségnek, amikor 
szembesül egy másik-énnel, valamennyi központja kiegyensúlyozott az 
ő egyedi egyensúlya szerint. Imígyen a másik-én egy tükörbe pillant 
bele, ahol önmagát látja. 
                                                 
39 A kérdés az írnoktól (Jim-től) származik. 
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74.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mármost, a személyiségbeli önfegyelmezést egy mindenek 
fölé tornyosuló munkaként látom bárki előtt, aki az evolúció folyama-
tával tudatosan tisztába került. Igazam van-e ezzel a kijelentéssel? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Meglehetősen. 

74.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most, amire ki szeretnék lyukadni, az az, hogy ezek a 
fegyelmezések miként hatnak a fehér mágus energiaközpontjaira és 
erejére, hogy úgy mondjam. El tudnád, volnál szíves elmondani ne-
kem, hogy miként működik ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A személyiségbeli önfegyelmezések leglényege három-
rétű. Egy: ismerd meg önmagad. Kettő: fogadd el önmagad. Három: 
légy a Teremtő. 

A harmadik lépés az a lépés, amely, ha véghez viszik, az illetőt a min-
denek legalázatosabb szolgálójává teszi, személyiségében átláthatóvá, 
valamint teljességgel képessé más-ének megismerésére és elfogadására. 
A mágikus működésre törekvéssel kapcsolatosan a személyiség folya-
matos fegyelmezésébe beleértendő az adeptus részéről önmaga meg-
ismerése, önmaga elfogadása, s így az út szabaddá tétele a nagy indigó 
kapuhoz a Teremtő felé. A Teremtővé válás egyenlő a minden létező-
vé válással. Nincs már személyiség abban az értelemben, amelyikkel az 

adeptus megkezdte tanulás/tanítását. Az indigó sugár tudatosságának 
egyre kristályosabbá válásával egyre több munka végezhető, és egyre 
több fejeződhet ki az intelligens végtelenből is. 

74.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Kimondtad, hogy egy mások szolgálatában való működés-
nek a fény erők nagy tömegének riadóztatására is adott a lehetősége. 
Le tudnád írni, hogy miként is működik ez pontosan, és hogy milyen 
felhasználási módjai lennének ennek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vannak hangrezgés összetételek, amelyek nagyon  
hasonlóan működnek, mint a telefonotok tárcsázása. Amikor ezeket 
megfelelőképp vibrálják ezt kísérő kívánsággal és koncentrációval, 
akkor ez olyan, mintha sokan a metafizikai vagy belső síkjaitokon egy 
telefonhívást kapnának. Ezt a hívást ők fogadják azáltal, hogy felfi-
gyelnek a ti tevékenységetekre. 
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74.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Sok ilyen van. A mi társadalmunkban a legkézenfekvőbbek 
az egyházban használatosak, semmint a mágikus szakértő által haszná-
latosak. Mi a különbség, hatásukat tekintve aközött, amiket mondjuk 
az egyházban, a mi különböző templomainkban használnak, és azok 
között a speciálisan mágikus ráolvasások között, amiket az adeptus 
használ? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ha az egyházaitokban mindenki adeptus lenne tuda-
tosan teli akaraterővel, kereséssel, koncentrációval és a hívást illető 
tudatos ismerettel, akkor nem volna különbség. A hívás hatékonysága 
a hívók mágikus kvalitásának függvénye, vagyis a vágyuké, hogy a 
tudatosság kívánatos megváltozott állapotát keressék. 

74.14 KéKéKéKérdező:rdező:rdező:rdező: A védelmi szertartás kiválasztásakor mi végülis a Kisebb 
Pentagramma Elűző Szertartásában egyeztünk meg. Feltételezem, 
hogy ezek azok a fajta hangrezgés-összetételek, amelyekről te beszélsz 
a belső síkon tartózkodók riadóztatására. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

74.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ha a saját szájízünk szerint terveznénk meg egy szertartást, 
első ízben használatos sorrendű szavakkal a védelemre, annak milyen 
lenne a relatív érdeme a kiválasztott szertartáshoz képest? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kisebb volna. Egy szertartás megtervezésénél jó elér-
hető írott munka szövegtörzsét tanulmányozni, melyben fellelhetők 
pozitív avagy másokat szolgáló erő nevei. 

74.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy hasonlattal fogok élni, mely a telefoncsörgés hangereje 
a szertartás végzésénél, a szertartást gyakorlók hatékonyságára nézve. 
Na most, amint látom, számos dolog van hatással a szertartás haté-
konyságára: elsőként a gyakorlók szolgálati vágya, a képességük a má-
gikus személyiség megidézésére, a vizualizáló készségük a szertartás 
végrehajtása során, és hadd kérdezzelek meg ezen tételek egymáshoz 
képesti fontosságáról, plusz hogy miként fokozhatók ezek egyenként? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés súrolja a túlkonkretizáltságot. Igen fontos 
az adeptus számára, hogy tanító/tanulóként érezze saját növekedését. 
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Csak annyit mondhatunk, hogy helyesen vélelmezed a mágikus sze-
mélyiség kimagasló fontosságát. Ez önmagában is egy külön tanul-
mány. Megfelelő érzelmi akaraterővel, polaritással és tisztasággal 
munka végezhető az alkalmas hangrezgés-összetételekkel vagy azok 
nélkül. Mindamellett nincs szükség tompa élű eszközre, amikor ott 
van a sebészkés. 

74.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételezem, hogy a korábban használt szertartások azért 
működnek, mert ezek a szavak már kiépítettek egy hajlamot azok 
tudatában, akik ezeken a területeken dolgoztak, hogy így azok, akik az 
általunk keresett elmetorzulás szerintiek, az eme szófüzérek tudatos-
ságban rejlő lenyomatára reagálnak. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nagy mértékig helytálló. Kivételt képez némely mit 
úgy hívtok, hogy héber és mit úgy hívtok, hogy szanszkrit magán-
hangzótok hangzása. Ezen hangrezgés-összetételeknek idő és tér előtti 
erejük van, és olyan fénykonfigurációkat képviselnek, melyekből a 
mindenség épült. 

74.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miért rendelkeznek e hangok ezzel a tulajdonsággal? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A rezgésösszetételek összefüggése matematikai. 

E pillanatban még egy teljes kérdésre van elegendő átutált energiánk. 

74.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miből állapították meg ezen szanszkrit és héber hangok 
felhasználói, hogy mik ezek a hangok? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A héber esetében a Jahveként ismert entitás segítette 
hozzá őket ehhez a tudáshoz a genetikai kód anyagára történt 
benyomatolás révén, amiből nyelv lett, miként nevezitek. 

A szanszkrit esetében a hangrezgések annak köszönhetően tiszták, 
hogy korábban hiányzott az úgymond ábécé vagy betűzés. Ekképpen 
a hangrezgés-összetételek szemlátomást a helyükre találtak mint a 
Logosztól jövők. Ez inkább egy, mondhatni, természetes vagy meg-
támogatás nélküli helyzet vagy folyamat volt. 
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Most pedig megjegyzést szeretnénk fűzni az előző munkaülésen tör-
tént malőrhöz, aholis a közleményünk téves helyet adott meg egy 
rövid időre, majd pedig kijavítottuk.40 Talán látod a tűz gyakorlatá-
ban az óramutató járása szerinti kezdőspirált a zöld színű energiaköz-
pontból, át a vállon és a fejen, majd át a könyéken, egész a bal kézig. 
Még azelőtt kijavítottuk a csatornát, hogy e válasz többi részének vé-
géhez értünk volna. 

Van-e rövid kérdés jelenleg? 

74.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van-e valami, amit tehetnénk, hogy az instrumentum 
komfortosabban érezze magát, vagy amivel javíthatnánk a kontaktu-
son? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden rendben. Az instrumentumnak továbbra is 
némi fájdalma van, ahogy nevezitek e torzulást. A nyaki terület igen 
eltorzult maradt, habár a változtatások egy kicsiny mértékben segítsé-
gül voltak. A beállítások jók. 

Most elhagynánk benneteket, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát dicsőítve és örvendezve az Egy 
Végtelen Teremtő erejével és békéjével. Adonáj. 

                                                 
40 Ld. 73.17 válaszának második bekezdését. E megjegyzését Ré minden bizony-
nyal a 74.2-re adott válasz kiegészítéseként teszi. 
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75.0 Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

75.1 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Meg tudnád adni kérlek először az instrumentum állapotát? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti némi apró csökke-
néssel a vitális energia tartalékában, mentális/érzelmi torzulások okán 
azt illetően, amit a jövőnek mondotok. 

75.2 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy éreztem, hogy ez az ülés javallott, mielőtt az instru-
mentum befekszik a kórházi kezelésére. Szeretett volna feltenni egy 
pár kérdést ezzel kapcsolatosan, ha lehetséges. 

Először is, hogy van-e valami, amit az instrumentum vagy pedig mi 
tehetnénk a kórházi ellátás javítása érdekében, vagy amivel ennek a 
kapcsán a közvetítőnek bármilyen módon is segíthetnénk? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Igen. Vannak módok eme entitás mentális/érzelmi 
állapotának megsegítésére, azzal a kitétellel, hogy az csak erre az enti-
tásra vagy egy hasonló torzulásúra igaz. Van egy általános dolog is, 
ami elvégezhető a helyszín javításaképp, melyet kórháznak hívnak. 

Az első segítség annak a szertartásnak az elvibrálásához kapcsolódik, 
amely eme entitás számára a legismerősebben cseng, és amelyet ez az 
entitás már régóta használ az Egy Végtelen Teremtőről alkotott képe 
torzítására. Ez egy hasznos dolog a napi periódus bármely pontján, de 
különösen hasznos akkor, amikor Nap testetek elrejti magát a helyi 
tekintetetek elől. 

A végrehajtás helyszínének a helymegtisztítás szertartásával történő 
általános javítása már ismert. Megemlíthetjük, hogy a szeretet irányú 
torzulás – miként nevezitek e szellemi/érzelmi komplexumot –, amit 
ez iránt az entitás iránt mindegyikőtök érez, segítségül lesz akár kifeje-
ződik ez, akár megnyilvánulatlan marad, hisz nincs is nagyobb véde-
lem a szeretetnél. 
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75.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Úgy érted, hogy hasznos volna előadni a Kisebb 
Pentagramma Elűző Szertartását abban a szobában, amelyet majd ő 
elfoglal a kórházban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

75.4 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A műtőszobán morfondíroztam. Az már lehet, hogy igen-
csak nehéz lesz. Ott is hasznos volna? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megjegyezhetjük, hogy mindig hasznos. 
Ennélfogva nem könnyű olyan kérdést megfogalmaznod, amelyre ne 
azt a választ kapnád, amit felkínáltunk. Ez nem jelenti azt, hogy fel-
tétlenül fontos megtisztítani egy helyet. A vizualizáció ereje segítheti 
támogatásodat ott, ahová a fizikai formádban nem férkőzhetsz be. 

75.5 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Én ennek a megoldását a műtőszoba vizualizációjában s a 
mi hármónk vizualizációjában látom, amint végrehajtjuk az elűző 
szertartást abban a szobában úgy, ahogy azt más helyszínen tesszük. 
Ez a helyes eljárás? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez egy helyes módszer a ti kívánt konfigurációtok 
eléréséhez. 

75.6 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Van ennél jobb módszer is? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Vannak jobb módszerek a gyakorlottabbak számára. 
Ennek a csoportnak ez a módszer jó. 

75.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Gondolom, hogy a gyakorlottabbak elhagynák fizikai testü-
ket, és a másik testben a szobába belépve hajtanák végre az elűző szer-
tatást. Erre gondoltál? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

75.8 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A közvetítő szeretné tudni, hogy meditálhat-e a kórházban 
anélkül, hogy valaki fogná a kezét, s hogy ez biztonságos gyakorlat 
volna-e? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Javasolhatjuk, hogy a közvetítő biztonságosan imád-
kozhat, de csak egy másik entitás tapintható védelme mellett meditál-
jon. 
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75.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, hogy mit tehet a háta 
állapotának javítása érdekében, mivel úgy gondolja, ez gondot jelent-
het az operációra nézve. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Amint átvizsgáljuk a fizikai komplexumot, több té-
nyezőt találunk, amelyek hozzájárulnak egy általános torzuláshoz, 
amit az instrumentum tapasztal. Kettőt diagnosztizáltak e torzulások 
közül, egyet viszont nem; de az entitás sem lesz hajlandó a vegyszerek 
elfogadására, melyek ennek az általatok fájdalomnak nevezett torzulás 
megszűntetéséhez elegendőek. 

Általánosan azt mondhatjuk el, hogy az egyedüli olyan módozat, 
amely kifejezetten mindhárom hozzájáruló torzulást célba veszi, és 
amit most nem alkalmaz, az a melegvíz, melyet lágyan újra és újra 
nekimozgatnak a teljes fizikai komplexumnak, a fizikai hordózó ülő-
helyzetében. Ez némileg segítene, ha naponta végezné, a testedzést 
követően. 

75.10 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az ülés előtt elvégzett tűz gyakorlata segített az instrumen-
tumnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Jelentett némi csekély fizikai segítséget az instrumen-
tumnak. Ez felfejleszti önmagát, amint végrehajtója kitanulja/tanítja 
gyógyítói mesterségét. Van továbbá egy olyan torzulás a mentá-
lis/érzelmi komplexumban, ami a vitális energiát a megnyugvás felé 
táplálja a támogatásnak köszönhetően, mely hajlamos feltornázni a 
vitális energia szintjét, mivel ez az entitás egy érzékeny instrumentum. 

75.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A tűz gyakorlata helyesen volt elvégezve? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A pálca vizualizációja jó. A karmester megtanulja 
majd, hogy művészete nagyszerű zenéjéből a teljes partitúrát kihallja. 

75.12 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Feltételezem, hogy ha ez ma teljesen meg tudna valósulni, 
akkor a gyakorlat az instrumentum torzulásainak oly mértékű teljes 
gyógyulását eredményezné, hogy műtétekre már nem is volna szükség. 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 
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75.13 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi kell még, az instrumentum elfogadása? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van, hisz ennek az instrumentumnak az esete 
törékeny, mivel neki teljességgel el kell fogadnia sok mindent, ami a 
most általa tapasztalt korlátozások közül önkéntelenül is kiváltódik. 
Ez egy inkarnáció előtti döntés. 

75.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, hogy az általa énekelt zene 
„Benedictus” tétele alatt miért tapasztalt kétszer is olyasmit, amit ő 
pszichikai támadásnak vél? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez nem egy jelentéktelen kérdés.41 Először hadd ve-
gyük el azokat a jelzeteket, amelyek kisebb jelentőségűek. Az eme 
instrumentum által szentként ünnepelt mise azon résznek vibrálásá-
ban (melyet éneklésnek hívtok), amely közvetlenül megelőzi a 
„Hosanna” nevezetű rést, olyan mértékű fizikai erőkifejtés szükségel-
tetik, ami bármely egyén számára kimerítő. Ez a szakasz, amelyről 
beszélünk, a „Sanctus” nevezetű. Most érkeztünk az érdekes részhez. 

Amikor a Jehoshua42 entitás úgy döntött, hogy népének szent ünne-
pére visszatér a Jeruzsálemnek nevezett helyre, akkor elfordult a szere-
tetet a bölcsességgel vegyítő munkától, és a mártíromságot ölelte ma-
gához, mely a bölcsesség nélküli szeretet munkája. 

A „Hosanna” – miként nevezik – és az ezt követő „Benedictus” az 
írott sommázásai annak, amit akkor kiabáltak be, amikor Jehoshua a 
mártírhalála színhelyére lépett. Ennek a kiáltásnak a „Hozsánna Dá-
vid fiának! Hozsánna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jön!” 
az általánosan elfogadott változata annak részéről, amit az egyháznak 

                                                 
41 Úgy tűnhet, hogy túlzott mennyiségű személyes és meglehetős rémdrámai 
anyag szerepel itt. Hosszan latolgattuk a döntést, mielőtt úgy határoztunk, hogy 
mégsem töröljük ki. Megfontolásunk oka: Ré azt látszik sugallni, hogy bármely 
„fénymunkás”, ha a munkájában sikeres, magához vonz ilyen vagy olyan nega-
tívan irányult köszöntést. Következésképp meg kívánjuk osztani tapasztalatain-
kat és Ré ezekről szóló értekezését abban a reményben, hogy az értesülések 
hasznosak lehetnek. (A Harmadik könyvhöz tartozó megjegyzés) 
42 Ré korábbi ülésen (ld. 33.11) ezen a néven azonosította a bibliai Jézust  
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mondanak, ami egy pontatlan beszámoló a történésről, mely talán 
sajnálatos, mivel ez eltorzultabb, mint az úgynevezett mise nagy része. 

Két frakció volt jelen, hogy üdvözölje Jehoshuát, elsőként azoknak 
egy kisebb csoportja, akik egy földi királyt reméltek. Jehoshua azon-
ban egy szamáron lovagolt, éppen hogy a viselkedésével jelentvén ki, 
hogy nem volt földi király és nem kívánt harcolni a rómaiakkal vagy a 
szadduceusokkal. 

A nagyobb számmal azok voltak, akiket arra rendelt a rabbi és a fel-
jebbvalóság, hogy gúnyolják ki ezt az egyént, mivel a hierarchia tagjai 
tartottak ettől az egyéntől, aki egy közülük valónak tűnt, tisztelte tör-
vényeiket, majd pedig – az ő szemükben – elárulta ama régtől fogva 
becsült törvényeket, és magával vitte az embereket. 

A rés eme instrumentum számára ez a körmönfont szituáció, amely 
levisszhangzik a tér/időtökön át. És mi több, a hely, amit a 
„Hosanna” rejt, mint előjele ennek a mártírhalál felé fordulásnak. 
Csak általánosan beszélhetünk itt. Az instrumentum nem élt meg 
teljes erejű köszöntést – melyet ő helyesen azonosított be – a 
„Hosanna” alatt, a feszült figyelem szüksége miatt a maga részének 
vibrálásához ebből a kompozícióból. A „Benedictus”-t azonban – ezen 
szavak eme adott tolmácsolásában – csak egy entitás vibrálja. Így hát 
az instrumentum ellazult a koncentrációban, és rögvest nyitottá vált a 
kiadósabb köszöntésre. 

75.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A rés tehát, ahogy én értelmezem, eredetileg Jézus döntése 
nyomán jött létre, hogy a mártíromság útjára lépett? Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezzel az instrumentummal kapcsolatban, ez nagyon is 
így van. Ő tudatában van bizonyos túlsúlyozásoknak a szeretet felé, 
egész akár a mártírhalálig, de még nem egyensúlyozta ki jelentősebb 
mértékben ezeket a torzulásokat. Mi nem arra célzunk, hogy ebben a 
zabolátlan együttérzésben bármi hiba lenne, hanem megerősítjük an-
nak tökélyét. Ez a szeretetnek egy olyan példája, amely jelzőfényként 
szolgált sokak számára. 
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Azoknak, akik tovább keresnek, tekintetbe kell venniük a mártírhalál 
következményeit, mivel a mártírságban benne rejlik a lehetőség vége, 
hogy a mártír a denzitásában szeretetet és fényt ajánljon fel. Minden 
entitás a legmélyebben fekvő útját kell megkeresse. 

75.16 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Lássuk, hogy értem-e akkor, miként talál az Orion csoport 
rést ebben a torzulásban. A mártíromsággal azonosuló, vagy vele bár-
melyfokú torzulást mutató entitás ezután önszántából nyitottá válik az 
Orion csoport segítségére, hogy az mártírrá tegye őt. Jól mondom? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Csak arra a meglehetősen speciális helyzetre mondod 
jól, amelyben az instrumentum találja magát, vagyis aki részese és 
elkötelezettje egy olyan munkának, ami mágikus vagy szélsőségesen 
polarizált jellegű. Ez a csoport polaritással fogott bele ebbe a munká-
ba, ám jóformán ártatlanul e polaritás mágikus természetét illetően, 
amit most kezd felfedezni. 

75.17 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Miként volt képes eljárni az Orion entitás a „Hosanna” eme 
kapcsolata mentén? Ez egyszerűen az instrumentum ez időszakban 
érvényes tudati torzulása miatt volt lehetséges a zene által sugalltak 
miatt, vagy pedig ez egy fizikaibb vagy metafizikaibb kapcsolat még 
Krisztus korából? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Először is az utolsó feltételezés hamis. Ez az entitás 
nem kapcsolódik a Jehoshua entitáshoz. Másodszor itt van egy rend-
kívül egyedi körülmény. Itt van egy entitás, aki magára vonta egy 
orioni fénylény figyelmét. Ez módfelett ritka. 

Ez az entitás nagyfokú odaadással van annak a tanításai és példája 
iránt, akit ő Jézusnak hív. Ezután az entitás egy szerfelett megerőltető 
verzióját, mit úgy hívnak, hogy Bach h-moll miséje, vibrálja el dalban 
a hangrezgések e példásan votív43 összetételének. Az entitás tudatosan 
azonosul e mise minden egyes tételével. Csak ekképp vált lehetségessé 
a rés. Mint láthatod, ez nem egy mindennapos előfordulás, és nem 
történt volna meg, ha az összetevők közül bármi is kimarad: kimerült-
                                                 
43 Áhítatos (ld. devotion). Fogadalmi. Votív mise (missa votiva): a napi officiumtól 
eltérő, különleges célra bemutatott szentmise. (A Magyar Katolikus Lexikonból) 
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ség, hiedelmi komplexumokra való hajlam, figyelem egy orioni entitás 
részéről, és a metafizikai természete annak a különleges szókészletnek. 

75.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Mi volt az orioni entitás célja annak az entitásnak a kap-
csán, akiről beszéltél, aki megerőltető módon énekli a misét? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az orioni entitás ki szeretné iktatni a közvetítőt. 

75.19 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy negyedik- vagy ötödik denzitású entitás ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt az instrumentumot egy ötödik denzitású entitás 
köszöntgeti, aki veszített némi polaritást annak következtében, hogy 
nincs parancsuralma az instrumentum elme/test/szelleme vagy sárga 
színben aktivált fizikai komplexuma fölötti rendelkezésben. 

75.20 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Most erről a másik személyről beszélsz, aki a misét énekli? 
Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem. 

75.21 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Azt hiszem, egy kis félreértés történt itt. A másik személyt, 
aki a misét énekli, aki segített ezt a rést előidézni, azt mondtad, szin-
tén köszöntötte egy orioni entitás, és az én kérdésem az volt, hogy 
milyen denzitású az az entitás, aki a misét éneklő személyt köszönti. 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A közvetítőn kívül más entitásról nem beszéltünk. 

75.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Oké. Én értettem félre. Azt hittem, valaki másról beszélsz az 
énekkarban, és hogy az énekkel való azonosulás kapcsán róla beszéltél. 
Tehát mindvégig az instrumentumról, Carláról volt szó. Így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

75.23 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Bocsánat a kavarodásért. Néha, ahogy mondani szoktad, a 
hangrezgés-összetételek nem túl kielégítőek, úgyhogy sajnálom. 

Egy korábbi ülésen azt a kijelentést tetted, hogy az igazi adeptus egyre 
inkább úgy él, amilyen. Elmagyaráznád és kibővítenéd ezt a kijelentést? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Minden entitás a Teremtő. Az entitás, amint egyre 
tudatosabbá válik saját énjét illetően, fokozatosan eljut a forduló-
ponthoz, ahol eldönti, hogy vagy mások szolgálatában keres tovább, 
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vagy önmaga szolgálatában. A keresőből akkor válik adeptus, amikor a 
minimális megfeleléssel kiegyensúlyozta a vörös, a narancs, a sárga és a 
kék energiaközpontokat, pozitív esetében még a zöldet is, belépvén 
ezzel az indigó munkába. 

Az adeptus ekkor kezd kevesebbet végezni az előkészítő, vagy külső 
munkából, mely a hivatással kapcsolatos, és kezdi megvalósítani a 
belső munkát, mely a létezéssel kapcsolatos. Amint az adeptus egyre 
tudatosabban kristályosult entitássá válik, úgy nyilvánít meg fokozato-
san egyre többet abból, aki az idők kezdete előtt óta mindig is volt, 
vagyis az Egy Végtelen Teremtőből. 

75.24 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az erre a kérdésre való válasznak valószínűleg a mi torzult 
időszemléletünkhöz van köze, de látok Vándorokat e denzitásban, 
akik az ötödik vagy hatodik denzitásból jöttek. Úgy tűnik számomra, 
hogy nekik már eleve egy viszonylag nagyfokú adeptusságban kell 
lenniük, s hogy egy kissé, vagy valamelyest másmilyen visszautat kell 
követniük abba az adeptusságba, amelyben korábban egy magasabb 
denzitásban már voltak, és ehhez kell eljussanak, olyan közel, amilyen 
közel csak tudnak itt a harmadik denzitásban. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Kérdésed aligha tökéletesen összeszedett. Általános-
ságban vesszük célba a kérdést. 

Sok olyan Vándorló van, akiket hívhatsz adeptusnak, aki nem végez 
tudatos munkát a jelenlegi inkarnációjában. Ez a figyelem dolga.  
Lehet valaki nagyszerű elkapó a ti gömb játékotokban, ám ha a szeme 
nem oda fordul, ahol ezt a gömböt eldobják, akkor az talán elmegy az 
entitás mellett. Ha szemeit a gömbre fordítaná, az elkapás könnyű 
lenne. 

Azon Vándorok esetében, akik elismételni szeretnék azt a fokú szakér-
tőséget, amire mindannyian szert tettek ez előtt az élet előtt, megje-
gyezhetjük, hogy még a felejtési folyamaton való áthatolásuk után is 
ott van a sárga színű aktivált test, amely nem úgy reagál, mint a zöld- 
vagy kéksugár-aktivált testes adeptus. Láthatjátok tehát a frusztrációk 
és zavarok elkerülhetetlenségét azon nehézségek következményeként, 
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melyek a tudatosság finomabb erőinek a citromszín aktivált test kémi-
ai szerkezetén keresztüli manipulálásában rejlenek. 

75.25 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ezt valószínűleg nem válaszolhatod meg, de van-e bármi-
lyen javaslatod, amit adhatsz a közvetítő közelgő kórházi tapasztalása 
kapcsán, ami az előnyére válna? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Egyetlen javaslatot tehetünk, és a többit ráhagyjuk a 
Teremtőre. Mindegyikőtök számára jó felismerni önmagát mint a 
Teremtőt. Ezzel mindenki támogathat mindenkit beleértve önmaga 
támogatását is az önmaga mint Teremtő iránti alázatos szeretettel. 

75.26 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az előző ülésen beszéltél bizonyos héber és szanszkrit hang-
rezgés-összetételek erőteljes mivoltáról, mivelhogy matematikailag 
kapcsolódnak ahhoz, ami a teremtés. Kibővítenéd-e, kérlek, ezt a 
megértést, hogy miként kapcsolódnak? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mint korábban elmondtuk,44 a kapcsolat matematikai 
vagy arányok szerinti. Tekintheted zeneinek is. Vannak, akiknek elme 
komplexumi működése próbálná megfejteni ezeket a matematikai 
arányokat, de az intonált magánhangzó színezete jelenleg olyan része a 
vibrációnak, amit nem lehet pontosan mérni. Mindazonáltal ez az 
elsődleges anyagi részecskéitek forgásfajtáival megegyező. 

75.27 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Ha e hangokat pontosan vibrálja, akkor az adeptus céljaira 
nézve milyen hatása vagy haszna lehet ezeknek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Fontolóra veheted a szimpatikus rezonancia fogalmát. 
Mikor helyesen vibrálnak bizonyos hangokat, a teremtés énekel. 

75.28 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor ezek a hangok úgy zenei jellegűek, hogy sok külön-
böző hangrezgés zenei elrendeződést alkot, vagy ez csak egyetlen 
hangra érvényes? Vagy melyikre érvényes jobban? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést nem könnyű megválaszolni. Némely 
esetben csak az intonált magánhangzónak van hatása. Más esetekben 
– leginkább a szanszkrit kombinációknál – a harmonikus időközök 
megválasztása is rezonáns természetű. 
                                                 
44 Ld. 74.17–19 
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75.29 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Az adeptus akkor arra használná ezt a rezonáns minőséget, 
hogy jobban eggyé váljon a teremtéssel és ily módon érje el a célját? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Talán pontosabb lenne úgy fogalmazni, hogy ebben   
a helyzetben a teremtés egyre jobban belefoglalódik a gyakorlóba.      
A kérdésed egyensúlya helyes. 

75.30 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Elmondanád nekem az ilyen minőséggel bíró, intonálandó 
hangok zenei nevét? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nem szabad. 

75.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Nem gondoltam, hogy elmondhatod, csak gondoltam, nem 
árt megkérdezni. 

Akkor feltételezem, hogy ezeket a keresőnek kell megkeresnie és hatá-
suk empirikus megfigyelésével behatárolnia. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Amint a keresésed folytatódik, az 
empirikus adatokhoz hozzáadódik az az érzékelési élesség, amit az 
adeptusi utakon való folyamatos működés kínál. 

75.32 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A mágikus személyiség három megjelenését úgy mondják, 
mint az erő, a szeretet és a bölcsesség. Helyes-e ez, és ezek-e vajon az 
egyedüli elsődleges szempontjai a mágikus személyiségnek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. A mágikus személyiség három megjelenését, az erőt, a 
szeretetet és a bölcsességet azért nevezik ekképp, hogy mindegyik 
szempontra figyelmet szenteljenek az adeptus alapvető eszközének 
kifejlesztésénél, mely a saját énje. 

Ez semmilyen módon nem egy három szempontú személyiség. Ez az 
egység létezője, a hatodik denzitás lénye, és azonos azzal, amit ti a fe-
lettes énnek neveztek, ugyanakkor egy roppantul gazdag személyisége 
tapasztalatok sokféleségének és érzelmek finomságának. 

A három szempont azért van megadva, nehogy a neofita visszaéljen 
mestersége eszközeivel, hanem inkább kiegyensúlyozottan közelítsen 
ezen eszközökhöz a szeretetet és bölcsességet állítva a középpontba, s 
így a szolgálat érdekében keresve az erőt. 
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75.33 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Egy korábbi ülésen említetted, hogy a haj egy antenna.     
Ki tudnád bővíteni ezt a kijelentést azzal, hogy miként működik ez? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nehéz ezt megtenni eme antenna-effektus metafizikai 
jellege végett. A ti fizikátok a fizikai tapasztaláskomplexumotokban 
történő mérésekkel van elfoglalva. Az idő/térben élők kontaktusának 
metafizikai jellege olyan, hogy a haj, mivel annak jelentős hossza van, 
egyfajta elektromos akkumulátorrá válik, amely töltött és hangolt 
marad, s így aztán a közvetítést segíteni képes, még akkor is, ha a kon-
taktusban kisebb anomáliák vannak. 

75.34 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Létezik-e hát optimális hajhossz erre a segítségre? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Nincs külső határ a hosszra, viszont mondjuk úgy, 
hogy a belső határ körülbelül négy-négy és fél hüvelyk (10-11 cm),    
a kontaktus erősségétől és az instrumentum természetétől függően. 

75.35 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Vajon a harmadik denzitásban bárki megvalósíthat valami-
lyen fokú gyógyítást, amennyiben rendelkezik a megfelelő akarattal, 
vággyal és polaritással, vagy pedig ehhez az energiaközpontoknak egy 
minimális egyensúlya is szükséges a gyógyító részéről? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Bármely entitás, bármikor, azonnal megtisztíthatja és 
kiegyensúlyozhatja az energiaközpontjait. Sokszor ezért olyanok, akik 
normál esetben meglehetősen elzáródottak, legyöngültek és eltorzul-
tak, szeretet és erős akarat révén ideiglenesen gyógyítókká válhatnak. 
A természettől fogva gyógyítóvá váláshoz az illetőnek csakugyan ki 
kell képeznie magát a személyiségbeli önfegyelmezésekben. 

75.36 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A mágikus személyiséget megidéző mágikus szertartás hasz-
nálata miben segíti az elme/test/szellem összetét teljességet? Ki tudnád 
bővíteni az előző ülésen ezzel kapcsolatban adott válaszodat? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Mikor a mágikus személyiséget megfelelően és haté-
konyan idézik meg, akkor az én idézi meg felettes énjét. Vagyis hidat 
létesítenek a tér/idő és az idő/tér közt, és a hatodik denzitású mágikus 
személyiség a működés időtartamára közvetlenül tapasztalja meg a 
harmadik denzitású katalizátort. 
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Legközpontibb, hogy a mágikus személyiséget a működés után szán-
dékosan levessük annak érdekében, hogy a felettes én visszavehesse 
megfelelő konfigurációját, hasonlóan a tér/idős elme/test/szellemhez. 

75.37 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Akkor azt mondod, hogy a mágikus személyiség megidézé-
sére használt tettel, jelzéssel vagy gesztussal, ami valaminek a felöltése 
vagy ennek kézmozdulata, megegyező gondossággal kell – ugyanilyen 
gondosan le is kell vetni ezt a valamit, vagy esetleg fordított irányúan 
kell elismételni a kézmozdulatot a megidézés végeztével. Ez így van? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez így van. Kifinomult igénnyel kell végrehajtani akár 
gondolatban, akár kézmozdulattal is, ha ez jelentős segítséget jelent. 

75.38 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Na most a mágikus személyiség megidézése nem feltétlenül 
hatékony az újoncnál. Van egy pont, amelynél határozott kvantumug-
rás következik be, és e személyiség ezután hirtelen jelen lesz? Vagy 
lehetséges kisebb fokozatokban vagy százalékokban is a mágikus sze-
mélyiséggel dolgozni, mialatt a neofita jobban adeptussá válik? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Az utóbbi igaz. 

75.39 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Aztán: Igaz-e, hogy a mágikus személyiség megidézésének 
kifejlesztésénél jó sorrend a váltogatott meditáció, először az erőn, 
azután a szereteten, majd pedig a bölcsességen, s az ezeken való kör-
be-körbe meditálás? Ez egy helyénvaló technika? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Ez csakugyan egy helyénvaló technika. Ebben az adott 
csoportban további segítség, ha minden egyes entitás megnyilvánít 
egyet e minőségekből egy olyan módon, ami közelíti az archetípust. 
Ily módon a vizualizáció megszemélyesíthető, és sok szeretet és támo-
gatás generálható a csoporton belül. 

[48 másodperc szünet.] 

75.40 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: A tűz gyakorlata a legjobb gyakorlat az instrumentumnak, 
vagy létezik ettől jobb is, amit végezhetnénk, azokon a dolgokon kívül 
persze, amikre már javaslatot tettél segítségül a közvetítőnek? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Folytassátok úgy, ahogy jelenleg vagytok. Nem be-
szélhetünk a jövőről, mert azzal befolyásolhatnánk, ám nagy valószí-
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nűség/lehetőség van arra – ha azt az utat követitek, amin most jártok 
–, hogy hatékonyabb módszerek fognak a csoport egésze számára 
megalapozódni. 

Ez az instrumentum gyors torzulásokat kezd mutatni a fájdalomnöve-
kedés irányába. 

Ennélfogva valamely rövid kérdésre kínálnánk még időt, mielőtt el-
hagyjuk ezt a munkaülést. 

75.41 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező: Tehetünk-e bármit az instrumentum kényelméért vagy a 
kapcsolat javításáért? 

Ré:Ré:Ré:Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. A beállítások jók. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejével és békéjével. Adonáj. 

 


