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POZNÁMKA K PŘEKLADU 

Překladatelé udělali maximum pro vytvoření co nejlepšího překladu, 
kterého jsou schopní. L/L Research nicméně nemůže osobně verifikovat, 
že se jedná o co nejpřesnější možný překlad. Mohou zde být 
nesrovnalosti ve významu mezi originálním anglickým textem a 
přeloženou verzí. Pokud máte pochybnosti, prosím, pokud je to možné, 
porovnejte překlad oproti anglickému originálu a pokuste se vyjasnit, co 
Ra myslel. 

Ra zdůraznil autenticitu ve sdílení jejich poselství. Například v odpovědi 
na tazatelovo přání vzít a publikovat fotky kontaktování Ra odpověděl: 

88.12 Žádáme, aby jakékoliv fotografie říkaly pravdu, aby byly odatovány a 
zářily s jasností, aby zde nebyl jakýkoliv stín, ale byly ryzím vyjádřením, 
které může být nabídnuto těm, kteří hledají pravdu. Přicházíme jako 
skromní poslové Zákona jednoty, toužíme snížit zkreslení. Žádáme, abyste 
vy, kteří jste našimi přáteli, pracovali se zvážením výše uvedeného, ne s 
myšlenkami na rychlé odstranění nedůležitého detailu, ale, jako vždy, to 
považovali za příležitost být, jak adept musí, sám sebou a nabídnout to co je 
ve vás a s vámi bez jakéhokoliv předstírání. 

Na konci knihy jsme doplnili slovníček pojmů, které se v textu této první 
knihy vyskytují, a mohou pomoci se snadnější orientací. 

Prosím, kontaktujte nás nebo L/L Research emailem s jakoukoliv 
otázkou, kterou můžete mít k významu slov, frází nebo konceptů. My 
také jsme studenti této filosofie. 

Více informací naleznete na: 

• www.zakonjednoty.cz 

• www.llresearch.org 

4 

 

http://www.zakonjednoty.cz/
http://www.llresearch.org/


RELACE 27 
21. ÚNORA 1981 

27.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikuji. 

27.1 Tazatel:  Myslel jsem, že touto relací bychom začali Knihu Dvě Zákona 
jednoty, která se bude soustřeďovat na to, co považujeme za jediný 
důležitý aspekt našeho bytí. 

Avšak Jim cítí povinnost položit dvě otázky, na které se ho ptal Paul 
Shockley, a položím je jako první pro případ, že na ně budete moct 
odpovědět, a to předtím, než skutečně začneme. První otázka zní: Paul 
Shockley představuje channelování… oprava, Paul Shockley v 
současnosti channeluje stejný zdroj, který channeloval Edgar Cayce, a 
Paul přijal informace, že se zúčastnil návrhu a konstrukce egyptských 
pyramid. Můžete nám říci, jaká byla v této snaze jeho role? 

Ra: Já jsem Ra. Toto byla ve vašem kontinuu prostoru/času dvě období a 
dva životy. První práce fyzické povahy s entitami Konfederace v tom, co 
znáte jako Atlantida, se odehrála před přibližně třinácti tisíci [13 000] 
vašimi roky. Tato paměť byla, řekněme, integrována do podvědomí 
komplexu mysli/těla/ducha této entity díky jeho extrémní tužbě si 
zapamatovat službu léčení a polarizace, jež jsou možné díky 
mechanismům krystalu a nabitého léčitele. 

Druhá zkušenost se odehrála o přibližně tisíc [1 000] vašich let později, 
během níž tato entita připravovala vědomí v určitých částech toho, co 
znáte jako Egypt, takže jsme byli schopní nabídnout volání, které 
umožnilo našemu komplexu společenské paměti chodit mezi vašimi 
lidmi. Během této životní zkušenosti byla tato entita knězem a učila o 
pyramidových zkušenostech z Atlantidy, jež si byla schopná v 
polozkresleném učení/vyučování zapamatovat. Tudíž se tato entita stala 
stavitelem archetypálního myšlenky Zákona jednoty se zkreslením 
směrem k léčení, což pomohlo našim lidem toto přinést do fyzické 
manifestace v tom, co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření 
času. 
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27.2 Tazatel:  Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že 

byly také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které 
nebyly plně materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu 
nahoru po svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým 
chodidlům. Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl? 

Ra: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, inteligentní nekonečno nacházející se 
ve vstřebávání žití a bytí, jak se kodifikuje do inteligentní energie díky 
myšlenkovým dojmům těch, kteří pomáhali živému kameni do nového 
tvaru bytí. Uvolnění a užití inteligentního nekonečna na krátkou dobu 
začne vstřebávat všechny navazující nebo propletené dimenze, tudíž 
umožňuje krátké částečné záblesky těch, co promítají do materiálu své 
myšlenky. Tyto bytosti se tudíž začnou materializovat, ale nezůstanou 
viditelnými. Tyto bytosti byly manifestacemi myšlenkových forem neboli 
manifestacemi viditelnými ve třetí úrovni našeho komplexu společenské 
paměti, když jsme nabídli kontakt z našeho inteligentního nekonečna do 
inteligentního nekonečna kamene. 

27.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s procesem 
zahájení druhé knihy Zákona jednoty. Předpokládám, že to bude 
mnohem obtížnější úkol než první kniha, protože se chceme soustředit 
na věci, které nejsou pomíjivé, a jako tazatel mohu mít někdy obtíže. 

Když budu mít tyto obtíže, mohu spadnout zpět k některým částečně 
pomíjivým otázkám jednoduše proto, že nebudu schopen formulovat to, 
co skutečně formulovat potřebuji, a za to se omlouvám, ale budu se 
snažit co možná nejvíce, abych zůstal ve správných kolejích, a [budu] z 
knihy eliminovat věci bez jakékoli hodnoty, pokud se objeví v mých 
otázkách. 

Začnu s tvrzením, které jsem si napsal. To je: Většina entit v této úrovni 
soustředí vlastní mysl na některou pomíjivou okolnost nebo aktivitu s 
malým ohledem na její hodnotu jako nástroje nebo jako pomoci pro svůj 
růst a porozumění pravdivé a nezkreslené podstatě stvoření, kterého jsou 
nedílnou součástí. 

Začneme s počátkem stvoření, a tím se pokusíme ustavit přehled o nás ve 
stvoření, čímž se dostaneme na informovanější bod zkoumání toho, co 
považujeme za realitu. Doufáme, že nám tento proces dovolí se 
efektivněji účastnit procesu evoluce. 
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Rád bych začal definicemi slov, které jsme používali a kterým jsme 
možná ne… a možná nemohli… zcela rozumět, ale protože první výraz, 
který používáme, je „inteligentní nekonečno“, chtěl bych po vás 
definovat každé z těchto slov a dát mi definici jejich složení. 

Ra: Já jsem Ra. Vibrace vašeho komplexu mysli naznačují dotaz. Avšak 
váš vibrační zvukový komplex naznačuje preferenci. Prosím 
přeformulujte. 

27.4 Tazatel: Mohl byste definovat slovo „inteligentní“ v rámci konceptu 
“inteligentní nekonečno“? 

Ra: Já jsem Ra. Budeme se zabývat celkovým spektrem této otázky před 
definováním, jak je požadováno. Váš jazyk, který využívá vibrační 
zvukové komplexy, může být při nejlepším přiblížením toho, co je blíže k 
pochopení, chcete-li, povahy vědomé myšlenky. Vnímání nejsou stejná 
jako vibrační zvukové komplexy a pokus je definovat bude pro vás 
frustrujícím, ačkoliv vám rádi pomůžeme v rámci omezení vašich 
zvukových vibračních komplexů. 

Definovat „inteligentní“ odděleně od „nekonečna“ je obtížné, protože se 
tyto dva vibrační komplexy rovnají jednomu konceptu. Je to podobné 
jako se pokusit rozdělit váš vibrační zvukový komplex „víra“ na dvě části. 
Pokusíme se vám však pomoci. 

27.5 Tazatel: Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna 
jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat 
inteligentní nekonečno? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je exponenciálně jednodušší a méně matoucí. 
Existuje jednota. Tato jednota je vším, co existuje. Tato jednota má 
potenciál a kinetiku. Potenciál je inteligentní nekonečno. Vybuzení 
(čerpání) tohoto potenciálu uvolní práci. Tato práce byla námi nazvána 
„inteligentní energie“. 

Povaha této práce je závislá na určitém zkreslení Svobodné vůle, což je 
zase povaha určité inteligentní energie nebo kinetického zaměření 
potenciálu jednoty neboli toho, co je vším. 

27.6 Tazatel: Rád bych trochu rozšířil koncept práce. V newtonovské fyzice je 
konceptem práce to, co nazýváme silou, která se pohybuje skrze prostor, 
je to součinem síly a vzdálenosti, jak ji měříme. Předpokládám, že práce, 
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o které hovoříte, je mnohem širším pojmem včetně možnosti pracovat s 
vědomím. Říkám to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Když používáme tento termín, je univerzální v 
aplikování. Inteligentní nekonečno má rytmus nebo tok takový jako 
obrovského srdce začínající centrálním sluncem, jak byste o tom 
přemýšleli nebo si to představili. Přítomnost toku je nevyhnutelná jako 
příliv bytí bez polarity, bez konečna; ohromné a tiché všechno bijící ven, 
ven, zaměřuje se na vnějšek a vnitřek, dokud nejsou zaměření kompletní. 
Inteligence nebo vědomí zaměření dosáhla stavu, kde jejich, řekněme, 
duchovní podstata nebo hmotnost je volá dovnitř, dovnitř, dovnitř, 
dokud není vše sloučené. Toto je rytmus reality, o které jste hovořil. 

27.7 Tazatel: Nyní si myslím, že jsem z toho vyzdvihl důležitý bod a to, že v 
inteligentním nekonečnu máme práci bez polarity neboli rozdíl 
potenciálů nemusí existovat. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. V jednotě neexistuje rozdíl, potenciální nebo kinetický. 
Základní rytmy inteligentního nekonečna jsou zcela bez zkreslení 
jakéhokoliv druhu. Rytmy jsou zahaleny tajemstvím, protože jsou samy 
sebou. Avšak z této nezkreslené jednoty se objevuje potenciál ve vztahu k 
inteligentní energii. 

Tímto způsobem můžete pozorovat, že je termín poněkud dvojstranný, 
jedním užitím termínu je nezkreslená jednota, která je bez jakékoliv 
stránky kinetiky nebo potenciálu. Jinou aplikaci tohoto termínu, kterou 
používáme bez rozlišení kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu 
obrovského potenciálu vybuzeného ohnisky nebo zaměřeními 
inteligentní energie.1 

27.8 Tazatel: Nyní rozumím, že první zkreslení inteligentního nekonečna je 
zkreslení toho, co nazýváme Svobodnou vůlí. Můžete mi sdělit definici 
tohoto zkreslení? 

1  Toto tvrzení bylo editováno pro přidání jasnosti na to, jak věříme, že to Ra zamýšlel. 
Původní tvrzení zní: „Jinou aplikací tohoto termínu, který používáme bez rozlišení 
kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu vybuzeného obrovského potenciálu ohnisky 
nebo zaměřeními energií, nazýváme inteligentní energií. 
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Ra: Já jsem Ra. V tomto zkreslení Zákona jednoty je rozpoznáno, že 
Stvořitel pozná Sebe. 

27.9 Tazatel: Chápu to pak správně s předpokladem, že Stvořitel pozná Sebe 
[jako] Stvořitele, pak uděluje pro toto poznání koncept svobody… úplné 
svobody výběru ve způsobech poznání? Říkám to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. 

27.10 Tazatel: Toto je pak první zkreslení Zákona jednoty, což, předpokládám, 
je Zákon Inteligentního nekonečna, ze všech ostatních… oprava: všechna 
ostatní zkreslení, která jsou úplnou zkušeností stvoření, z něj pramení. Je 
to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. Ve vaší iluzi pramení 
veškeré zkušenosti ze Zákona svobodné vůle neboli Způsobu zmatení. V 
jiném smyslu, kterému se učíme, jsou zkušenosti tímto zkreslením. 

27.11 Tazatel: Budu se muset nad tím zamyslet a položím na to otázky v příští 
relaci, takže budu pokračovat s tím, co jste mi sdělil jako druhé zkreslení, 
což je zkreslení Lásky. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

27.12 Tazatel: Chtěl bych po vás definovat Lásku ve smyslu… ve svém smyslu 
jako druhé zkreslení. 

Ra: Já jsem Ra. To musí být definováno oproti pozadí inteligentního 
nekonečna nebo jednoty nebo jednoho Stvořitele s primárním zkreslení 
Svobodné vůle. Pak lze termín Láska vidět jako zaměření, výběr útoku, 
typ energie extrémně, řekněme, vysokého řádu, která způsobuje, aby byla 
inteligentní energie formována z potenciálu inteligentního nekonečna 
právě takovým a takovým způsobem. Na to pak může být nahlíženo 
některými z vašich lidí spíše jako na objekt než jako na aktivitu, a princip 
zaměření této extrémně silné energie je uctíván jako Stvořitel namísto 
jednoty nebo jednotnosti, ze které všechna Láska vyzařuje. 

27.13 Tazatel: Je Láska… existuje manifestace lásky, kterou můžeme nazvat 
vibrací? 

Ra: Já jsem Ra. Opět narážíme na sémantické obtíže. Vibrace nebo 
úroveň lásky nebo pochopení není termín používaný ve stejném smyslu 
jako druhé zkreslení – Láska. Zkreslení Láska je velkým aktivátorem a 
primárním spolu-Stvořitelem různých stvoření s použitím inteligentního 

9 

 



RELACE 27 
 

nekonečna; vibrace láska je ta úroveň, ve které ti, kteří se naučili aktivitu 
zvanou „milování“ bez velkého zkreslení, pak hledají způsoby světla a 
moudrosti.  

Tudíž ve smyslu vibrace láska přechází ve světlo ve smyslu aktivity 
jednoty ve své vlastní svobodné vůli. Láska používá světlo a má moc 
nasměrovat světlo ve svých zkresleních. Tudíž komplexy vibrací 
rekapitulují v opačném pořadí stvoření ve své jednotnosti, a tudíž ukazují 
rytmy nebo toky velkého tlukotu srdce, pokud chcete použít tuto 
analogii. 

27.14 Tazatel: Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, 
které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, 
že vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je 
čistou vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo 
v nějaké úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co 
nazýváme fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi 
tímto fyzickým řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu 
Lásky tvořící Světlo, nebo ne? 

Ra: Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

27.15 Tazatel: Pak tento koncept trochu víc rozšířím. Máme nekonečnou 
vibraci Lásky, která se, předpokládám, může objevit na různých 
frekvencích, pokud to má v tomto význam. Předpokládal bych, že to 
začíná na jedné základní frekvenci. Má to nějaký význam? Dává to 
nějaký smysl? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Každá Láska, jak nazýváte primární hybatele, pochází z 
jedné frekvence, pokud si přejete použít tento termín. Tato frekvence je 
jednota. Asi bychom to přirovnali spíše k síle než frekvenci, tato síla je 
nekonečnou, konečné vlastnosti jsou vybrané určitou povahou tohoto 
primárního pohybu. 

27.16 Tazatel: Pak tato vibrace, kterou bychom pro nedostatek lepšího chápání 
nazvali čistým pohybem, je čistá Láska; je to… není to… ještě neexistuje 
nic nahuštěného, řekněme, aby se zformoval nějaký typ úrovně iluze. 
Tato Láska pak tímto procesem vibrace stvoří foton, jak jej nazýváme, 
což je základní částice světla. Tento foton se pak přidáním vibrací a 
rotací dále zhušťuje do částic úrovní, různých úrovní, které prožíváme. Je 
to správně? 
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Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

27.17 Tazatel: Nyní, toto… pak světlo, které tvoří úrovně, obsahuje to, co 
nazýváme barvou, a tato barva je rozdělena do sedmi kategorií barvy. 
Můžete mi říci, zda existuje důvod nebo nějaké vysvětlení těchto sedmi 
kategorií barvy? Můžete mi cokoliv o tom říci? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední celá otázka této relace, jelikož má 
tento nástroj nízkou hladinu životní energie. Odpovíme stručně a pak 
můžete položit další otázky v následujících relacích. 

Povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na konfiguracích 
umístěných na původní materiál nebo Světlo zaměřením Lásky s 
použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory iluzí nebo 
úrovní za účelem uspokojení Svého inteligentního odhadu metody 
poznání Sebe sama. Tudíž jsou barvy, jak je nazýváte, tak těsné nebo 
úzké nebo nezbytné, jak je třeba vyjádřit s ohledem na vůli Lásky. 

Existují další informace, které s vámi budeme rádi sdílet zodpovězením 
vašich otázek. Avšak nepřejeme si vyčerpat tento nástroj. Je zde nezbytný 
krátký dotaz před naším odchodem? 

27.18 Tazatel: Jedinou věc, kterou potřebuji vědět, je, zda existuje cokoliv, co 
můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo jí nebo kontaktu 
pomoci? 

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je trochu v nepohodlí. Snad by byla 
vhodná jednodušší konfigurace těla s ohledem na zlepšení podmínek 
fyzického komplexu nástroje. 

Já jsem Ra. Jste svědomití ve svých snahách. Budeme s vámi. 
Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Radujte se proto v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 28 
22. ÚNORA 1981 

28.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikuji. 

28.1 Tazatel: Možná dnes trochu ustoupím a udělám několik chybných 
začátků, neboť si myslím, že se nacházíme u snad nejdůležitější části 
toho, co děláme ve snaze učinit zřejmé skrze tázání, jak je vše jednotou a 
jak vše pochází z inteligentního nekonečna. Je pro mě obtížné toho 
dosáhnout, proto prosím, mějte s mými chybami v otázkách strpení. 

Koncept, který nyní mám o procesu, když použiji jak to, co jste mi řekl, 
tak něco z materiálu Dewey Larsona, co souvisí s fyzikou procesu, mám 
[tedy] koncept, že inteligentní nekonečno expanduje směrem ven všude 
ze všech míst. Rozšiřuje se směrem ven rovnoměrně všemi směry, jako se 
všude ze všech bodů rozšiřuje povrch balónu nebo bubliny. Rozšiřuje se 
směrem ven jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. To je 
Larsonova myšlenka postupu toho, co nazývá prostor/čas. Je tento 
koncept správný? 

Ra: Já jsem Ra. Tento koncept je nesprávný, tak jako je jakýkoliv 
koncept inteligentního nekonečna. Tento koncept je správný v kontextu 
jednoho konkrétního Logosu neboli Lásky neboli zaměření tohoto 
Stvořitele, který si vybral Své, řekněme, přírodní zákony a způsoby jejich 
vyjádření matematicky nebo jinak. 

Jedno nerozlišené inteligentní nekonečno, nepolarizované, plné a celé, je 
makrokosmem záhadou opředené bytosti. Jsme poslové Zákona jednoty. 
Jednota nemůže být v tomto přiblížení chápání popsána žádnou fyzikou, 
ale může být pouze aktivována nebo zesílena inteligentním nekonečnem 
díky katalyzátoru svobodné vůle. To může být obtížné přijmout. Avšak 
chápání, která máme ke sdílení, začínají a končí záhadou. 

28.2 Tazatel: Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy 
světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na 
konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením 
Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory... 
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iluzí nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více 
informací, které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to 
zkompletovat dalšími informacemi? 

Ra: Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, 
řekněme, přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo 
vnímání toho, co ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to 
je správně pro druhý význam inteligentního nekonečna: potenciál, který 
pak skrze katalyzátor utváří kinetiku. 

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru 
vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak 
jsme řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního 
nekonečna, jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý 
paprsek byl dříve prozkoumán v jiném ohledu.2 

Tato informace může být v tomto nápomocná. Nyní mluvíme 
nekonkrétně, abychom zvýšili hloubku vaší konceptualizace povahy 
toho, co existuje. Vesmír, ve kterém žijete, je v každé části rekapitulací 
inteligentního nekonečna. Tudíž uvidíte stejné vzory opakované ve 
fyzických a metafyzických oblastech; paprsky nebo rozdělení světla jsou, 
jak se domníváte, ty oblasti toho, co můžete nazvat fyzickou iluzí. Rotují, 
vibrují nebo jsou povahy, která může být, řekněme, počítána nebo 
rozdělena do rotačního chování v prostoru/času, jak je popsáno tím, kdo 
je znám jako Dewey; některé látky obsahují různé paprsky, jež jsou ve 
fyzické manifestaci oku viditelné, což je zjevné v povaze vašich 
krystalizovaných minerálů, jež považujete za vzácné: rubín je červený a 
tak dále. 

28.3 Tazatel: Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je následkem 
Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné. 

28.4 Tazatel: OK. Toto světlo se pak může soustředit do materiálu, jak jej 
známe v naší úrovni, do všech našich chemických prvků, díky rotacím 
vibrace v kvantových intervalech neboli jednotkách úhlové rychlosti. Je 
to správně? 

2  „Rozdělení“ může být v tomto kontextu definováno jako „rozdělení a přiřazení na 
základě plánu“ 
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Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. 

28.5 Tazatel: Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem 
rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich 
fyzických nebo chemických prvků? 

Ra: Já jsem Ra. Je nezbytné uvážit umožňující funkci zaměření známého 
jako Láska. Tato energie je uspořádávající povahy. Seřazuje 
kumulativním způsobem od většího k menšímu, takže když je Její 
vesmír, jak jej můžete nazvat, kompletní, je způsob vývoje každého 
detailu obsažený v žijícím světle, a tudíž se vyvine takovým a takovým 
způsobem; váš vlastní vesmír byl dobře studován empirickým způsobem 
těmi, které nazýváte vašimi vědci, a byl pochopen nebo vizualizován, 
řekneme, s větší přesností chápáními nebo vizualizacemi toho, který je 
znám jako Dewey. 

28.6 Tazatel: Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí 
dostane do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě 
převezme individualizované vědomí práci nad základním světlem? 

Ra: Já jsem Ra. S opatrností zůstáváte v oblasti samotného stvoření. V 
tomto procesu vás musíme dále zmást tvrzením, že se proces, kterým 
svobodná vůle působí na inteligentní nekonečno s potenciálem, aby se 
stalo zaměřenou inteligentní energií, odehrává bez prostoru/času, kterého 
jste si tak vědomi, neboť je to jako váš kontinuální prožitek. 

Zkušenost nebo existence prostoru/času nabývá bytí poté, co je proces 
individualizace Logosu nebo Lásky kompletní a fyzický vesmír, jak byste 
jej mohli nazvat, splynul nebo se začal vtahovat dovnitř, zatímco se 
pohyboval ven, do té míry, že to, co nazýváte vašimi slunečními tělesy, 
na oplátku vytvořilo bezčasový chaos, který se sloučil do toho, co 
nazýváte planetami, přičemž tyto víry inteligentní energie strávily velké 
množství toho, co byste nazvali první úrovní, v bezčasovém stavu, a 
uvědomění si prostoru/času bylo jedním z učení/vyučování této úrovně 
bytí. 

Tudíž máme obtíže s odpovídáním na vaše otázky s ohledem na čas a 
prostor a jejich vztah k tomu, co byste nazvali původním stvořením, 
které není součástí prostoru/času, tak jak jej chápete. 

28.7 Tazatel: Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná jednotka 
vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad. 
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Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho 
typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to? 

Ra: Já jsem Ra. To se může stát. Možností je nekonečno. Tudíž může 
Logos vytvořit to, co nazýváte sluneční soustavou, nebo je možné, že 
Logos vytváří miliardy slunečních soustav. Toto je příčinou zmatení ve 
smyslu termínu galaxie, protože existuje mnoho odlišných entit nebo 
stvoření Logosu a my bychom každý nazvali s použitím vašich zvukových 
vibračních komplexů galaxií. 

28.8 Tazatel: Vezměme jako příklad planetu, na které nyní jsme, a řekněte 
mi, kolik ze stvoření bylo vytvořeno stejným Logosem, jenž vytvořil tuto 
planetu. 

Ra: Já jsem Ra. Tento planetární Logos je silným Logosem, který 
vytvořil přibližně dvě stě padesát miliard [250 000 000 000] vašich 
slunečních soustav pro Své stvoření. Tyto, řekněme, zákony nebo fyzické 
způsoby tohoto stvoření proto zůstanou konstantní. 

28.9 Tazatel: Pak říkáte, že čočkovitý sluneční systém, který nazýváme galaxií, 
v níž se nacházíme a která obsahuje přibližně 250 miliard jiných sluncí, 
jako je to naše, byl vytvořen jedním Logosem. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

28.10 Tazatel: A nyní, jelikož existuje mnoho individualizovaných částí vědomí 
v této čočkovité galaxii, rozdělil se pak tento Logos do více 
individualizací vědomí, aby vytvořil tato vědomí, nebo se do těchto 
vědomí rozdělil? 

Ra: Já jsem Ra. Jste vnímavý. To je také správně, ačkoliv zjevným 
paradoxem. 

28.11 Tazatel: Mohl byste mi říct, co máte na mysli „zjevným paradoxem“? 

Ra: Já jsem Ra. Zdálo by se, že když jeden Logos vytváří způsoby 
inteligentní energie pro velký systém, nebude zde nezbytnost nebo 
možnost dalšího rozlišení sub-Logosu. Avšak v rámci možností je toto 
tím přesným případem a je vnímavé, že toto bylo pochopeno. 

28.12 Tazatel: Děkuji. Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat? 

Ra: [Zakašlání.] 
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28.13 Tazatel: Děkuji. Prošly pak všechny individualizované části Logosu v 

naší… Budu nazývat čočkovitou galaxii, ve které jsme, 250 miliard sluncí 
nebo hvězd, budu ji nazývat hlavní galaxií právě proto, abychom nebyli 
zmatení ve svých termínech. Prošla pak všechna vědomí v této 
individualizované formě, která vstupuje do toho, co nazýváme počátkem 
hlavní galaxie, a procházejí skrze všechny úrovně v pořadí jedna, dvě, tři, 
čtyři, pět, šest, sedm nebo… pak do osmé… nebo existují, řekněme, 
některé, které začínají na vyšším stupni a vstupují do… takže existuje 
vždy směs inteligentního vědomí v galaxii? 

Ra: Já jsem Ra. Poslední je přibližně správně. V každém začátku existuje 
začátek z nekonečné síly. Svobodná vůle působí jako katalyzátor. Bytosti 
začínají tvořit vesmíry. Vědomí pak začíná mít potenciál prožívat. 
Potenciály prožitku jsou vytvořeny jako část inteligentní energie a jsou 
pevné, než prožitek započne. 

Avšak vždy díky Svobodné vůli, která nekonečně působí na stvoření, 
existuje velká variace počátečních reakcí na potenciál inteligentní energie. 
Tudíž téměř okamžitě se začínají manifestovat základy, řekněme, 
hierarchické povahy bytostí, jakmile se některé části vědomí nebo 
povědomí učí skrze prožitek mnohem efektivnějším způsobem. 

28.14 Tazatel: Existuje nějaký důvod, proč jsou některé části mnohem 
efektivnější v učení? 

Ra: Já jsem Ra. Existuje nějaký důvod, proč se někteří učí rychleji než 
ostatní? Podívejte se, chcete-li, na funkci vůle … řekněme, přitažlivost k 
nahoru se točící linii světla. 

28.15 Tazatel: A nyní, když je hlavní galaxie vytvořena, a předpokládám, že 
všechny její úrovně… Předpokládám, že všechny… Existuje osm 
vytvořených úrovní, když je tato hlavní galaxie stvořena. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak je dobré vnímat, že osmá 
úroveň funguje také ve svých pozdějších fázích jako počáteční úroveň 
nebo první úroveň další oktávy úrovní. 

28.16 Tazatel: Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od 
jedné do osmi? 

Ra: Já jsem Ra. Chceme stanovit, že jsme skutečně skromnými posly 
Zákona jednoty. Můžeme k vám mluvit z našich zkušeností a našich 
chápání a vyučovat/učit omezenými způsoby. Avšak nemůžeme mluvit s 
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pevnými vědomostmi všech stvoření. Pouze víme, že jsou nekonečné. 
Předpokládáme nekonečný počet oktáv. 

Avšak naši vlastní učitelé nám přivedli na mysl, že existuje tajemstvím 
zahalená jednota stvoření, do které se veškeré vědomí opakovaně slučuje 
a znovu začíná. Tudíž můžeme pouze říci, že předpokládáme nekonečný 
postup, ačkoliv rozumíme, že je cyklické povahy a, jak jsme řekli, zahalen 
tajemstvím. 

28.17 Tazatel: Děkuji. Mohli byste prosím nechat nástroj znovu zakašlat? 

Ra: [Zakašlání.] 

28.18 Tazatel: Děkuji. Když je tato hlavní galaxie Logosem stvořena, pak 
existuje polarita ve smyslu, v jakém máme elektrickou polaritu, [a dále] 
gravitační efekt, který pravděpodobně není polaritou, zeptám se… Budu 
muset položit tuto otázku… V té době [již] existuje elektrická polarita. Je 
to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Přijímám to jako správné s podmínkou, že to, co 
nazýváte elektrickou [polaritou], má být chápáno nejenom tak, jak ten 
zvaný Larson podmínil její význam, ale také [chápáno] ve smyslu, jejž 
byste nazvali metafyzickým. 

28.19 Tazatel: Říkáte tedy, že v té době nemáme pouze polaritu elektrického 
náboje, ale také polaritu ve vědomí? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vše je potenciálně dostupné od počátku 
vašeho prostoru/času; to je pak funkčností komplexů vědomí, aby začaly 
používat fyzické materiály k získávání zkušeností, aby se pak polarizovaly 
v metafyzickém smyslu. Potenciály pro toto nejsou tvořeny tím, kdo 
prožívá zkušenost, ale inteligentní energií. 

Toto bude poslední plnou otázkou této relace kvůli naší touze podpořit 
tento nástroj, jak pomalu znovu získává energii fyzického komplexu. 
Můžeme vás požádat, zda máte jednu nebo dvě otázky, které můžeme 
krátce zodpovědět předtím, než skončíme? 

28.20 Tazatel: Předpokládám, že proces stvoření pak po původním stvoření 
hlavní galaxie pokračuje další individualizací vědomí Logosu, takže 
existuje mnoho, mnoho částí individualizovaných vědomí, která vytvářejí 
další prvky, jak můžete říci, pro prožití všeho v galaxii. Je to správně? 
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Ra: Já jsem Ra. To je správně, protože v rámci, řekněme, vedení nebo 
způsobů Logosu mohou sub-Logosy nalézt rozmanité prostředky 
odlišných zkušeností, aniž by zmenšovaly nebo rozšiřovaly tyto způsoby 
[Logosu]. 

28.21 Tazatel: Děkuji. A jelikož jsme na konci, pouze se zeptám, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci 
kontaktu? 

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře přizpůsoben. Jste svědomití. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 29 
23. ÚNORA 1981 

29.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

29.1 Tazatel: Je naše slunce (tato sluneční soustava), jak jej známe, sub-
Logosem, nebo fyzickou manifestací sub-Logosu? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

29.2 Tazatel: Pak předpokládám, že tento sub-Logos vytvořil tento planetární 
systém ve všech jeho úrovních. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Sub-Logos vaší sluneční entity rozeznal 
určité zkušenostní komponenty v rámci vzorů inteligentní energie, které 
byly dány do pohybu Logosem, jež vytvořil základní podmínky a 
vibrační stupně konzistentní skrze vaší, co jste nazval, hlavní galaxií. 

29.3 Tazatel: Je pak tento sub-Logos, jímž je naše slunce, stejným sub-
Logosem, který se ale manifestoval v odlišných částech skrze galaxii, což 
je… je veškerými hvězdami v galaxii? 

Ra: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte. 

29.4 Tazatel: Říkám, že existuje zhruba 250 miliard hvězd nebo sluncí, něco 
jako naše, v této hlavní galaxii. Jsou všechny částí stejného sub-Logosu? 

Ra: Já jsem Ra. Všechny jsou částí stejného Logosu. Vaše sluneční 
soustava, jak byste ji nazvali, je manifestací poněkud mírně odlišnou 
kvůli přítomnosti sub-Logosu. 

29.5 Tazatel: A nyní, všechny z těchto… Nechte mě se ujistit, že uvažuji 
správně. Pak je naše slunce sub-Logosem Logosu, který je hlavním 
galaktickým Logosem. Správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

29.6 Tazatel: Existují nějaké sub-sub-Logosy, které se nacházejí v našem 
planetárním systému a které jsou Logosem, jenž je „sub“ našeho slunce? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 
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29.7 Tazatel: Řekl byste mi, jaký jeden z nich… Dal byste mi nějaký příklad 

jednoho z těchto… nazvu jej sub-sub-Logosů? 

Ra: Já jsem Ra. Jedním příkladem je váš komplex mysli/těla/ducha. 

29.8 Tazatel: Pak každá entita, která existuje, by byla určitým typem sub nebo 
sub-sub-Logosem. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně v mezích jakéhokoliv pozorování, protože 
celé stvoření je živé. 

29.9 Tazatel: Pak planeta, na které zde chodíme, by byla určitou formou sub-
sub-Logosu. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Planetární entita je tak jmenována pouze jako Logos, 
pokud pracuje harmonickým způsobem s entitami nebo komplexy 
mysli/těla na jejím povrchu nebo v jejím elektromagnetickém poli. 

29.10 Tazatel: OK. Mají sub-Logosy, jako je naše slunce, mají některé z nich… 
v naší hlavní galaxii… mají metafyzickou polaritu, řekněme, pozitivní 
nebo negativní, jak tento termín používáme? 

Ra: Já jsem Ra. Ve smyslu, v jakém používáte tento termín, tomu tak 
není. Entity na planetární úrovni mají sílu inteligentního nekonečna 
skrze užití svobodné vůle, přičemž procházejí účinky bytí. Tudíž polarita 
není taková, jak jí rozumíte. [Polarita] Je taková pouze tehdy, když začne 
planetární sféra harmonicky interagovat s komplexy mysli/těla a 
především s komplexy mysli/těla/ducha, kdy planetární sféra na sebe 
vezme zkreslení díky komplexům mysli entit, které s planetární entitou 
interagují.  

Stvoření jednoho nekonečného Stvořitele nemá polaritu, o které 
hovoříte. 

29.11 Tazatel: Děkuji. Včera jste uvedl, že se planety v první úrovni nacházejí v 
bezčasovém stavu, s nímž začínají. Můžete mi říci, jak se efekt, který si 
uvědomujeme jako čas, dostane do bytí? 

Ra: Já jsem Ra. Právě jsme vám popsali stav bytí každého Logosu. 
Proces, kterým se prostor/čas stane formou kontinua, je funkcí pečlivé 
konstrukce, řekněme, celkového nebo celistvého plánu vibračních 
stupňů, úrovní a potenciálů. Když se tento plán sloučí s myšlenkovými 
komplexy Lásky, pak se začnou objevovat fyzické manifestace; první 
manifestací je povědomí o vědomí. 

20 

 



RELACE 29 
 

Tehdy, když se toto sloučení nachází v bodě žití nebo bytí, v bodu nebo 
zřídla začátku, započne pak prostor/čas rozbalovat svůj svitek života. 

29.12 Tazatel: Jak Láska vytváří vibraci… Uvedu prvně toto tvrzení. Řekněme, 
že věřím, že Láska vytváří vibraci v prostoru/času, aby vytvořila foton. Je 
to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. 

29.13 Tazatel: Pak pokračující aplikování Lásky… Budu předpokládat, že toto 
je směrováno sub-Logosem nebo sub-sub-Logosem… toto pokračující 
aplikování Lásky vytváří rotace těchto vibrací, které jsou (existují) v 
diskrétních jednotkách úhlové rychlosti. Toto pak vytváří chemické 
prvky v naší fyzické iluzi a budu předpokládat, že [také] prvky v 
ostatních nebo co bychom nazvali nefyzických úrovních v iluzi. Je to 
správně? 

Ra: Já jsem Ra. Logos vytváří všechny úrovně. Vaše otázka byla nejasná. 
Avšak uvedeme, že Logos skutečně vytváří jak úrovně prostoru/času, tak 
doprovázející úrovně času/prostoru. 

29.14 Tazatel: Co předpokládám je, že se rotace, kvantizované zvyšující se 
rotace vibrací, objeví jako materiál těchto úrovní. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. 

29.15 Tazatel: Dobře, pak zde kvůli těmto rotacím existuje pohyb těchto částic 
směrem dovnitř, který je opačným ke směru postupu prostoru/času, jak 
tomu rozumím, a pak tento postup směrem dovnitř je námi chápán jako 
to, co nazýváme gravitací. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. 

29.16 Tazatel: Můžete mi říci, jak se objeví gravitace? 

Ra: Já jsem Ra. To, o čem hovoříte jako o gravitaci, může být chápáno 
jako tlačení směrem k vnitřnímu světlu/lásce, hledání směrem ke 
spirálové linii světla, které postupuje směrem ke Stvořiteli. Toto je 
manifestace duchovní události nebo podmínky žití. 

29.17 Tazatel: A nyní, gravitace, jak ji nyní známe na našem měsíci, je menší 
než ta zde na naší planetě. Existuje za tím nějaký metafyzický princip, 
který byste mohl vysvětlit? 
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Ra: Já jsem Ra. Metafyzické a fyzické jsou nerozdělitelné. Tudíž to, o 
čemž jste hovořil a co se snaží vysvětlit tento fenomén, je schopné, 
řekněme, spočítat gravitační sílu většiny objektů díky rozličným fyzickým 
aspektům jako například díky tomu, který nazýváte hmotností. Avšak 
cítili jsme, že bylo nezbytné poukázat na odpovídající a stejně důležitou 
metafyzickou povahu gravitace. 

29.18 Tazatel: Mám někdy potíže nalézt, mohl byste říci, oporu v tom, co 
hledám při pokusu nalézt metafyzické principy, mohl byste říci, za naší 
fyzickou iluzí 

Mohl byste mi uvést příklad velikosti gravitace v podmínkách třetí 
úrovně na povrchu planety Venuše? Byla by větší nebo menší než na 
Zemi? 

Ra: Já jsem Ra. Gravitace, řekněme, přitažlivá síla, kterou také 
popisujeme jako tlačící sílu směrem ven ke Stvořiteli, je duchovně větší 
na entitě, kterou nazýváte Venuší, díky většímu stupni úspěchu, 
řekněme, v hledání Stvořitele. 

Tato skutečnost se stane důležitou, pokud uvážíte, že když veškeré 
stvoření ve své nekonečnosti dosáhne duchovní gravitační hmotnost 
dostatečné povahy, celé stvoření se nekonečně sloučí; světlo hledá a 
nalézá svůj zdroj, a tudíž ukončuje stvoření a začíná nové stvoření stejně, 
když uvážíte černou díru, jak ji nazýváte, se svými podmínkami a 
nekonečně velikou hmotností v nulovém bodě, ze kterého nemůže být 
viděno žádné světlo, jelikož bylo absorbováno. 

29.19 Tazatel: Pak by černá díra byla bodem… Myslím to správně, když 
řeknu, že by to byl bod, ve kterém byl materiál z prostředí úspěšný ve 
sjednocení se s jednotou nebo Stvořitelem? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Černá díra, která manifestuje třetí úroveň, je manifestací 
fyzického komplexu tohoto duchovního nebo metafyzického stavu. To je 
správně. 

29.20 Tazatel: Děkuji. Pak když se naše planeta Země dostane plně do čtvrté 
úrovně, bude zde větší gravitace? 

Ra: Já jsem Ra. Bude zde větší duchovní gravitace, a tudíž bude 
způsobovat hustější iluzi. 
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29.21 Tazatel: Tato hustější iluze by tedy, předpokládám, zvýšila gravitační 

zrychlení nad naměřených 32,2 stop (9,81 metrů) za čtvereční sekundu 
(sekundu na druhou), které nyní prožíváme. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Vaše entity nemají nástroje k měření duchovní gravitace, 
ale mohou pouze pozorovat několik z jejích extrémních manifestací. 

29.22 Tazatel: To vím, že nemůžeme měřit duchovní gravitaci, ale jenom jsem 
přemýšlel, zda by byl fyzický účinek zaznamenatelný jako nárůst 
gravitační konstanty. Taková byla moje otázka. 

Ra: Já jsem Ra. Nárůst měřitelný existujícími nástroji by byl a bude 
pouze statistické povahy a nebude významný. 

29.23 Tazatel: OK. A nyní, jakmile je stvoření zformováno a jakmile se atomy 
vytvoří z rotací vibrací, což je světlo, někdy se určitým způsobem slučují. 
Naleznou vzdálenosti, vzájemné mezi-atomické vzdálenosti přesné délky, 
a vytvoří mřížkovou strukturu, kterou nazýváme krystalickou.  

Hádám, že kvůli vzniku krystalické struktury z inteligentní energie je 
určitou technikou možné se dotknout inteligentní energie a přinést ji 
přes práci s krystalickou strukturou do fyzické iluze. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze do té míry, pokud je krystalická 
fyzická struktura nabita odpovídajícím způsobem krystalizovaným nebo 
uspořádaným nebo vyváženým komplexem mysli/těla/ducha. 

29.24 Tazatel: Nepřeji si odbočit na nedůležitá témata nebo témata, která nás 
nevedou k lepšímu pochopení našeho mechanismu růstu, což nás vede k 
věcem, jež nejsou pomíjivými, ale je někdy obtížné přesně chápat, 
kterým směrem se vydat. Rád bych trochu více prošetřil tuto myšlenku 
krystalů a jak jsou používány.  

Předpokládám pak z toho, co jste řekl, že, aby krystaly mohly být použity 
k dotknutí se inteligentní energie, je nezbytné mít částečně nezkreslený 
komplex mysli/těla/ducha. Je to dostačující nebo potřebujete… Je to 
správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je výslovně správně. 

29.25 Tazatel: Musí existovat bod, ve kterém odstranění zkreslení dosahuje 
minima pro užití krystalu k dotknutí se inteligentní energie. Je to 
správně? 
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Ra: Já jsem Ra. To je správně pouze, pokud je to chápáno, řekněme, tak, 
že každý komplex mysli/těla/ducha má takový bod jedinečný. 

29.26 Tazatel: Můžete mi říci, proč má každý komplex mysli/těla/ducha tento 
bod odstranění zkreslení jedinečný? 

Ra: Já jsem Ra. Každý komplex mysli/těla/ducha je jedinečnou částí 
jednoho Stvořitele. 

29.27 Tazatel: Pak říkáte, že neexistuje jediný stupeň, řekněme, čistoty 
potřebný k dotknutí se inteligentní energie skrze krystaly, ale může být 
široká škála v množství zkreslení, které může entita mít, ale každá entita 
musí dosáhnout svého určitého bodu, který můžu nazvat energizováním 
schopnosti. 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Pro komplex mysli/těla/ducha je 
nezbytné být v určité rovnováze, přičemž mu tato rovnováha umožní 
dosáhnout daného stupně nezkreslení. Rozhodující obtíže jsou pro každý 
komplex mysli/těla/ducha jedinečné kvůli zkušenostním destilacím, které 
jsou v součtu, řekněme, existencí fialového paprsku každé takové entity. 

Toto vyvážení je to, co je nezbytné udělat pro hledání brány do 
inteligentního nekonečna skrze užití krystalů nebo skrze jakékoliv jiné 
užití. Žádné dvě krystalické povahy mysli/těla/ducha nejsou stejné. 
Potřeby zkreslení, mluvíme-li o vibracích, jsou dány. 

29.28 Tazatel: Chápu. Když jste pak schopen přečíst fialový paprsek entity, 
vidět tento paprsek, je pak možné okamžitě určit, zda by entita mohla 
používat krystaly k dotknutí se inteligentní energie? 

Ra: Já jsem Ra. Je to možné udělat pro toho z páté úrovně nebo vyšší. 

29.29 Tazatel: Je pro vás možné mi říci, jak je krystal používán entitou, která 
uspokojivě dosáhla kvalifikaci fialového paprsku, řekněme; jak je pro 
entitu možné použít krystal nebo jak by měla krystal používat? 

Ra: Já jsem Ra. Brána do inteligentního nekonečna je zrozena, řekněme, 
ze soucitných vibrací ve vyváženém stavu doprovázejících vůli sloužit, 
vůli hledat. 

29.30 Tazatel: Můžete mi ale říci přesně, co by entita dělala s krystalem, aby jej 
použila pro účel hledání inteligentního nekonečna? 
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Ra: Já jsem Ra. Použití krystalu ve fyzické manifestaci je takové, kdy 
entita krystalické povahy nabije uspořádaný fyzický krystal tímto 
hledáním, a tudíž umožňuje, aby harmonicky vibroval a taky [aby] se stal 
katalyzátorem nebo bránou, kde se inteligentní nekonečno může stát 
inteligentní energií, přičemž krystal slouží jako analogie fialového 
paprsku mysli/těla/ducha v relativně nezkreslené formě. 

29.31 Tazatel: Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích 
krystalů? 

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. Existují, uvažujeme, věci, které není účinné 
vám říci kvůli možnému porušení svobodné vůle. Entity Konfederace v 
tomto v minulosti chybovaly. Užití krystalu, jak víte, zahrnuje užití pro 
léčení, sílu a dokonce pro vývoj forem života. Cítíme, že je nemoudré 
nabídnout instrukce v současné době, jelikož vaši lidé projevili tendenci 
používání mírumilovných zdrojů síly pro disharmonické účely. 

29.32 Tazatel: Hádám, že bude lepší se pak dostat, teď když jsme vystopovali 
cestu stvoření minimálně ke krystalické struktuře, že bude lepší se 
koncentrovat na evoluci myšlenky a její cestu hledání inteligentního 
nekonečna.  

V hlavní galaxii Logosu jsme vytvořili velmi rozsáhlé množství planet. 
Jak se tyto planety vyvíjejí, je pro vás možné mi dát příklad vývojů 
různých planet v, řekněme, metafyzickém smyslu a [příklad] který má co 
do činění s vývojem vědomí a jeho polarit skrze galaxii? Jinými slovy 
věřím, že některé z těchto planet se vyvíjejí docela rychle do vyšších 
úrovní a některým to trvá delší dobu. Můžete mi dát určitou představu o 
tomto vývoji? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. 

Konkrétní Logos vaší hlavní galaxie použil velkou část Svého sloučeného 
materiálu, aby odrážel bytí Stvořitele. Tímto způsobem existuje mnoho z 
vašeho galaktického systému, jež nemá postup, o kterém mluvíte, ale 
duchovně přebývá jako součást Logosu. Z těch entit, na kterých vědomí 
přebývá, existují, jak se domníváte, různá období času/prostoru, během 
nichž jsou vědomím dosaženy vyšší úrovně zkušeností.  

Splňuje toto požadavky vašeho dotazu? 

29.33 Tazatel: Prostuduji to a možná budu mít něco zítra, jelikož nechci 
nástroj vyčerpat. Nástroj měl otázku, pokud máte čas pro krátkou 
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otázku, a já ji přečtu. Nástroj si nepřeje dělat práci fyzického léčení. Již 
rukama dělá duchovní vyvažování. Může si přečíst soukromý léčebný 
materiál, aniž by dělala fyzické léčení? Předpokládám, že tím myslí, zda 
to může číst, aniž by si vytvořila problémy ve svých životních vzorech. 
Nepřeje si přivodit snížení pozitivní polarity. Může číst tento materiál za 
těchto podmínek? 

Ra: Já jsem Ra. Budeme mluvit krátce kvůli faktu, že se pokoušíme 
zachovat vitální energie tohoto nástroje během tříměsíčního období, o 
kterém jsme mluvili. 

Tato entita má historii zkušeností s léčením na jiných úrovních než 
takzvaných fyzických. Tudíž je přijatelné, že bude tento materiál 
přečtený. Avšak cvičení ohně by nikdy nemělo být tímto nástrojem 
praktikováno, jelikož je v silnější formě použito pro fyzické léčení. 

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme? 

29.34 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí nebo abychom vylepšili kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití. Entita je dobře zarovnaná. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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24. ÚNORA 1981 

30.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

30.1 Tazatel: Hodlám uvést tvrzení a pak vás jej nechám opravit, pokud jsem 
[v něm] udělal nějaké chyby. Tvrzení je toto: Stvoření je jedinou entitou 
nebo jednotou. Pokud existuje pouze jedna entita, pak jediným 
konceptem služby je sloužit sobě sama. Pokud se tato entita rozdělí, pak 
se zrodí koncept služby jedné z jejích částí jiné její části. Z tohoto 
konceptu pramení rovnost služby sobě sama nebo ostatním. Zdálo by se, 
že když se Logos rozdělí, vyberou si [jeho] části každou orientaci. Jakmile 
se individualizované entity objeví v prostoru/času, pak bych 
předpokládal, že mají polaritu. Je toto tvrzení správné? 

Ra: Já jsem Ra. Toto tvrzení je docela vnímavé a správné až do poslední 
fráze, ve které poznamenáváme, že polarity začínají být prozkoumávány 
pouze v bodě, když se entita třetí úrovně stane povědomou o možnosti 
volby mezi konceptem nebo zkreslením služby sobě sama nebo služby 
ostatním. Toto označuje konec toho, co můžete nazvat ne-sebevědomou 
nebo nevinnou fází vědomého uvědomění. 

30.1 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste odděleně definovat mysl, tělo a ducha? 

Ra: Já jsem Ra. Tyto termíny jsou všechny zjednodušenými popisnými 
termíny, které se rovnají komplexu energetických zaměření; tělo, jak ho 
nazýváte, je materiálem úrovně, kterou prožíváte v daném prostoru/času 
nebo času/prostoru; tento komplex materiálů je k dispozici pro zkreslení 
toho, co byste nazvali fyzickou manifestací. 

Mysl je komplexem, který odráží proudění ducha směrem dovnitř a 
proudění komplexu těla směrem ven. Obsahuje, co znáte jako city, 
emoce a intelektuální myšlení ve svých vědomějších komplexitách. Když 
se pohybujeme níže po stromu mysli, vidíme intuici, která je povahou 
více v kontaktu nebo vyladěnější s celkovým komplexem bytí. Když se 
pohybujeme níže ke kořenům mysli, nalézáme postup vědomí, které se 
postupně otáčí z osobní do racionální paměti, do vesmírných přítoků, a 
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tudíž se stává přímým spojovatelem toho nosiče, který nazýváme 
komplexem ducha. 

Komplex ducha je kanál, kde se mohou proudění směrem dovnitř ze 
všech rozličných univerzálních, planetárních a osobních prouděních 
slévat do kořenů vědomí a kde může být vědomí nasměrováno do brány 
inteligentního nekonečna skrze vyváženou inteligentní energii těla a 
mysli.3 

Touto řadou konečných tvrzení pochopíte, že mysl, tělo a duch jsou 
neoddělitelně prolnuté a nemohou jeden bez druhého pokračovat. Tudíž 
odkazujeme na komplex mysli/těla/ducha spíše než se pokoušet se jimi 
zabývat odděleně, protože práce řekněme, kterou děláte během vašich 
zkušeností, je dělána skrze interakci těchto tří komponent, nikoli 
prostřednictvím některého [z nich]. 

30.3 Tazatel: Naší fyzickou smrtí, jak ji nazýváme, v této konkrétní úrovni a v 
této konkrétní inkarnační zkušenosti ztrácíme toto chemické tělo. 
Zachováváme si okamžitě po ztrátě tohoto chemického těla jiný typ těla? 
Existuje stále komplex mysli/těla/ducha v tomto okamžiku? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Komplex mysli/těla/ducha je docela 
nedotčen; komplex fyzického těla, který nyní spojujete s termínem těla je 
pouze manifestací hustějšího a inteligentně informovaného a mocného 
komplexu těla. 

30.4 Tazatel: Existuje po tomto přechodu, který nazýváme smrtí, nějaká 
ztráta mysli nebo ducha nebo nějaké poškození jednoho z nich kvůli 
ztrátě tohoto chemického těla, které nyní máme? 

Ra: Já jsem Ra. Z vašeho pohledu existuje velká ztráta komplexu mysli 
kvůli faktu, že mnoho z aktivit mentální povahy, které jste si během 
zkušenosti tohoto kontinua prostoru/času vědomi, je stejně povrchová 
iluze, jako je komplex chemického těla. 

Z jiného pohledu není ztraceno nic důležitého; charakter nebo řekněme 
čistá destilace emocí a návyků nebo zkreslení a moudrosti, chcete-li, se 
stávají poprvé zřetelnými, řekněme; tyto čisté emoce a vědomosti a 
návyky/zkreslení jsou během zkušenosti fyzického života z větší části buď 
ignorovány nebo podhodnoceny. 

3  Pro pohled na ilustraci metafory stromu mysli se podívejte do Knihy prostředků 
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Z pohledu duchovního je tento kanál potom hodně otevřený díky 
nepotřebě charakteristiky zapomnění třetí úrovně. 

30.5 Tazatel: Rád bych věděl, jak komplexy mysli/těla/ducha vznikají. Když 
se vrátíme zpět, jak to jen půjde, jak… Vznikají tak, že duch tvoří mysl a 
mysl tvoří tělo? Můžete mi toto sdělit? 

Ra: Já jsem Ra. Žádáme, abyste zvážili, že se snažíte stopovat evoluci. 
Tato evoluce je taková, jak jsme popsali dříve4, že první je vědomí, v 
první úrovni, bez pohybu, náhodná věc. Zdali to nazvete komplexem 
mysli nebo těla je sémantickým problémem. My jej nazýváme 
komplexem mysli/těla a tím vždy připouštíme, že v nejjednodušší 
částečce tohoto komplexu se nachází jeden nekonečný Stvořitel ve své 
celistvosti; tento komplex mysli/těla pak objevuje v druhé úrovni růst a 
stáčí se směrem ke světlu a tím probouzí to, co nazýváte komplexem 
ducha, to, co zintenzivňuje spirálovitý pohyb nahoru směrem k lásce a 
světlu nekonečného Stvořitele. 

Přidání tohoto komplexu ducha, jež je spíše zdánlivé než reálné, protože 
potenciálně existovalo od počátku prostoru/času, zdokonaluje sebe sama 
postoupením do třetí úrovně. Když si komplex mysli/těla/ducha 
uvědomí možnosti sloužit sobě sama nebo ostatním-já, pak je komplex 
mysli/těla/ducha aktivován. 

30.6 Tazatel: Děkuji vám. Nepřeji si dotýkat se věcí, které jsme pokryli dříve, 
ale někdy je lepší přeformulovat tyto koncepty pro celkovou jasnost 
[významu], jelikož slova jsou pro to, co děláme, chudým nástrojem. 

Jen jako letmý bod, jsem přemýšlel, v… na této planetě, během druhé 
úrovně věřím, že ji ve stejném času/prostoru obývaly dvounohé entity a 
ti, kterým říkáme dinosauři. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

30.7 Tazatel: Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou 
navzájem nekompatibilní. 

Nevím. Můžete mi sdělit důvod, proč oba typy entit obývaly stejný 
prostor/čas? 

4  Dříve popsáno v 13.15-21. 
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Ra: Já jsem Ra. Zvažte práci svobodné vůle, která je aplikována na 
evoluci. Existují cesty, které komplex mysli/těla následuje s pokusem 
přežít, reprodukovat se a hledat svým způsobem to, co je podvědomě 
pociťováno jako potenciál pro růst; tyto dvě arény nebo cesty vývoje jsou 
dvěma mezi mnohými. 

30.8 Tazatel: Chápu. Program událostí, který jsem před několika týdny viděl, 
položil otázku, proč dinosauři vymizeli, můžete říci, náhle z této planety. 
Vím, že je to nedůležité, ale jenom jsem přemýšlel, jaký byl důvod. 

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity nemohly nakrmit svoje komplexy těla. 

30.9 Tazatel: A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé 
vytvořil ve druhé úrovni. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

30.10 Tazatel: Můžete mi říci, jaká je filosofie za tímto mechanismem 
propagace tělového komplexu? 

Ra: Já jsem Ra. Druhá úroveň je ta, ve které je pokládán základ pro práci 
ve třetí úrovni. Tímto způsobem je možné vidět, že základní 
mechanismy reprodukce kapitulují na obrovský potenciál ve třetí úrovni 
sloužit ostatním-já a sobě; toto se neděje pouze funkcemi přechodu 
energií, ale také různými službami vykonanými díky blízkému kontaktu 
těch, kteří jsou řekněme magneticky přitahováni jeden k druhému; tyto 
entity tudíž mají příležitosti pro mnohé typy služeb, které by byly pro 
nezávislou entitu nedostupné. 

30.11 Tazatel: Bylo pak pro toto základním důvodem, původním důvodem 
zvýšit příležitost zažít jednoho Stvořitele? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To není pouze správně, ale je klíčem k tomu, co se 
objevuje ve všech úrovních. 

30.12 Tazatel: Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie 
roli v duchovním růstu entit druhé úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním 
vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve 
druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně. 
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30.13 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda kocour Gandalf nějakým způsobem těžil z 

tohoto mechanismu nebo z jiných mechanismů ve zvyšování duchovního 
potenciálu nebo porozumění. 

Ra: Já jsem Ra. Zkoumáme tuto informaci a nalézáme ji neškodnou. 
Entita druhé úrovně, zvukové vibrace Gandalf je vzácným příkladem 
svého druhu díky za prvé předchozí individualizaci, za druhé díky 
velkému množství investování do této konkrétní životní zkušenosti. To 
je nejvyšším katalyzátorem v postupu této entity. Toto je velmi 
neobvyklé, jak jsme řekli. Avšak zkušenosti dvojpohlavní reprodukce, 
které byly povahy entity Gandalfa, byly v malé míře k duchovnímu 
prospěchu díky neobvyklému vztahu s jinou entitou, také tou, co 
nazýváte kočka. Tato entita byla také neobvyklé orientace třetí úrovně 
nebo investování z předchozích životních zkušeností. Tudíž tvorba toho, 
co by mohlo být chápáno zřetelně jako láska, v tomto vztahu existovala. 

30.14 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických 
zásad vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s 
ohledem na vývoj bytostí? 

Ra: Já jsem Ra. Předáme vám metafyzický popis pouze těch planet, které 
individuální komplexy myslí/těl/duchů obývaly, obývají nebo budou 
obývat. Ostatní sféry můžete chápat jako části Logosu. 

Vezměme tu známou jako Venuše. Tato planetární sféra byla tou s 
rapidní evolucí. Je naší rodnou zemí a velká rychlost [pokroku] 
komplexů myslí/těl/duchů na jejím povrchu existovala díky harmonické 
interakci. 

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval5, ta byla 
zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli 
nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém 
povrchu. Tato planeta bude podstupovat léčení po určitou dobu vašich 
prostorových/časových milénií. 

Planeta, kterou nyní obýváte, má metafyzickou historii pro vás velmi 
známou a můžete se na ni zeptat, pokud si přejete. Avšak my jsme 
hovořili na toto téma do značné míry. 

5  Diskutováno v 9.6-11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 20.20, 20.26 a 21.8. 
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Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou 
inteligencí, a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru 
obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu. 

Planetární entita vám známá jako Uran se pomalu pohybuje skrze první 
úroveň a má potenciál projít všemi úrovněmi. 

30.15 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda i některé z ostatních planet 
prodělaly metafyzickou evoluci. Včera jste uvedl, že velká část tohoto 
galaktického systému duchovně přebývá jako část Logosu. Myslíte tímto, 
že hvězdy blíže ke středu tohoto galaktického systému nemají planetární 
systémy? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Logos se rozprostřel skrze váš galaktický 
systém. Avšak časová/prostorová kontinua některých z vašich více 
středových slunečních soustav jsou mnohem vyspělejší. 

30.16 Tazatel: Takže, mohl byste obecněji říci, že jak se dostáváte blíže ke 
středu tohoto hlavního galaktického systému, že se tam nachází vyšší 
duchovní úroveň, použiji tento termín, nebo že je tato obecná duchovní 
kvalita v této oblasti pokročilejší? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož je 
tento nástroj poněkud v nepohodlí. Nepřejeme si nástroj vyčerpat. 

Duchovní úroveň nebo hmota těch blíže k centru vaší galaxie je známa. 
Avšak tato skutečnost existuje jednoduše díky lišícím se bezčasových 
stavů, během nichž se mohou planetární sféry shlukovat, [přičemž] tento 
proces počátku prostoru/času nastal tím dříve, řekněme, čím jste blíže ke 
středu galaktické spirály. Uvítáme jakoukoli krátkou [páska končí] 

30.17 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říci, zda by tento 
předmět, kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo 
nepomohl jejímu fyzickému zdraví. Můžete to udělat? 

Ra: Já jsem Ra. Jak skenujeme nástroj, nacházíme anomálie 
magnetického pole, jež jsou zkreslené směrem k našim schopnostem 
nalézt kanál úzkého pásma do komplexu mysli/těla/ducha tohoto 
nástroje. Polarizátor, o kterém hovoříte, tak jak je, by nebyl nápomocný. 
Pečlivé čtení aury tohoto nástroje těmi v této oblasti obdarovanými a 
následné změny magnetizujících sil tohoto polarizátoru by pomohly 
entitě Sam ve vytvoření takového polarizátoru, který by byl určitou 
pomocí pro tento nástroj. Avšak doporučili bychom, aby žádné elektrické 
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nebo magnetické vybavení, které není nutné pro nahrávání našich slov, 
nebylo bráno na tyto relace, jelikož si nepřejeme žádná kreslení, která 
nejsou nezbytná. 

30.18 Tazatel: Děkuji vám. Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj 
ve větším pohodlí nebo pro vylepšení kontaktu? 

Ra: Tento nástroj je dobře vyvážen a kontakt je takový, jaký by měl být. 
Tento nástroj má určité obtíže zkreslení, které byste nazvali svalovou 
křečí, a to způsobuje v nehybné pozici [určité] nepohodlí. Tudíž nástroj 
opouštíme. 

Já jsem Ra. Vedete si dobře, mí přátelé. Zanechávám vás v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a 
míru jednoho Stvořitele. Adonai. 
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25. ÚNORA 1981 

31.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

31.1 Tazatel: Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje 
vědět, zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe.6 

Ra: Já jsem Ra. To je přijatelné. 

31.2 Tazatel: OK. Hodlám použít informace, které jsme na konci předešlé 
knihy vytvořili a u kterých jste navrhl, že by byly vhodnější pro 
pokročilejší materiál. Vložíme je do knihy v tomto bodě, kdy se bavíme o 
dvojpohlavním rozmnožování, a rád bych na tento materiál trochu 
navázal, abychom se dostali k některým definicím a lepšímu porozumění.  

Poznámka editora: Následující je informace, na kterou se Tazatel 
odkazoval, pocházející z 26.38 a zabývající se přenosem sexuální energie 
a blokacemi, jak pozitivní, tak negativní orientace. 

Já jsem Ra. První přesun energie je červený paprsek. Toto je náhodný 
přesun, který souvisí jen s vaším reprodukčním systémem. 

Pokusy o sexuální styk v oranžovém a žlutém paprsku vytvářejí 
nejprve zablokování, pokud pouze jedna entita vibruje v této oblasti, 
a tak přivádí entitu, která sexuálně vibruje v této oblasti, k tomu, aby 
měla nikdy nekončící touhu pro tuto aktivitu. Co tyto vibrační 
úrovně hledají, je aktivita v zeleném paprsku. Existuje možnost 
přesunu energie v oranžovém nebo žlutém paprsku; toto je 
polarizující k negativnímu: jeden je viděn jako objekt spíše než jako 
druhé já; ten druhý sám sebe vidí jako plenitele nebo pána situace. 

Ve čtvrtém paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují 
ve třetím* paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten 

6  Carla ušla 5-8 km za den, a bylo cítěno, jako bezpečnostní opatření, aby ji doprovázel 
na těchto procházkách Jim, po té příhodě, kdy nebyla schopná dýchat a málem 
omdlela. V této otázce se Carla ptala, zdali může chodit bez Jima po svém boku. 
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negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí 
vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo 
mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun 
energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci 
komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují 
přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní 
energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je 
můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud 
jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z 
touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn. 

Ta jiná možnost v zeleném paprsku je, že jedna entita nabízí energii 
zeleného paprsku, ta druhá nenabízí energii univerzální lásky, toto 
má za výsledek zablokování energie toho, co není v zeleném paprsku, 
tedy zvyšuje jeho frustraci nebo touhu; ten, co je v zeleném paprsku, 
je polarizován lehce k službě ostatním. 

Přesun energie v modrém paprsku je v tomto čase mezi vašimi lidmi 
poněkud vzácný, ale je velmi nápomocný kvůli přesunům energie 
týkajícím se schopnosti vyjadřovat se bez rezervace nebo strachu. 

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to 
posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek 
dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou 
posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli 
tomu, že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není 
viditelná a žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je 
to jako by byl odstraněn rozdělovač z výkonného motoru. 

Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu 
Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, 
díky tomu, že efektivně a kompletně otevřela druhé-já třetímu 
paprsku… opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… 
energii zeleného paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci 
modrého paprsku. Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než 
skončíme? 

V tomto materiálu hovoříte o přenosu sexuální energie. Mohl byste tento 
přenos energie definovat a rozvést jeho význam, prosím? 

Ra: Já jsem Ra. Přenos energie zahrnuje uvolnění potenciálních energií 
napříč, řekněme, zesíleným prostorem. Přesuny sexuálních energií se 

35 

 



RELACE 31 
 

objevují díky polarizaci dvou komplexů mysli/těla/ducha, přičemž každý 
z nich obsahuje určitý rozdíl potenciálu jeden od druhého. Povaha 
přenosu energie nebo zablokování této energie je pak funkcí interakce 
těchto dvou potenciálů. V případech, kdy se odehrává přenos, to můžete 
přirovnat k [elektrickému] obvodu, který je uzavřen. Tuto aktivitu 
můžete také chápat, stejně jako všechny experimentální aktivity, jako 
Stvořitele prožívajícího sám Sebe. 

31.3 Tazatel: Bylo by to pak tím primárním mechanismem, jak Stvořitel sám 
Sebe prožívá? 

Ra: Já jsem Ra. To není správný termín. Přídavné jméno by snad bylo 
„jeden z vhodných“ způsobů, jak Stvořitel poznává Sebe, protože v každé 
interakci bez ohledu na zkreslení Stvořitel sám Sebe prožívá. 
Dvojpohlavní poznání Stvořitele sám Sebou nese potenciál dvou výhod. 

Za prvé, v bytosti s aktivovaným zeleným paprskem existuje potenciál 
pro přímou a jednoduchou analogii toho, co můžete nazvat radostí 
duchovní nebo metafyzické podstaty, která existuje v inteligentní energii. 
To pomůže k pochopení pravdivější povahy bytí. Jinou potenciální 
výhodou aktů dvojpohlavního rozmnožování je možnost posvátného 
porozumění nebo spojení, řekněme, s bránou do inteligentního 
nekonečna, protože s vhodnou přípravou může být učiněna práce, kterou 
byste nazvali magií, a může být dosaženo prožitků inteligentního 
nekonečna. Pozitivně orientovaní jedinci, kteří se koncentrují na tuto 
metodu dosažení inteligentního nekonečna, jsou pak skrze hledání nebo 
aktem vůle schopní nasměrovat tuto nekonečnou inteligenci na práci, 
kterou si tyto entity přejí vykonat, ať už to je znalost služby nebo 
schopnost léčit nebo jakákoliv požadovaná služba ostatním. 

To jsou dvě výhody této konkrétní metody, jak Stvořitel sám Sebe 
prožívá. Jak jsme řekli dříve, důsledkem síly tohoto konkrétního přenosu 
energie je, že otevírá dveře, řekněme, od touhy individuálního komplexu 
mysli/těla/ducha sloužit v nekonečném počtu způsobů ostatním já, a 
tudíž se polarizuje pozitivním směrem. 

31.4 Tazatel: Můžete poněkud rozvézt koncept toho, že toto konání nejenom 
dovoluje Stvořiteli lépe sám Sebe poznat, ale také v naší úrovni vytváří 
potomka nebo zpřístupňuje cestu pro jinou entitu, aby vstoupila do 
[této] úrovně? 
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Ra: Já jsem Ra. Jak jsme dříve řekli, přenosy sexuální energie zahrnují 
přenos červeného paprsku, který je náhodný a který je funkcí pokusu 
druhé úrovně růst, přežít, řekněme. To je správnou funkcí sexuální 
interakce. Potomek, jak jste nazvali inkarnovanou entitu, který přijímá 
příležitost komplexu mysli/ducha nabídnutou tímto náhodným aktem 
nebo událostí nazvanou oplodněním vajíčka spermií, umožňuje entitě 
mít příležitost vstoupit do této úrovně jako inkarnovaná entita. 

To dává dvěma, kteří byli zapojeni v tomto přesunu energií 
dvojpohlavního rozmnožování, potenciál velké služby v této oblasti 
pečovat o málo zkušenou entitu, když získává zkušenosti. 

Bude nyní vhodné podotknout, že vždy existuje možnost použít tyto 
příležitosti k negativní polarizaci a tomuto bylo napomoženo pozvolným 
budováním po mnoho tisíc vašich let zkreslení vašeho společenského 
komplexu, jež vytvořily tendence ke zmatení, řekněme, nebo 
nepochopení aspektu tohoto přenosu, jímž je služba ostatním a 
následující příležitosti služeb ostatním-já. 

31.5 Tazatel: Pokud se přenos sexuální energie odehrává v zeleném paprsku… 
a předpokládám, že se v tomto případě nevyskytuje žádný přenos energie 
červeného paprsku… znamená to, že je pak pro tento konkrétní přenos 
nemožné dosáhnout oplodnění a narození entity? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Díky povaze komplexu těla, vždy 
dochází k přesunu energie červeného paprsku. Náhodný výsledek 
přesunu této energie je buď jak buď funkcí možnosti oplodnění danému 
páru entit v daný moment.  

Přesun energie zeleného paprsku nastává díky vibračnímu stupni každé 
entity a není v žádném zásadním smyslu zkreslený energiemi žlutého 
nebo oranžového paprsku; tudíž dar, řekněme, je dán volně a žádná 
platba, ať už tělem, myslí nebo duchem, není požadována. Zelený 
paprsek je jednou z úplné všeobecnosti lásky. To je dávání bez očekávání 
návratu. 

31.6 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda existuje nějaký princip ohledně faktu, že 
sexuální spojení nevede nezbytně k oplodnění. Nezajímám se o chemické 
nebo fyzické principy. Zajímá mne, zda existují či neexistují nějaké 
metafyzické principy, které vedou k tomu, že pár má dítě nebo nemá, 
nebo zda je to čistě náhodné? 
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Ra: Já jsem Ra. Je to náhodné s určitými limity. Pokud entita dosáhla 
stáří [vibrace], kde si vybírá základní strukturu životní zkušenosti, může 
si pak tato entita vybrat inkarnovat se do fyzického komplexu, který není 
schopný reprodukce. Takže nalézáme některé entity, které si zvolily být 
neplodnými. Jiné entity, za použití svobodné vůle, používají různá 
zařízení, aby si zajistili neplodnost. Kromě těchto okolností je to 
okolnost náhodná. 

31.7 Tazatel: Děkuji vám. Dříve v materiálu jste zmínil „magnetickou 
přitažlivost“. Mohl byste tento termín definovat a rozvést jej? 

Ra: Já jsem Ra. Použili jsme tento termín, abychom naznačili, že ve 
vašich dvojpohlavních podstatách existuje to, co má polaritu. Tato 
polarita může být viděna, že je proměnlivá podle, řekněme, 
mužské/ženské polarizace každé entity, přičemž každá entita je biologicky 
muž, nebo žena. Tudíž můžete vidět magnetismus, když se dvě entity s 
příslušnou vyvážeností, mužskou/ženskou versus ženskou/mužskou 
polaritou, setkají, a tudíž cítí přitažlivost, kterou polarizované síly uplatní 
jedna na druhou. 

To je síla dvojpohlavního mechanismu. Nebere v potaz akt vůle, aby se 
rozhodl, že cítí přitažlivost k někomu, kdo je opačně sexuálně 
polarizovaný. Objeví se to nevyhnutelným způsobem a dá to volnému 
toku energie, řekněme, správnou cestu. Tato cesta může být blokována 
nějakým zkreslením směrem k přesvědčení/podmínce, která entitě uvádí, 
že tato přitažlivost není žádaná. Avšak základní mechanismus funguje tak 
jednoduše, jak by se choval, řekněme, magnet a kov. 

31.8 Tazatel: Pozorujeme to, co vypadá jako zvyšující se počet entit, které se 
zde nyní inkarnují a mají to, co je v tomto ohledu nazýváno 
homosexuální orientací. Mohl byste tento koncept vysvětlit a rozvést? 

Ra: Já jsem Ra. Entity s tímto stavem prožívají velkou míru zkreslení 
díky faktu, že prožily mnoho inkarnací jako biologický muž a jako 
biologická žena. To by nenaznačovalo, co nazýváte homosexualitou v 
aktivní fázi, kdyby neexistovaly obtížné vibrační podmínky vaší 
planetární sféry. Ve vašich přeplněných městských oblastech ve vašich 
lidnatějších zemích, jak nazýváte části povrchu planety, existuje to, co 
můžete nazvat velkým narušením aury. Za těchto podmínek se tato 
zmatení objeví. 

31.9 Tazatel: Proč hustota obyvatel vytváří tato zmatení? 
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Ra: Já jsem Ra. Dvojpohlavní touha reprodukce má svůj cíl, nejenom 
jednoduchou reproduktivní funkci, ale obzvláště touhu sloužit ostatním, 
která je touto aktivitou probuzena. 

V případě přelidnění, kde je každý komplex mysli/těla/ducha pod 
neustálým bombardováním od ostatních-já, je pochopitelné, že by ti, kdo 
jsou zvláště citliví, necítili touhu sloužit ostatním. To by také zvýšilo 
pravděpodobnost nedostatku touhy nebo zablokování reprodukční 
energie červeného paprsku. 

V nepřelidněné atmosféře by ta stejná entita měla skrze stimul pocitu 
vlastní samoty mnohem více touhy nalézt někoho, kterému může být k 
službám, a tudíž zpravidelnit sexuální reprodukční funkci. 

31.10 Tazatel: Zhruba kolik předchozích inkarnací, řekněme, by měla entita 
muže v této inkarnaci muset v minulosti mít jako žena, aby měla v této 
inkarnaci vysoce homosexuální orientaci? Jen zhruba. 

Ra: Já jsem Ra. Pokud by entita měla zhruba 65 % svých inkarnací v 
sexuálním/biologickém komplexu těla opačnou polaritu svého 
současného komplexu těla, je tato entita zranitelná k porušení aury vašich 
obydlených oblastí a může se snad stát tím, co nazýváte homosexuální 
povahou. 

Je třeba v této souvislosti poznamenat, že ačkoliv je to mnohem složitější, 
je v tomto typu sdružování pro entitu možné, aby byla velkou službou 
pro jinou s věrnou a upřímnou láskou zeleného paprsku nesexuální 
povahy, a tak přizpůsobovat a zmírňovat zkreslení svého sexuálního 
zhoršení. 

31.11 Tazatel: Jak Timothy Leary dělal výzkum, napsal, že v době puberty a 
dále během tohoto období se objevuje vtisk v kódování DNA entity a že 
například jsou vtisknuty sexuální vlivy kvůli brzkým sexuálním 
zkušenostem nebo některým z prvních sexuálních zkušeností dané entity. 
Opravdu se něco takového stává? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Díky povaze sexuálních 
zkušeností [provedených] o samotě je ve většině případů 
nepravděpodobné, že to, co nazýváte masturbací, má vtiskující účinek na 
pozdější zkušenosti. 
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To je podobně pravda s některými ze střetnutí, která mohou být viděna 
jako homosexuální mezi těmi této věkové skupiny. Místo toho jsou to 
často nevinná cvičení ze zvědavosti. 

Avšak je docela přesné, že první zkušenost, ve které je komplex 
mysli/těla/ducha intenzivně zapojen, skutečně vtiskne na entitu této 
životní zkušenosti množinu preferencí. 

31.12 Tazatel: Používá skupina Orionu toto, řekněme, jako bránu, aby vtiskla 
entitám, řekněme, preference, které mohou vytvořit negativní polarizaci? 

Ra: Já jsem Ra. Tak jako se my z Konfederace snažíme vysílat naši lásku 
a světlo kdykoliv máme příležitost, a to zahrnuje i sexuální příležitosti, 
stejně tak skupina Orionu použije příležitosti, pokud je negativně 
orientovaná nebo pokud je jednotlivec negativně orientovaný. 

31.13 Tazatel: Existuje nějaká emotivní předpojatost, která nemá nic 
společného s mužskou/ženskou sexuální polaritou, která může v entitě 
vytvořit nahromadění sexuální energie? 

Ra: Já jsem Ra. Je extrémně nepravděpodobné, že se nahromadění 
sexuální energie objeví bez sexuálního návyku části entity. Možná jsme 
nerozuměli vaší otázce, ale zdá se zřejmé, že by to způsobilo entitě s 
potenciálem pro sexuální aktivitu to, aby zažila nahromadění sexuální 
energie. 

31.14 Tazatel: Spíše jsem přemýšlel o možnosti, že skupina Orionu tím, že 
ovlivnila, řekněme, některé členy Třetí říše, o kterých jsem četl zprávy, že 
měli sexuální uspokojení z pozorování v některých případech zplynování 
a zabíjení entit v plynových komorách. 

Ra: Já jsem Ra. Zopakujeme, že tyto entity měly potenciál pro 
nahromadění sexuální energie. Volba nebo stimul je rozhodně volbou 
entity. V případě, o kterém mluvíte, byly tyto entity silně polarizované v 
oranžovém paprsku, a tudíž nalezli energetické zablokování z moci nad 
ostatními, a poslání na smrt je maximální mocí nad ostatními; toto bylo 
pak vyjádřeno sexuálním způsobem, ačkoliv o samotě. 

V tomto případě touha pokračovala v nezmenšené míře a byla prakticky 
neuhasitelná. 

Zjistíte, když budete mezi vašimi lidmi pozorovat celé spektrum 
sexuálních praktik, že existují tací, kteří prožívají takové uspokojení z 
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dominance nad ostatními ať už ze znásilnění, nebo z jiných způsobů 
dominance. V každém případě je toto příkladem zablokování energie, 
která je ve své podstatě sexuální. 

31.15 Tazatel: Byla pak skupina Orionu schopna, řekněme, vtisknout entitám 
tento účinek oranžového paprsku nebo… Je toto způsob, jak se to stalo, 
na to se snažím přijít. Je toto způsob, jak se tyto věci na této planetě 
staly? Protože pokud se vrátíme na začátek třetí úrovně, musí pro to 
existovat primární příčina. 

Ra: Já jsem Ra. Příčinou tohoto není skupina Orionu. Je to svobodná 
volba vašich lidí. Je to poněkud obtížné vysvětlit. Pokusíme se. 

Přesuny a zablokování sexuální energie jsou spíše manifestací nebo 
fundamentálním příkladem, než by tomu bylo jinak. A proto jak se vaši 
lidé otevřeli konceptům agrese a nenasytnosti vlastnictví, začala se tato 
různá zkreslení filtrovat směrem dolů skrze strom mysli do vyjádření 
komplexu těla s tím, že sexuální vyjádření je základem tohoto komplexu. 
Tudíž jsou tato zablokování sexuální energie, i když je Orion ovlivnil a 
zintenzivnil, v podstatě produktem [způsobu] bytí volně zvoleným 
vašimi lidmi. 

Toto bude poslední otázkou, ledaže bychom pro vyjasnění mohli hovořit 
dále k této otázce nebo odpovědět na krátké dotazy předtím, než 
skončíme. 

31.16 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda toto pak funguje skrze racionální 
paměť, aby se určitým způsobem infikovala celá populace. Stává se to? 

Ra: Já jsem Ra. Racionální paměť obsahuje vše, co bylo prožito. Tudíž se 
zde nachází určitá, řekneme, kontaminace dokonce i sexuální, což se 
ukazuje nejvíce ve vaší vlastní kultuře jako různé predispozice 
k soupeřivým vztahům nebo, jak je nazýváte, manželstvím, spíše než 
volné odevzdávání jednoho druhému v lásce a světle nekonečného 
Stvořitele. 

31.17 Tazatel: To je přesně ta skutečnost, ke které jsem zkoušel dojít. Děkuji 
vám mnohokrát. Abychom neunavili nástroj, pouze se zeptám, zda 
existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo 
zlepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi, že nástroj je poněkud unavený. 
Kanál je velmi čistý. Avšak zjišťujeme, že životní energie je nízká. 
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Nepřejeme si nástroj vyčerpat. Avšak existuje, řekněme, výměna energie, 
kterou cítíme jako čest/povinnost nabídnout, když tento nástroj sám sebe 
otevře. A proto tomuto nástroji doporučujeme, aby se pokusil pečlivě 
odhadnout životní energie před [vlastním] nabídnutím sebe sama jako 
otevřený kanál. 

Vše je v pořádku. Jste svědomití. 

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj a vás v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai. 
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27. ÚNORA 1981 

32.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

32.1 Tazatel: Mám malou otázku od Jima, kterou bych sem teď vložil. Přečtu 
ji.  

„Fyzický komplex nástroje je nyní v procesu zotavování se po užití 
chemické látky. Nebyla si vědomá otevíráních, která vytvářela. Jak si 
může být každý z nás tří přítomných více vědom, jak tato otevření 
mohou být vytvořena v našich činech a myšlenkách? Je možné, že 
bychom mohli zapříčinit taková otevření neúmyslně, jakmile se během 
těchto relací ptáme v určitých oblastech? A pak, co můžeme obecně 
udělat, abychom se chránili před zkreslujícími vlivy? Existuje nějaký 
rituál nebo meditace, kterou použít?“ 

Ra: Já jsem Ra. Ačkoliv sympatizujeme s velikou touhou být k službám, 
ilustrovanou touto otázkou, naše odpověď je omezená zkreslením Cesty 
Zmatení. Řekneme obecné věci, které mohou v této oblasti posloužit. 

Za prvé, když nástroj díky této příhodě zkreslil svůj komplex těla směrem 
k nízké životní energii, příčinou byla rozpoznatelná látka. Nebyla to, 
řekněme, přírodní látka a komplex mysli/těla/ducha si nebyl dostatečně 
vědom jejího zkreslení směrem k fyzické slabosti. Přirozené způsoby, 
řekněme, každodenní existence, ve kterých [je] entita bez zkreslení 
způsobených požitím vysoce efektivní chemické látky, mohou být viděny 
jako vždy vhodné povahy. Neexistují chyby včetně činů tohoto nástroje. 

Za druhé, tímto nástrojem byly do velmi vysokého stupně 
demonstrovány způsoby ochrany proti jakémukoliv negativnímu nebo 
vysilujícímu vlivu pro ty na pozitivní cestě. Zvažte, chcete-li, potenciály, 
které tato konkrétní příhoda měla pro vstoupení negativních vlivů do 
nástroje. Tento nástroj myslel na Stvořitele ve své samotě i ve svých 
činech s ostatními-já, neustále chválil a dával poděkování Stvořiteli za 
prožitky, které zažíval.  
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To na oplátku dovolilo této konkrétní entitě, aby vyzařovala k ostatním-
já takové energie, které se staly katalyzátorem pro otevření a zesílení 
schopnosti ostatních-já jednat v pozitivněji polarizovaném stavu. Vidíme 
tudíž ochranu jako velmi jednoduchou. Dejte díkůvzdání za každý 
moment. Dívejte se na sebe a ostatní-já jako na Stvořitele. Otevřete 
srdce. Vždy poznejte světlo a chvalte to. To je veškerá nezbytná ochrana. 

32.2 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s materiálem z 
předvčerejšího dne. Naše téma je, jak se sexuální polarita v evoluci chová 
jako katalyzátor a jak nejlépe tento katalyzátor použít. Když se vrátím k 
materiálu, doplním několik mezer, kterým jsme možná v daný moment 
moc dobře nerozuměli. 

Můžete mi sdělit rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku? 
Hodlám pracovat od červeného až po fialový a červený jsme probrali, 
takže jaký je rozdíl mezi aktivací oranžového a žlutého paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. Oranžový paprsek je ten vliv nebo vibrační vzor, kterým 
mysl/tělo/duch vyjadřuje svou moc na individuální bázi. Takže moc nad 
jednotlivci může být chápána jako oranžový paprsek. Tento paprsek byl 
mezi vašimi lidmi na individuální bázi docela intenzivní. V tomto 
paprsku můžete vidět zacházení s ostatními-já jako s ne-entitami, otroky 
nebo majetkem, což nedává ostatním-já žádné postavení. 

Žlutý paprsek je ústřední a velmi mocný paprsek a týká se entity ve 
vztahu k, řekněme, skupinám, společnostem nebo velkým množstvím 
komplexů mysli/těla/ducha. Tato oranžová… opravujeme se… tato 
vibrace žlutého paprsku je v srdci agresivních činů, ve kterých jedna 
skupina entit cítí potřebu a právo dominovat ostatním skupinám entit a 
pokřivovat jejich vůli na vůli pánů.  

Negativní cesta, jak byste ji nazvali, používá ve svých polarizačních 
vzorech kombinaci žlutého paprsku a oranžového paprsku. Když jsou 
tyto paprsky použity oddaným způsobem, způsobí kontakt s 
inteligentním nekonečnem. Obvyklá podstata sexuální interakce, pokud 
je jeden žlutý nebo oranžový ve svých primárních vibračních vzorech, je 
tou se zablokováním a následně s nenasytným hladem kvůli [tomuto] 
zablokování. Když dvě já vibrují v této oblasti, rodí se skrze sexuální 
interakci potenciál pro polarizaci, jedna entita zažívá potěšení z ponížení 
a zotročení nebo poddanství, druhá zažívá potěšení z nadvlády a ovládání 
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druhé entity. Tímto způsobem je prožíván přesun sexuální energie 
negativní polarity. 

32.3 Tazatel: V materiálu, který jste přednesl 17. února, jste uvedl: „Ve třetím 
paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím 
paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie.“ Jaké barvy je v 
tomto materiálu třetí paprsek? 

Ra: Já jsem Ra. Paprsek, o kterém jsme v tom materiálu hovořili, by měl 
správně být zelený paprsek nebo čtvrtý paprsek. 

32.4 Tazatel: Takže bych měl změnit ten třetí na čtvrtý? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně7. Prosím pokračujte ve vyhledávání chyb, 
které mají co do činění s číslováními, jak je nazýváte, jelikož tento 
koncept je pro nás cizí a musíme překládat, chcete-li, když používáme 
čísla. To je pokračující slabina tohoto kontaktu kvůli odlišnosti našich a 
vašich způsobů. Vaše pomoc je vítána. 

32.5 Tazatel: OK. Děkuji vám. Věřím, že jsme prozatím bohatě pokryli 
zelený paprsek, takže hodlám přeskočit zelený paprsek a přejdu k 
modrému paprsku.  

Mohl byste mi říct rozdíl, který nastává mezi zeleným a modrým s 
důrazem na modrý paprsek? 

Ra: Já jsem Ra. S přenosem energie zeleného paprsku nyní přicházíte k 
velkému bodu obratu jak sexuálně, tak v každém dalším režimu 
zkušeností. Zelený paprsek může být pak otočen vně, kdy entita spíše 
dává, než přijímá. První dávání za zeleným paprskem je dávání přijetí 
nebo svobody, tudíž dovoluje příjemci energetického přesunu modrého 
paprsku mít příležitost pocitu, že je přijat, a tím osvobozuje to druhé-já, 
aby mohlo vyjádřit sebe sama dárci tohoto paprsku.  

Bude poznamenáno, že jakmile bylo dvěma myslemi/těly/duchy během 
souložení (soužití)8 dosaženo přesunu energie zeleného paprsku, jsou 
další paprsky k dispozici, aniž by pro obě entity bylo nezbytné 

7  Byla přidána poznámka pod čarou v 26.38. 

8  Poznámka překladatele: Ra použili termín „mating“, ačkoliv se dá předpokládat, že se 
jedná o vztah k přenosu sexuální energie, může jít také o vzájemné soužití dvou 
partnerů, a tudíž by se přenos neomezoval jenom na sexuální aktivitu. 
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postupovat stejně. Tudíž entita vibrující modrým paprskem nebo entita 
vibrující indigovým paprskem, jejíž ostatní vibrace paprsků jsou jasné, 
může sdílet tuto energii s druhým-já zeleného paprsku, a tím působit 
jako katalyzátor pro pokračující učení/vyučování druhého-já. Dokud 
druhé-já nedosáhne zeleného paprsku, nejsou takové přesuny energií 
skrze paprsky možné. 

32.6 Tazatel: Moje další otázka se týkala indigového paprsku. Existuje nějaký 
rozdíl mezi přesunu energie indigového a modrého paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. Indigový paprsek je paprskem, řekněme, uvědomění 
Stvořitele jako sebe sama; tudíž ten, jehož vibrace indigového paprsku 
byly aktivovány, může nabídnout přesun energie od Stvořitele ke 
Stvořiteli. To je počátek posvátné povahy toho, co nazýváte vaším 
dvojpohlavním rozmnožovacím aktem. Ve své nabídce druhému-já je 
jedinečným, nesoucím vše, celistvost, jednotu. 

32.7 Tazatel: A pak nakonec fialový paprsek. Jaký je rozdíl mezi fialovým 
paprskem a ostatními? 

Ra: Já jsem Ra. Fialový paprsek je stejně jako červený paprsek v 
sexuálním prožitku konstantní. Jeho prožití druhým-já může být 
zkresleno nebo zcela ignorováno nebo nepochopeno druhým-já. Avšak 
fialový paprsek je součtem a podstatou komplexu mysli/těla/ducha a 
obklopuje a informuje jakýkoliv čin komplexu mysli/těla/ducha. 

32.8 Tazatel: Dochází k přechodům energií této povahy ve čtvrté, páté, šesté a 
sedmé úrovni? Myslím tím všech paprsků. 

Ra: Já jsem Ra. Paprsky, jak je chápete, mají v další úrovni a další a tak 
dále tak odlišný význam, že musíme odpovědět na váš dotaz negativně. 
Přechody energií nastávají pouze ve čtvrté, páté a šesté úrovni. Ty jsou 
stále, co byste nazvali, polarizované povahy. Avšak díky schopnosti 
těchto úrovní vidět harmonie mezi jednotlivci, vybírají si tyto entity ty 
partnery, kteří jsou harmoničtí, a tudíž umožňují konstantní přesun 
energie a šíření [těch] komplexů těla, které každá úroveň používá.  

[Tento] proces je v páté a šesté úrovni odlišný od toho, kterému můžete 
porozumět. Avšak v těchto případech je stále založen na polaritě. V 
sedmé úrovni tato konkrétní výměna energie neexistuje, jelikož je 
nepotřebné recyklovat komplexy těla. 
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32.9 Tazatel: Předpokládám z toho, na co jsme se předtím dívali… na Zemi 

dnes máme a v minulosti jsme měli Poutníky čtvrté, páté a šesté úrovně. 
Jakmile přicházejí na určitou dobu do inkarnace do fyzické části úrovně 
jako Poutník, jaké typy polarizací s ohledem na tyto různé paprsky 
shledávají, že je ovlivňují? Můžete mi to říci? 

Ra: Já jsem Ra. Věřím, že jsem pochopil směr vašeho dotazu. Zeptejte se 
prosím dále, pokud nebude tato odpověď dostatečná. 

Poutníci čtvrté úrovně, kterých není mnoho, budou mít sklon si vybrat 
ty entity, které se budou zdát plné lásky nebo lásku potřebují. Existuje 
veliká možnost/pravděpodobnost, že entity dělají chyby v úsudku díky 
soucitu, s kterým jsou ostatní-já viděna. 

Poutník páté úrovně je ten, který není enormně ovlivněn stimuly 
různých paprsků ostatních-já a svým vlastním způsobem nabízí sám sebe, 
když je viděna potřeba. Je nepravděpodobné, že se takové entity budou, 
řekněme, angažovat ve zvycích vašich lidí nazývaných manželství a velmi 
pravděpodobně budou pociťovat averzi vůči plození a vychovávání dětí 
kvůli povědomí o nevhodnosti planetárních vibrací vzhledem k 
harmonickým vibracím úrovně světla. 

[Poutníci] šesté úrovně, jejichž prostředky rozmnožování můžete 
přirovnat k tomu, co nazýváte fúzí, se pravděpodobně do značné míry 
zdrží dvou-pohlavního reprodukčního programování komplexu těla a 
namísto toho budou vyhledávat ty, se kterými je přesun sexuální energie 
úplné fúzní povahy, pokud je to v manifestaci ve třetí úrovni možné. 

32.10 Tazatel: Můžete trochu rozvést, co myslíte „úplnou fúzní povahou“? 

Ra: Já jsem Ra. Celé stvoření je jednoho Stvořitele. Tudíž oddělení 
sexuální aktivity do jednoduše jako komplexu těla je umělé oddělení a z 
toho vyplývá, že všechny věci - mysl, tělo a duch - jsou viděny jako 
sexuálně rovnocenné; všechny jsou součástí polarity entity. Tudíž 
sexuální fúze může být viděna s nebo bez toho, co můžete nazvat 
sexuálním stykem, jako úplné splynutí mysli, těla a ducha v tom, co je 
pociťováno jako neustálý orgasmus, řekněme, radosti a rozkoše, které cítí 
každý v bytí toho druhého. 

32.11 Tazatel: Mělo by pak hodně Poutníků vyšších úrovní kvůli této rozdílné 
orientaci značné problémy s ohledem na inkarnaci ve třetí úrovni? 
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Ra: Já jsem Ra. Možnost/pravděpodobnost takových problémů, jak jste 
je nazval, kvůli šesté úrovni inkarnující se do třetí je poněkud velká. Není 
to nezbytně problémem, pokud byste jej takto nazval. Záleží to na 
unikátní orientaci každého komplexu mysli/těla/ducha, který zažívá tuto 
situaci nebo umístění vibračních relativit. 

32.12 Tazatel: Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit 
tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.  

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako 
tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce 
těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka 
dostačující. 

Ra: Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se 
pokusili o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální 
mysl jednoduše podchytitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že 
může být viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto 
kroky mohou být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice 
existuje nekonečno odstupňování vibrací nebo barev.  

Nicméně jakmile se přibližujeme k hranici, musí být vynaložena snaha, 
abychom tuto hranici překročili. Tyto barvy jsou zjednodušujícím 
způsobem vyjádření hraničních dělení vaší úrovně. Existuje také 
časová/prostorová analogie, která může být v upraveném aspektu viděna 
jako samotná barva. 

32.13 Tazatel: Děkuji vám. Je možné se pro entitu ve fyzické formě třetí 
úrovně široce odlišovat napříč celým pásmem barev nebo je entita docela 
dobře zaměřena na jednu barvu? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Prosím 
přeformulujte kvůli vyjasnění. 

32.14 Tazatel: Jenom jsem myslel, bylo, řekněme, pro zelený paprsek možné… 
když jsme hovořili o aktivaci zeleného paprsku a přechodech energií, je 
možné se pro osobu zeleného paprsku, který má primárně aktivovaný 
zelený paprsek, lišit na obou stranách zeleného paprsku ve větší nebo 
menší míře v aktivaci energie nebo zůstává primárně [podstaty] zeleného 
paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. Pochopili jsme novost vámi požadovaného materiálu. 
Bylo to nejasné, protože jsme mysleli, že jsme tento materiál již pokryli. 
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Již pokrytá část je tato: aktivace zeleného paprsku je vždy náchylná k 
vlastnictví povahy žlutého nebo oranžového paprsku, jež ve větší míře 
bývá žlutého paprsku, ale často zachází do oranžového paprsku. Strach z 
vlastnictví, touha po vlastnictví, strach z toho být vlastněn, touha po tom 
být vlastněn: toto jsou zkreslení, která způsobí deaktivaci přesunu energie 
zeleného paprsku. 

Nový materiál je tento: jakmile bylo dosaženo zeleného paprsku, 
schopnost entity vstoupit do modrého paprsku je okamžitá a pouze 
očekává úsilí jednotlivce. Indigový paprsek je otevřený pouze skrze 
značnou disciplínu a praxi, která má velmi co do činění s přijmutím sebe 
sama nejenom jako polarizovaného a vyváženého já, ale jako Stvořitele, 
jako entitu s nekonečnou hodnotou. To začne aktivovat indigový 
paprsek. 

32.15 Tazatel: Děkuji vám. 

Ra: Já jsem Ra. Máte nějaké krátké dotazy předtím, než skončíme? 

32.16 Tazatel: Myslím, že cokoliv by bylo příliš dlouhé. Pouze se zeptám, zda 
existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo 
udělat kontakt lepším? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Upozorňujeme nejenom nástroj, ale 
každého, aby dobře sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání 
nástroje a úrovně kontaktu. Jste nanejvýš svědomití, mí přátelé. Budeme 
s vámi.  

Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného 
Stvořitele. Adonai. 
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33.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikuji. 

33.1 Tazatel: V naší poslední relaci jste varoval: „...každého, aby dobře 
sledoval životní energie nezbytné pro nevyčerpání nástroje a úrovně 
kontaktu.“ Znamenalo to, že bychom měli… že bychom se Jim a já měli 
dívat na nástroj… nebo měli dávat pozor na životní energie nástroje 
nebo dávat pozor na naše vlastní životní energie? 

Ra: Já jsem Ra. Každá entita je zodpovědná [sama] za sebe. Mechanika 
tohoto procesu, který právě probíhá, zahrnuje prvně užití komplexu 
fyzického těla třetí úrovně s jeho doprovázejícím fyzickým materiálem za 
účelem vyjádřit tato slova. Tudíž tento nástroj potřebuje pečlivě sledovat 
své životní energie, protože si jej nepřejeme vyčerpat.  

Za druhé, funkce podporující skupiny mohou být viděny jednak jako 
ochrana tohoto kontaktu a jednak jako povzbuzování nástroje a 
zintenzivňování jeho životní energie. 

Tato podporující skupina měla vždy díky základní harmonii velmi 
stabilní podstatu, pokud jde o ochranu láskou a světlem, a tím zajišťovala 
pokračování tohoto úzko-pásmového kontaktu. Avšak když jsou životní 
energie jednoho z podporujících členů vyčerpány, musí pak nástroj 
použít větší část svých životních energií a tím sám sebe vyčerpává víc, než 
by bylo z dlouhodobého pohledu výhodné. 

Prosím pochopte, že žádáme o omluvení za toto porušení vaší svobodné 
vůle. Avšak je naším zkreslením/pochopením, že byste tuto informaci 
spíše preferovali, než ponecháni zcela vašim zkreslením týkajícím se 
odhodlání, abyste vyčerpali nástroj nebo skupinu do té míry, že by 
kontakt nemohl být udržen. 

33.2 Tazatel: Můžete nám předat radu, jak udržovat nejlepší možné 
podmínky pro udržení kontaktu? 
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Ra: Já jsem Ra. Předali jsme informace týkající se správného vyživování 
tohoto kanálu. Proto pouze zopakujeme dva obecné způsoby.  

Za prvé, doporučujeme, že raději než být, řekněme, stateční a ignorovat 
zkreslení slabosti fyzického komplexu, je dobré toto zkreslení sdílet se 
skupinou a tím snad, řekneme, odebrat příležitost kontaktu, který je pro 
nástroj velmi unavující, aby mohla nastat jiná příležitost, ve které je 
nástroj správně podpořen. 

Za druhé, práce započatá v harmonii může pokračovat. Harmonie, 
díkůvzdání a chvála příležitostí a Stvořitele: ty jsou vaší ochranou. Toto 
jsou naše doporučení. Nemůžeme být konkrétní, neboť vaše svobodná 
vůle je v tomto kontaktu podstatou. Jak jsme řekli, mluvíme na toto 
téma pouze díky našemu chápání vaší orientace směrem k 
dlouhodobému udržování tohoto kontaktu. To je pro nás přijatelné. 

33.3 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nástroj vlastní zařízení pro takzvanou 
barevnou terapii, a jelikož jsme v minulé relaci o tomto konceptu 
různých barev mluvili, přemýšlel jsem, zda se nějakým způsobem týkají 
principu barevné terapie ve smyslu svícení určitými barvami na fyzické 
tělo. Má to nějaký příznivý účinek a můžete mi o tom něco říct? 

Ra: Já jsem Ra. Tato terapie, jak ji nazýváte, je poněkud nemotorný a 
proměnlivě užitečný nástroj pro podněcování zesílení energií nebo 
vibrací v komplexu mysli/těla/ducha entity, které mohou být pro entitu 
nápomocné. Proměnlivost [účinku] tohoto zařízení je způsobena jednak 
nedostatkem pravých barev, které jsou použité, a za druhé kvůli extrémní 
různosti v citlivosti na vibrace mezi vašimi lidmi. 

33.4 Tazatel: Myslel bych, že byste mohl dosáhnout skutečné barvy 
průchodem světla skrze krystal určité barvy. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To by byl jeden způsob, jak se přiblížit k přesnosti barvy. 
Je to otázka toho, co byste nazvali kontrolou kvality, že použitý celuloid 
je měnící se barvy. Nejedná se o velkou nebo dokonce viditelnou variaci, 
ta však způsobuje určité rozdíly pro daná specifická užití. 

33.5 Tazatel: Možná by bylo lepší použití hranolu lámajícího bílé světlo na 
jeho spektrum a následné odstínění všech jeho částí spektra kromě toho, 
které si přejete, nechat proniknout skrze štěrbinu. Bylo by to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 
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33.6 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda existuje naprogramování 

zkušeností, které jednotlivci způsobuje, aby ve svém denním životě dostal 
určitý katalyzátor. Například, existuje mnoho věcí, které můžeme prožít, 
jak se pohybujeme skrze náš každodenní život. Díváme se na tyto 
zkušenosti, jak se objevují jako čisté náhody nebo jako náš vědomý 
návrh, jako sjednání schůzky nebo dosahování úspěchů. Jenom jsem 
přemýšlel, zda proběhlo naprogramování katalyzátoru, řekněme, za 
scénou, aby byly v případech některých entit vytvořené nezbytné 
zkušenosti pro rapidnější růst. Je to… Stává se to? 

Ra: Já jsem Ra. Věříme, že jsme pochytili jádro vaší otázky. Požádejte 
prosím o více informací, pokud se mýlíme. 

Inkarnující se entita, která se stala vědomou inkarnačního procesu, a 
tudíž programuje své vlastní zkušenosti, si může vybrat množství 
katalyzátorů nebo, abychom to vyjádřili jinak, počet lekcí, které se 
zaváže, že prožije, a ze kterých se bude v jedné inkarnaci učit. To 
neznamená, že vše je předurčené, ale spíše, že existují neviditelné pokyny 
formující události, které budou podle tohoto programování fungovat. 
Tudíž pokud je jedna příležitost promeškána, další se bude objevovat, 
dokud, řekněme, student životní zkušenosti nepochopí, že je nabízena 
lekce a nezaváže se ji naučit. 

33.7 Tazatel: Pak by tyto lekce byly přeprogramované, řekněme, jak 
pokračuje životní zkušenost. Řekněme, že si entita vyvíjí předpojatost, 
kterou si ve skutečnosti před inkarnací nevybrala vyvinout. Pak je možné 
naprogramovat takové zkušenosti, že bude mít příležitost tuto 
předpojatost skrze vyvažování zmírnit. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně. 

33.8 Tazatel: Děkuji vám. Pak bych z toho odvodil domněnku, řekněme, že 
orientace v mysli entity je jedinou věcí, která je jediným důsledkem 
vůbec. Fyzický katalyzátor, který prožívá, bez ohledu na to, co se jí děje, 
bude striktně funkcí orientace její mysli. Použiji příklad [příklad 
smazán], což je tvrzení orientace v mysli, která řídí katalyzátor. Je to 
správně? 

Ra: Já jsem Ra. Dáváme přednost v naší komunikaci k vám nepoužívat 
jakékoliv dobře známé příklady, rčení nebo pořekadla, kvůli ohromnému 
množství zkreslení, která jakékoliv dobře známé rčení podstupuje. Proto 
můžeme odpovědět na první část vašeho dotazu a žádáme o smazání 
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příkladu. Podle našeho nejlepšího vědomí je zcela pravdivé, že orientace 
nebo polarizace komplexu mysli/těla/ducha je příčinou vnímání 
generovaných každou entitou.  

Tudíž může být pozorována scéna ve vašem obchodě potravin. Entita 
před vlastním já může být bez dostatečných prostředků. Jedna entita 
může brát tuto příležitost ke krádeži. Jiná entita může brát tuto 
příležitost cítit sama sebe jako selhání. Jiná může bezstarostně odstranit 
nejméně potřebné věci, zaplatit, za co může a jít si dále po svém. Ta 
entita za vlastním já pozoruje [situaci] a může cítit soucit, může se cítit 
uražená, protože stojí vedle chudobné osoby, může cítit štědrost, může 
cítit lhostejnost. 

Chápete nyní analogie více odpovídajícím způsobem? 

33.9 Tazatel: Ano, chápu. Pak z toho odvodím koncept, který je poněkud 
složitější, jelikož jak jste dříve vysvětlil, má dokonce i pozitivní čtvrtá 
úroveň koncept obranné činnosti, ale nad čtvrtou úrovní není koncept 
obranné činnosti používán. Koncept obranné činnosti a [pochechtání] 
útočné činnosti jsou v této naší přítomnosti velice používané. 

Předpokládám, že pokud je entita dost silně ve svých myšlenkách 
polarizovaná v pozitivním smyslu, pak defenzivní činnost pro ni nebude 
nezbytná, protože příležitost aplikovat defensivní činnost od ní nebude 
nikdy vycházet. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nepoznatelné. V každém případě, jak jsme řekli, si 
entita schopná naprogramovat zkušenosti může vybrat počet a intenzitu 
lekcí, které mají být naučeny. Je možné, že extrémně pozitivně 
orientovaná entita může pro sebe naprogramovat situace, které otestují 
schopnost sebe sama vyhnout se obranné činnosti dokonce do bodu 
fyzické smrti sebe sama nebo jiného-já. To je intenzivní lekce a není 
známo, řekněme, co entity naprogramovaly. Můžeme, pokud toužíme, si 
toto programování přečíst. Avšak toto je porušení a vybíráme si takto 
nečinit. 

33.10 Tazatel: Zeptám se vás, zda jste obeznámen s filmem nazvaným The 
Ninth Configuration (překlad názvu: Devátá konfigurace). Jste s tímto 
obeznámen? 

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme váš komplex mysli a vidíme tuto konfiguraci 
nazvanou The Ninth Configuration. 

53 

 



RELACE 33 
 
33.11 Tazatel: Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, 

plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s 
ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, 
negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro 
vás možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně 
orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými 
entitami? Můžete na to vůbec odpovědět? 

Ra: Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a 
odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, 
kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita 
svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe 
doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované 
ostatní-já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající 
soucitem. Více než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět. 

33.12 Tazatel: Děkuji vám. Jak se blížíme ke konci tohoto hlavního cyklu, 
může se pro entity objevit navyšující množství katalyzátorů. Přemýšlím, 
jak se planetární vibrace poněkud neshodují s vibracemi čtvrté úrovně a 
katalyzátory jsou navýšeny, zda to vytvoří nepatrně více polarizace, a tím 
bude díky těmto katalyzátorům nepatrně větší pozitivní sklizeň a stejným 
způsobem vytvoří více negativní polarizace a pak bude o nepatrné 
množství větší negativní sklizeň [způsobená] tímto mechanismem 
přechodu, který je bohužel poněkud více katalytický, než jaký by byl, 
kdyby planeta dosáhla vyššího stavu vědomí. Děje se to? 

Ra: Já jsem Ra. Na otázku musí být odpovězeno ve dvou částech. Za 
prvé, planetární katastrofy, jak je můžete nazvat, jsou příznakem spíše 
obtížné sklizně než vědomě pro sklizeň naprogramovanými katalyzátory. 
Tudíž se tímto neznepokojujeme, protože je to náhodné s ohledem na 
vědomý katalyzátor, jako je ten, který my můžeme zpřístupnit. 

Druhá část je tato: výsledky náhodného katalyzátoru toho, co nazýváte 
pozemskými změnami, jsou také náhodné. Tudíž můžeme vidět 
pravděpodobné/možné vortexy směřující směrem k pozitivnímu a 
negativnímu. Avšak bude tomu tak, jak tomu bude. Skutečné příležitosti 
pro vědomý katalyzátor nejsou funkcí pozemských změn, ale funkcí 
výsledku systému inkarnací podle stáří [vibrací], který v době sklizně 
umístil do inkarnace ty, jejichž šance použití životních zkušeností na to, 
aby se staly sklizně-schopnými, jsou největší. 
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33.13 Tazatel: Je tento systém podle stáří také používán pro stranu služby sobě, 

aby se stala na své straně sklizně-schopnou? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Můžete se v tuto chvíli zeptat na jednu 
plnou otázku. 

33.14 Tazatel: OK. Rád bych, abyste vytvořil seznam všech hlavních 
mechanismů navržených k poskytnutí katalytických zkušeností, které 
nezahrnují interakci s ostatními-já. To je první část otázky, kterou 
položím. 

Ra: Já jsem Ra. Chápeme z této otázky, že si uvědomujete, že primárním 
mechanismem pro katalytické zkušenosti ve třetí úrovni jsou ostatní-já. 
Seznam ostatních katalytických vlivů: za prvé, vesmír Stvořitele; za 
druhé, vlastní já. 

33.15 Tazatel: Můžete vyjmenovat jakékoliv pod-kategorie pod vlastním já, 
které by… nebo způsoby, kterými vlastní já katalyticky jedná, aby 
produkovalo zkušenost? 

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, nemanifestované vlastní já. Za druhé, vlastní já 
ve vztahu k společenskému já vytvořené vlastním já a ostatními-já. Za 
třetí, interakce mezi vlastním já a nástroji, hračkami a zábavami vlastní 
invence nebo invence ostatních-já. Za čtvrté, vztah sebe sama s těmi 
atributy, které můžete nazvat válkou a zvěstmi války. 

33.16 Tazatel: Měl jsem na mysli možná katalyzátor fyzické bolesti. Jak se to… 
Je to zahrnuto do této pod-kategorie? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně, toto spadá do pod-kategorie 
nemanifestovaného vlastního já; to jest vlastní já, které nepotřebuje jiné-
já, aby se manifestovalo nebo jednalo. 

33.17 Tazatel: Máme dost zbývajícího času zeptat se na druhou část této 
otázky, kterou je vyjmenovat všechny hlavní mechanismy navržené, aby 
poskytly katalyzátor, který zahrnuje činnost jiného-já? Máme pro to dost 
času? 

Ra: Já jsem Ra. Máte pro to mnoho času, protože můžeme tento seznam 
vyjádřit jedním ze dvou způsobů. Mohli bychom mluvit donekonečna 
nebo bychom mohli jednoduše uvést, že jakákoliv interakce mezi 
vlastním já a druhým-já má jakýkoliv potenciál pro katalyzátor, který 
existuje v rozdílu potenciálů mezi vlastním já a druhým-já, přičemž toto 
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je moderováno a zabezpečeno konstantním faktem Stvořitele jako já a 
jako druhé-já. Můžete se na tuto otázku zeptat více, pokud si přejete 
konkrétní informace. 

33.18 Tazatel: Věřím, že toto je prozatím dostačující. 

Ra: Já jsem Ra. Máte krátký dotaz nebo dva předtím, než toto sezení 
ukončíme? 

33.19 Tazatel: No, minutku. Nemyslím si, že cokoliv, na co bych se mohl nyní 
zeptat, by bylo dost krátké. Minutku. [Zvuk manipulace s papíry] Ano, 
tady je jedna otázka. Existuje nějaký rozdíl mezi aktivitou fialového 
paprsku nebo jasem mezi entitami, které jsou na úrovni vstupu do čtvrté 
úrovně pozitivní a negativní? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Fialový paprsek pozitivní [entity] čtvrté 
úrovně bude zabarvený zelenou, modrou, indigovou triádou energií. 
Toto zabarvení může být viděno jako část duhy nebo hranolu, jak jej 
znáte, přičemž paprsky jsou docela zřetelné. 

Fialový paprsek negativní [entity] čtvrté úrovně má ve své auře, řekněme, 
zabarvení červené, oranžové, žluté, přičemž jsou tyto tři paprsky spíše 
zakalené než zřetelné. 

33.20 Tazatel: Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a 
šesté úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Můžeme mluvit pouze přibližně. Avšak doufáme, že 
rozumíte, řekněme, že existuje zřetelný rozdíl v barevné struktuře každé 
úrovně. 

Pátá úroveň je snad nejlépe ve vibraci popsána jako extrémně bílá ve své 
vibraci. 

Šestá úroveň je bělosti, která obsahuje zlatou kvalitu, jak byste ji vnímali; 
tyto barvy mají co do činění s prolínáním soucitu naučeném ve čtvrté 
úrovni do moudrosti, pak v šesté prolínání moudrosti zpět do 
sjednoceného chápání soucitu sledovaného s rozumem. Tato zlatá barva 
není vašeho spektra, ale je tou, co byste nazvali živou. 

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku. 

33.21 Tazatel: Pak se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 
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Ra: Já jsem Ra. Tato práce je v pořádku. Pokoušíte se být svědomití. 
Děkujeme vám. Můžeme říct, že jsme si užili vaši vizi, jak náš 
společenský paměťový komplex pije jednu z vašich tekutin, když jsme 
mluvili skrze tento nástroj. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 34 
4. BŘEZNA 1981 

34.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

34.1 Tazatel: Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro 
ni lepší než jedno dlouhé. 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Správná konfigurace fyzického 
komplexu, který cvičí během tříměsíčního období, v němž je nástroj 
náchylný k zintenzivnění zkreslení fyzického komplexu, potřebuje 
posílení fyzického komplexu. To může být vhodně chápáno jako jedno 
hlavní cvičební období, které je následováno cvičebním obdobím 
dlouhým přibližně polovinu prvního později ve vašem denním cyklu 
před večerní meditací. To bude nástrojem pozorované jako namáhavé. 
Avšak bude to mít efekt zesílení fyzického komplexu a zmírnění 
zranitelnosti, které by mohlo být využito. 

34.2 Tazatel: Děkuji vám mnohokrát. Nyní začneme s obecnými otázkami. V 
dřívější době jste zmínil, že proniknutí osmou úrovní nebo úrovní 
inteligentního nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být 
sklizen kdykoliv v času/prostoru během cyklu, pokud si tak přeje. Když 
toto proniknutí osmou úrovní nastane, co entita, která tímto pronikla, 
zažívá? Můžete mi to říct? 

Ra: Já jsem Ra. Prožitek každé entity ve vnímání inteligentního 
nekonečna je jedinečný. Vnímání se řadí, zatímco je entita v 
inkarnovaném stavu, od neomezené radosti po silné odhodlání sloužit 
ostatním. Entita, která dosáhne inteligentního nekonečna, vnímá tuto 
zkušenost nejčastěji jako nevýslovně hlubokou. Avšak není pro entitu 
obvyklé, aby okamžitě toužila po ukončení inkarnace. Spíše má extrémně 
silnou touhu komunikovat nebo použít tuto zkušenost k pomoci 
ostatním. 

34.3 Tazatel: Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem 
roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za 

58 

 



RELACE 34 
 

odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb 
na tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost? 

Ra: Já jsem Ra. V úplném odhalení vidíme kvůli porušení [svobodné 
vůle] určité ublížení. Spokojíme se s doporučením, že tato entita, která 
není schopna se snadno podrobit procesu hypnotické regrese 
podněcované ostatními, měla nicméně své příležitosti pro pochopení 
svého bytí. 

34.4 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste definovat karmu? 

Ra: Já jsem Ra. V našem chápání karmy by mohla být nazvána 
setrvačností. Ty činy, které jsou dány do pohybu, budou pokračovat s 
použitím způsobů vyvažování do té doby, než je vyvolán řídicí nebo vyšší 
princip, jenž můžete přirovnat vašemu brzdění nebo zastavování. Toto 
zastavení setrvačnosti činů může být nazváno odpuštěním. Tyto dva 
koncepty jsou nerozdělitelné. 

34.5 Tazatel: Pokud si entita v inkarnaci vyvine to, co je nazýváno karmou, 
existuje pak programování, které se někdy objeví, takže zažije katalyzátor, 
jenž jí umožní se dostat do bodu odpuštění, a tím zmírnit karmu? 

Ra: Já jsem Ra. To je obecně správně. Avšak jak vlastní já, tak nějaké 
zapojené jiné-já mohou kdykoliv skrze proces porozumění, přijetí a 
odpuštění tyto vzory zlepšit. 

To je pravdou v jakémkoliv bodě v inkarnačním vzoru. Tudíž ten, kdo 
dal čin do pohybu, může sám sobě odpustit a nikdy více tuto chybu 
neudělat. To také brzdí nebo zastavuje to, co nazýváte karmou. 

34.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi dát příklady katalytických činů, jež 
přinášejí učení pro každou z následujících kategorií z minulé relace, 
kterou jsme měli… Můžete mi dát příklad nemanifestovaného já, které 
produkuje katalyzátor učení? 

Ra: Já jsem Ra. Všimli jsme si vašeho zájmu o katalyzátor bolesti. Tato 
zkušenost je mezi vašimi entitami velmi běžná. Může se jednat o bolest 
fyzického komplexu. Častěji se jedná o mentální a emocionální komplex. 
V nemnohých případech je bolest povahy duchovního komplexu. To 
vytváří potenciál pro učení. Lekce k učení se různí. Téměř pokaždé tyto 
lekce obsahují trpělivost, toleranci a schopnost doteku světla. 
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Velice často má katalyzátor emocionální bolesti – ať už se jedná o smrt 
fyzického komplexu jednoho ostatního-já, které je milováno, nebo o 
nějakou jinou zdánlivou ztrátu – za následek opak, a to trpkost, 
netrpělivost, mrzutost. To je katalyzátor, který selhal. V těchto případech 
se pak objeví další poskytnutý katalyzátor, aby pro nemanifestované já 
nabídl další příležitosti objevení sebe sama jako zcela postačujícího 
Stvořitele, který obsahuje vše, co existuje, a je plný radosti. 

34.7 Tazatel: Hraje to, co nazýváme nakažlivými nemocemi, nějakou roli v 
tomto procesu s ohledem na nemanifestované já? 

Ra: Já jsem Ra. Tyto takzvané nakažlivé nemoci jsou entitami druhé 
úrovně, které nabízejí příležitost tohoto typu katalyzátoru. Pokud je 
tento katalyzátor nepotřebný, pak nebudou mít tato stvoření druhé 
úrovně, jak byste je nazvali, žádný účinek. Můžete si prosím 
poznamenat, že v každém z těchto zobecnění existují anomálie, takže 
nemůžeme mluvit o každé okolnosti, ale pouze o obecném běhu nebo 
způsobu věcí, jak je zažíváte. 

34.8 Tazatel: Jakou roli v tomto procesu hraje to, co nazýváme vrozenými 
vadami? 

Ra: Já jsem Ra. To je část programování celku komplexu mysli/těla 
manifestovaného do mysli/těla/ducha třetí úrovně. Tyto vady jsou 
plánované jako omezení, která jsou součástí zkušenosti zamýšlené 
celkovým komplexem entity. To zahrnuje [i] genetické predispozice, jak 
byste je mohli nazvat. 

34.9 Tazatel: Děkuji vám. Mohl byste mi dát stejný typ informací o vlastním 
já ve vztahu ke společenskému já? 

Ra: Já jsem Ra. Nemanifestované já může nalézt takové své lekce, které 
rozvíjejí jakékoliv z center energetických přítoků komplexu 
mysli/těla/ducha. Interakce společenského a vlastního já se nejčastěji 
zaměřují na druhé a třetí energetické centrum. Tudíž ti nejaktivnější v 
pokusech předělat nebo pozměnit společnost jsou těmi, kteří pracují na 
základě pocitů, že jsou osobně správní nebo že mají odpovědi, které usadí 
moc do správnější konfigurace. To může být viděno jako úplná cesta od 
negativní po pozitivní orientaci. Obojí aktivuje tato centra energetického 
paprsku. 
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Těch, jejichž touhy pomoct společnosti jsou podstaty zeleného paprsku 
nebo vyšší, existuje málo. Málo jich však je kvůli chápání, můžeme říci, 
čtvrtého paprsku, že volně dávaná univerzální láska je více žádoucí než 
knížectví nebo i přeskupování lidí nebo politických struktur. 

34.10 Tazatel: Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním 
společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře 
oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho 
železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou 
entit? 

Ra: Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, 
které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako 
Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj 
barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké 
množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila 
mnoho energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho 
nástroje známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a 
krystalický díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro 
vyhlášení svých snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také 
ohromně brilantní podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly 
aktivovány, [přitom] nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly 
ve vyváženém bytí docela, docela jasné. 

Jiným příkladem je entita Martin. Tato entita se ve vysoké míře potýkala 
se spíše negativními vibračními vzory oranžového a žlutého paprsku. 
Avšak tato entita byla schopná ponechat energii zeleného paprsku 
otevřenou a díky závažnosti svého testování, pokud vůbec, může být 
viděna jako polarizovaná pozitivním směrem díky své věrnosti sloužit 
ostatním tváří v tvář velikému katalyzátoru. 

34.11 Tazatel: Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina? 

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou vám známé jako Albert Schweitzer a 
Martin Luther King. 

34.12 Tazatel: Myslel jsem, že to bylo správně, ale nebyl jsem si jist. Můžete mi 
dát stejným typ informací, které jsme zde dostali, s ohledem na 
nemanifestované já, které interaguje mezi sebou a přístroji, hračkami atd. 
– vynálezy? 
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Ra: Já jsem Ra. V této konkrétní situaci se znovu koncentrujeme z větší 
části na oranžové a žluté energetické centrum. 

Mnoho vašich přístrojů mezi vašimi lidmi, to jest těch, co nazýváte 
komunikačními zařízeními (pozn. překl.: nejspíše jsou na mysli televizní 
a rozhlasové přijímače), a jiná rozptýlení jako méně soutěživé hry, můžou 
být v negativním smyslu viděny jako, že mají zkreslení zanechání 
komplexu mysli/těla/ducha neaktivovaným, čímž je aktivita žlutého a 
oranžového paprsku velmi oslabena, a tudíž vytrvale snižuje možnost 
eventuální aktivace zeleného paprsku. 

Jiné z vašich přístrojů mohou být viděny jako nástroje, kterými entita 
zkoumá možnosti fyzického nebo mentálního komplexu a v některých 
málo případech komplexu ducha, a tudíž aktivuje oranžový paprsek v 
tom, co nazýváte vašimi týmovými sporty a v ostatních přístrojích jako 
vaše způsoby přepravy. Ty mohou být viděny jako způsoby zkoumání 
pocitů moci; obzvláště moci nad ostatními nebo skupinová moc nad 
jinou skupinou ostatních-já. 

34.13 Tazatel: Jaký je obecný celkový účinek televize na naši společnost s 
ohledem na tento katalyzátor? 

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom ignorovali pokusy zeleného paprsku 
mnoha [lidí] přes toto médium komunikovat takovou informaci, pravdu 
a krásu, jaká může být nápomocná, musíme uvést, že celkový účinek 
tohoto přístroje je rozptýlení a spánek. 

34.14 Tazatel: Můžete mi dát stejný typ informací, nad kterými jsme nyní 
pracovali, s ohledem na vztah vlastního já s válkou a zvěstech o válce? 

Ra: Já jsem Ra. Můžete to vidět ve vztahu s vašimi přístroji. Tento vztah 
války s vlastním já je základním vnímáním dozrávající entity. Existuje 
veliká šance urychlení v jakémkoliv touženém směru. Někdo se může 
polarizovat negativně tím, že předpokládá agresivní postoje ať už z 
jakéhokoliv důvodu. Někdo se může nacházet v situaci války a 
polarizovat se poněkud směrem k pozitivitě, přičemž aktivuje oranžový, 
žlutý a pak zelený hrdinskými, pokud je tak můžete nazvat, činy pro 
záchranu komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. 
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Konečně, někdo si může velmi silně polarizovat třetí paprsek9 
vyjádřením principu univerzální lásky zcela na úkor jakémukoliv 
zkreslení směrem k účasti v agresivních činech. Tímto způsobem se 
entita může stát vědomou bytostí ve velmi krátkém časovém rozpětí 
vašeho času/prostoru. To může být viděno jako to, co byste nazvali 
traumatickým pokrokem. Je třeba poznamenat, že mezi vašimi lidmi 
velké procento veškerého pokroku má trauma jako katalyzátor. 

34.15 Tazatel: Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to 
termín, který jste mínil použít? 

Ra: Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem 
vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní 
paprsky jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří 
v pokusech utvořit sklizeň. 

34.16 Tazatel: Byl by pak červený paprsek, intenzivní červený paprsek, použit 
jako ukazatel stáří, systému stáří inkarnace, stejně jako intenzivní fialový 
paprsek? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Během graduace nebo sklízení do 
pozitivní čtvrté úrovně je červený paprsek viděn pouze jako to, co je 
aktivováno a je základem pro vše, co se objevuje ve vibračních úrovních, 
a součet tohoto je energie fialového paprsku. 

Tento fialový paprsek je jediným zvážením pro pozitivní čtvrtou úroveň. 
V rámci posouzení sklizně-schopné negativní čtvrté úrovně je intenzita 
červeného, tak jako oranžového a žlutého paprsku zkoumána zcela 
pečlivě, jelikož je pro negativní postup velké množství výdrže a energie 
tohoto typu nezbytné, [protože] je extrémně obtížné otevřít bránu do 
inteligentního nekonečna z centra solar plexus. To je nezbytné pro 
sklizeň do negativní čtvrté úrovně. 

34.17 Tazatel: Je pro vás možné použít příklad našeho generála Pattona a sdělit 
mi, jaký na něj měla válka v jeho vývoji účinek? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Ten, o 
kterém mluvíte a který je známý jako George, byl jedním, kterému 
programování předešlých inkarnací vytvořilo vzor nebo setrvačnost, která 
byla v jeho inkarnaci ve vašem času/prostoru neodolatelná. Tato entita 

9  Měl by to být čtvrtý paprsek. Ra opravil chybu v následující odpovědi. 
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byla silné aktivace žlutého paprsku s častými otevřeními zeleného 
paprsku a příležitostnými otevřeními modrého paprsku. Avšak nebyl 
schopný přerušit charakter předchozích traumatických zkušeností 
agresivní povahy. 

Tato entita byla polarizovaná poněkud pozitivním směrem díky 
jedinečnosti víry v pravdu a krásu. Tato entita byla docela citlivá. Cítila 
velkou čest/povinnost k ochraně toho, co bylo entitou cítěno být 
pravdivé, krásné a co potřebovalo obranu. Tato entita se vnímala jako 
galantní postava. Polarizovala se poněkud negativním směrem vzhledem 
k nedostatku pochopení zeleného paprsku, který si nesla uvnitř, čímž 
odmítla princip odpuštění, jenž je v univerzální lásce implicitním. 

Celkový součet této inkarnace, vibračně, byl mírným nárůstem pozitivní 
polarity, ale poklesem schopnosti sklizně kvůli odmítnutí Zákona nebo 
Způsobu odpovědnosti; to jest vidění univerzální lásky, a přesto [entita] 
dál bojovala. 

34.18 Tazatel: Máme dostatek času, abych se zeptal, zda mohla smrt této entity 
téměř ihned po skončení války… mohlo to být tak, že mohla být 
okamžitě reinkarnovaná, aby snad zvládla sklizeň? 

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně. 

34.19 Tazatel: Děkuji vám. Pak se pouze zeptám, zda existuje cokoliv, co 
můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a 
světle Jednoho, který je Vším ve Všem. Zanechávám vás ve věčném míru. 
Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho nekonečného 
Stvořitele. Adonai. 
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6. BŘEZNA 1981 

35.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

35.1 Tazatel: Rád bych řekl, že to, že děláme tuto práci, chápeme jako velké 
privilegium a doufáme, že budeme dávat otázky směrem, který bude pro 
čtenáře tohoto materiálu hodnotný. 

Tuto relaci jsem zamýšlel tak, že by možná prozkoumání účinku na 
paprsky jiných dobře známých osobností v naší historii mohlo pomoci v 
chápání, jak katalyzátor iluze vytváří duchovní růst. Udělal jsem seznam 
a první, na co jsem pomyslel, bylo, že bychom možná mohli začít od 
vrchu, (od účinku katalyzátoru životní práce jednotlivce) od toho 
známého jako Franklin D. Roosvelt. Mohl byste něco říct o této entitě? 

Ra: Já jsem Ra. Je třeba poznamenat, že z diskuzí o těch, kteří jsou dobře 
známí mezi vašimi lidmi, se možná informace budou zdát jako specifické 
k této entitě, ačkoliv skvělý návrh zkušeností je téměř stejný pro každou 
entitu. Je to s ohledem na tuto skutečnost, že budeme diskutovat o 
zkušebních silách, které nabídly jednotlivci katalyzátor. 

Je třeba dále poznamenat, že v případě těch entit, které se později 
inkarnovaly do vaší úrovně, se může objevit mnoho zkreslení ohledně 
dezinformace a nesprávné interpretace o myšlení a chování entity. 

Nyní přejdeme k, řekněme, hovoru o základních parametrech toho, který 
je znám jako Franklin. Když jakákoliv entita přijde do inkarnace ve třetí 
úrovni, má každé z jeho energetických center potenciál, ale musí být 
aktivováno použitím zkušeností vlastního já. 

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, 
oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal 
pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se 
odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za 
druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za 
třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár 
s entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její 
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vlastní, a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo 
vydržet napříč inkarnací. 

Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku 
kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních 
týkajících se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si 
vyžádalo na fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat. 

Omezení nehybnosti části fyzického nosiče opět pro tuto entitu otevřelo 
příležitost koncentrovat se na více, řekněme, univerzální nebo idealistický 
aspekt moci; to jest na ne-zneužívající užití moci. Tudíž na počátku 
agresivního činu ztratila tato entita díky nadměrnému užití energií 
oranžového a žlutého paprsku na úkor energií zeleného a modrého 
paprsku část své pozitivní polarity a pak znovu nabyla polaritu díky 
katalytickým účinkům bolestivého omezení fyzického komplexu. 

Tato entita nebyla agresivní povahy, ale spíše během konfliktu 
pokračovala ve vibrování v zeleném paprsku pracujícím s energiemi 
modrého paprsku. Entita, která byla známá jako Franklinův učitel, také 
během tohoto období skvěle fungovala jako aktivátor modrého paprsku, 
nejenom pro svého partnera, ale také z univerzálnějšího pohledu. Tato 
entita se neustále polarizovala v univerzálním smyslu pozitivní cestou, 
zatímco si v méně univerzálním smyslu vyvíjela vzor toho, co může být 
nazváno karmou; tato karma měla co do činění se zkresleními 
neharmonického vztahu s partnerem/učitelem. 

35.2 Tazatel: Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou 
jeho manželka? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

35.3 Tazatel: Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle 
sám? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a 
důvody inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným 
celkem komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako 
Franklin, vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke 
konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho 
povolání, neměla by tato entita omezení. 
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Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když 
příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl 
omezující faktor entity aktivován. 

35.4 Tazatel: Rád bych se nyní zeptal na stejný typ informací s ohledem na 
Adolfa Hitlera. Již jste o tom něco málo zmínil. Není nezbytné znovu 
pokrýt to, co jste již předal, ale bylo by ku prospěchu, kdybyste mohl 
tyto informace dokončit. 

Ra: Já jsem Ra. S vyprávěním o tom, kterého nazýváte Adolf, máme 
určité obtíže díky intenzivnímu množství zmatení, jež byla přítomna v 
životních vzorech entity, a také díky velkému zmatení, které se objevuje v 
jakékoliv diskuzi o této entitě. 

Zde vidíme příklad toho, který se pokoušel o aktivaci nejvyšších paprsků 
energie, zatímco pozbýval klíč k zelenému paprsku, a který sám sebe 
zrušil, pokud jde o pozitivní nebo negativní polarizaci. Tato entita byla v 
základu negativní. Avšak její zmatení bylo takové, že se osobnost 
rozpoltila, a tudíž zanechala komplex mysli/těla/ducha neschopným 
sklizně a s velkou potřebou léčení. 

Tato entita následovala vzor negativní polarizace, která navrhuje elitu a 
zotročené, což bylo entitou viděno jako prospěšná podstata pro 
společenskou strukturu. Avšak sklouzáváním od vědomé polarizace do 
toho, co můžete nazvat světem soumraku, kde ve vašem kontinuu 
prostoru/času sny převzaly místo činům, selhala tato entita ve svém 
pokusu sloužit Stvořiteli ve sklizně-schopném stupni na cestě služby sobě 
samotné. Tudíž vidíme takzvané šílenství, které může často nastat, když 
se entita pokouší polarizovat rychleji, než může být zkušenost vstřebána. 

V předešlých komunikacích jsme navrhovali a doporučovali opatrnost a 
trpělivost a činíme tak znovu, přičemž použijeme tuto entitu jako příklad 
příliš uspěchaného otevírání polarizace bez náležité pozornosti ke 
sjednocenému a integrovanému komplexu mysli/těla/ducha. Znát sám 
sebe znamená mít základ na pevné zemi. 

35.5 Tazatel: Děkuji vám. Věřím, že se jedná o důležitý příklad. Přemýšlel 
jsem, zda někteří z těch, kteří byli v té době podřízení Adolfovi, byli 
schopni se polarizovat do sklizně-schopného stavu na negativní cestě. 

Ra: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou 
být sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve 
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fyzické inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je 
preferováno jej nazývat, jako Himmler. 

35.6 Tazatel: Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi 
jako spíše o unikátním případu.10 Je pro vás možné nám říci, jaké byl 
orientace, proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto 
s ohledem na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, 
nastalo? 

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. 

35.7 Tazatel: Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu? 

Ra: Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti. 

35.8 Tazatel: Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla 
Abrahama Lincolna toho času. 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace, jelikož 
zjišťujeme nízkou hladinu životních energií nástroje. 

Ten známý jako Abraham měl extrémní obtíže v mnoha ohledech a kvůli 
fyzické, mentální a duchovní bolesti byl unavený životem, ale bez 
orientace k sebezničení. Ve vašem čase 1853 byla tato entita ve spánku 
kontaktována bytostí čtvrté úrovně. Tato bytost byla znepokojena bitvou 
mezi silami světla a silami temnoty, které byly po mnoho vašich let 
vedeny ve čtvrté úrovni. 

Tato entita přijala čest/povinnost dokončení karmických vzorů toho, 
který je znám jako Abraham, a ten známý jako Abraham zjistil, že by se 
tato entita pokusila dělat ty věci, po kterých ten známý jako Abraham 
toužil, ale [sám] by je nemohl udělat. Tudíž byla provedena výměna. 

Entita Abraham byla vzata do roviny suspenze až do ukončení fyzického 
nosiče, stejně jako bychom my od Ra s tímto nástrojem sjednali zůstat v 
[jeho] nosiči, dovedli bychom jej ze stavu transu a fungovali jako tento 
nástroj, přičemž bychom nechali komplex mysli a ducha nástroje v jeho 
suspendovaném stavu. 

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být 
kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí 
jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou 

10  Bylo dříve diskutováno ve 26.15–26.17. 
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těmi, co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v 
nebezpečí, že bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a 
použitím principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní 
koncept poměrně závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do 
toho, co viděla jako bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu 
svobody. 

Tato entita těmito aktivitami díky svému odpoutání se od jakéhokoliv 
výsledku nenabyla nebo neztratila karmu. Její celkový přístup byl ten 
služby ostatním, obzvláště utiskovaným nebo zotročeným. Polarita 
[tohoto] jednotlivce byla poněkud, ale ne závažně snížena kumulativními 
pocity a myšlenkovými formami, které vznikly díky velkému množství 
entit, jež opouštěly fyzickou rovinu kvůli traumatu bitvy. 

Můžeme se zeptat, zda jsou toto informace, o které jste žádal, nebo zda 
máme dodat nějaké další? 

35.9 Tazatel: Pokud existují další otázky, zeptám se na ně v dalším období, 
které by mělo nastat asi za čtyři dny. Nechci nástroj vyčerpat. Pouze se 
zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí nebo vylepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a 
světe jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v 
síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 36 
10. BŘEZNA 1981 

36.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

36.1 Tazatel: V dřívějších komunikacích jste mluvil o komplexním celku 
mysli/těla/ducha. Mohl byste nám prosím říct definici komplexního 
celku mysli/těla/ducha? 

Ra: Já jsem Ra. Existuje dimenze, ve které čas nemá vládu. V této 
dimenzi může být mysl/tělo/duch ve svém věčném tanci viděn v 
celistvosti a předtím, než je komplex mysli/těla/ducha, který se pak stává 
součástí komplexu společenské paměti, ochotně pohlcen do celistvosti 
jednoho Stvořitele, zná entita sama sebe ve své celistvosti. 

Tento komplexní celek mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, zdroj 
pro to, co byste snad nazvali vyšším já. Vyšší já je na oplátku zdrojem pro 
přezkoumání destilací zkušenosti třetí úrovně a programování další 
zkušenosti. To je pravdou také pro úrovně čtyři, pět a šest s tím, že 
komplexní celek mysli/těla/ducha přichází do vědomí v průběhu sedmé 
úrovně. 

36.2 Tazatel: Byl by pak komplexní celek mysli/těla/ducha zodpovědný za 
programování změn katalyzátoru během, řekněme, zkušenosti třetí 
úrovně komplexu mysli/těla/ducha, takže by byl přidán správný 
katalyzátor, řekněme, jakmile by se podmínky pro tento komplex 
změnily během zkušenosti třetí úrovně? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vyšší já, jak je nazýváte, to je to já, 
které existuje s plným pochopením akumulace zkušeností entity, které 
pomáhá entitě v dosažení hojení zkušeností, jež nebyly správně naučeny, 
a které asistuje, jak jste naznačil, v programování dalších životních 
zkušeností, jak byste to mohli nazvat. 

Komplexní celek mysli/těla/ducha je to, co by mohlo být voláno 
aspektem vyššího já právě tak, jako komplex mysli/těla/ducha volá vyšší 
já. V jednom případě máte strukturovanou situaci uvnitř kontinua 
prostoru/času s vyšším já, které má k dispozici celistvost zkušeností, které 
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byly entitou nasbírány, a velmi pevné chápání lekcí, jež mají být v této 
úrovni naučeny. 

Komplexní celek mysli/těla/ducha je jako tekuté písky a je v určité části 
kolekcí souběžných vývojů stejné entity. Tyto informace jsou k dispozici 
pro aspekt vyššího já. Tento aspekt může pak použít tyto promítnuté 
pravděpodobnostní/možné vortexy, aby lépe pomohl v tom, co byste 
nazvali programováním budoucího života. 

36.3 Tazatel: Ze Seth Material máme toto tvrzení: Seth říká, že každá entita 
zde na Zemi je jedním aspektem nebo částí vyššího já neboli nadduše, 
která má mnoho aspektů nebo částí v mnoha dimenzích, z nichž se 
všechny učí lekcím, které umožní vyššímu já postupovat vyváženým 
způsobem. Mám z toho chápat, je správně, že snad existují, řekněme, 
mnohé zkušenosti podobné té, kterou prožíváme tady ve třetí úrovni, 
které jsou řízeny jedním vyšším já? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Správnost tohoto tvrzení je proměnlivá. Čím je entita 
vyváženější, tím méně možných/pravděpodobnostních vortexů může být 
nutné v souběžných zkušenostech prozkoumat. 

36.4 Tazatel: Mohu z toho pak chápat, že se vyšší já neboli nadduše může 
rozložit na několik jednotek, pokud je vyžadována zkušenost toho, co 
bychom nazvali současným prožitkem různých typů katalyzátorů, a pak 
nad těmito prožitky dohlíží? 

Ra: Já jsem Ra. To je tvrzení, o kterém kvůli zmatením toho, co nazýváte 
časem, nemůžeme říci, zda je správné nebo nesprávné. Opravdová 
souběžnost je dostupná pouze tehdy, kdy jsou všechny věci viděny, jako 
že se dějí najednou. Toto zastiňuje koncept, o kterém mluvíte. Koncept 
různých částí bytosti zároveň prožívajících zkušenosti různých povah 
není zcela přesný kvůli vašemu chápání, které by naznačovalo, že by se 
toto odehrávalo souběžně. Tak tomu není. 

Je tomu tak z vesmíru do vesmíru a souběžné existence pak mohou být 
naprogramovány vyšším já, které dostane informace dostupné z 
komplexního celku mysli/těla/ducha, týkající se 
pravděpodobnostních/možných vortexů jakéhokoliv problému. 

36.5 Tazatel: Mohl byste prosím dát příklad entity, možná z naší historické 
minulosti, možná jakékoliv entity, kterou byste mohl vybrat, pokud si ji 
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nepřejete jmenovat, a dát příklad toho, jak by tento typ programování 
vyšším já zapříčinil vzdělání skrze souběžné existence? 

Ra: Já jsem Ra. Snad nejjednodušším příkladem této zdánlivé 
souběžnosti existence dvou já, které jsou ve skutečnosti jedním já ve 
stejném času/prostoru, je toto: nadduše, jak ji nazýváte, neboli vyšší já se 
zdá, že existuje souběžně s komplexem mysli/těla/ducha, kterému 
pomáhá. Není to vlastně souběžné, protože se vyšší já pohybuje ke 
komplexu mysli/těla/ducha, jak je třeba, z pozice vývoje entity, která by 
byla touto entitou považována, že je v budoucnosti. 

36.6 Tazatel: Pak vyšší já pracuje z budoucnosti, jak tomu rozumíme. Jinými 
slovy by moje vyšší já pracovalo z toho, co považuji za svou budoucnost. 
Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Z hlediska vašeho prostoru/času je to správně. 

36.7 Tazatel: V tom případě by moje vyšší já mělo, řekněme, velmi velkou 
výhodu v tom přesně vědět, co bylo potřeba, jelikož by vědělo co… 
pokud jde o mě, co se hodlalo stát. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že by to bylo porušení svobodné 
vůle. Aspekt vyššího já si je vědom lekcí naučených skrze šestou úroveň. 
Míra pokroku je docela dobře pochopena. Volby, které musí být 
učiněny, aby bylo dosaženo na vyšší já, jak ve skutečnosti je, jsou 
původem ze samotného komplexu mysli/těla/ducha. 

Tudíž vyšší já je jako mapa, ve které je známý cíl; cesty jsou velmi dobře 
známé, přičemž jsou tyto cesty navrženy inteligentním nekonečnem, 
které pracuje skrze nekonečnou energii. Avšak aspekt vyššího já může 
naprogramovat pouze lekce a určitá předurčená omezení, pokud si tak 
přeje. Zbytek je zcela na svobodné volbě každé entity. Existuje dokonalé 
vyvážení mezi známým a neznámým. 

36.8 Tazatel: Omlouvám se, že mám s těmito koncepty tolik potíží, ale jsem 
si jistý, že je velmi obtížné je přeložit do našeho chápání a jazyka. A 
některé z mých otázek mohou být spíše směšné, ale má toto vyšší já 
fyzický nosič nebo nějaký typ nosiče, jako je náš fyzický nosič? Má 
komplex těla? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Vyšší já je určitým pokrokem uvnitř šesté 
úrovně mířící do sedmé. Poté, co bylo do sedmé v pořádku vstoupeno, 
stává se komplex mysli/těla/ducha zcela komplexním celkem 

72 

 



RELACE 36 
 

mysli/těla/ducha, začíná shromažďovat duchovní hmotu a blíží se do 
úrovně oktávy. Tudíž ohlížení se dozadu je v tomto bodě ukončeno. 

36.9 Tazatel: Existuje vyšší já pro každou entitu povahy šesté úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Je to čest/povinnost od já k já, kdy se ono 
blíží do sedmé úrovně. 

36.10 Tazatel: Dobře, nechte mě se ujistit, že tomu pak rozumím. Hovořili 
jsme o určitých konkrétních jednotlivcích. Například jsme v předchozí 
komunikaci mluvili o Georgovi Pattonovi. Pak jeho vyšší já v době jeho 
zdejší inkarnace jako George Patton před asi čtyřiceti lety, bylo jeho vyšší 
já v té době šesté úrovně? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. V tuto dobu poznamenáváme, že každá 
entita má několik bytostí, které může pro vnitřní podporu volat. 
Jakákoliv z nich může být entitou zvolena jako komplexní celek 
mysli/těla/ducha. Avšak tak tomu není. 

Komplexní celek mysli/těla/ducha je mlhavou kolekcí všeho, co se může 
odehrát a jež je drženo ve vědomosti… samotné vyšší já, [jež je] projekce 
nebo manifestace komplexního celku mysli/těla/ducha… který pak může 
komunikovat s myslí/tělem/duchem během ne-inkarnované části cyklu 
nebo znovuzrození, nebo může komunikovat během inkarnace, pokud 
jsou otevřeny správné cesty nebo kanály skrze kořeny mysli. 

36.11 Tazatel: Tyto kanály by pak byly otevřeny meditací a předpokládám, že 
intenzivní polarizace by v tomto pomohla. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Intenzivní polarizace nezbytně v 
komplexu mysli/těla/ducha nevyvine vůli nebo potřebu kontaktovat 
nadduši. Každá cesta životní zkušenosti je jedinečná. Avšak díky 
polarizaci je vůle značně zlepšena a obráceně. 

36.12 Tazatel: Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván 
Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo 
uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho 
vyšší já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept 
rozvést? 
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Ra: Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]11 bytosti, které dosáhli na 
manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku 
mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém 
měření času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha 
mají obtíže, které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, 
protože po graduaci páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale 
sladit se stejným množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi 
obtížné sjednotit, když je následována negativní cesta, a během dřívější 
části šesté úrovně si společenské komplexy negativní orientace vyberou 
uvolnit potenciál a přeskočit do pozitivní šesté úrovně. 

Proto je nadduše, která dává své porozumění k dispozici všem, kteří jsou 
na takovou pomoc připraveni, nasměrována pozitivně. Avšak svobodná 
vůle jednotlivce je nejdůležitější a jakékoliv vodítko, které je dáno vyšším 
já, může být viděno buď jako pozitivní nebo negativní polarity, přičemž 
záleží na volbě komplexu mysli/těla/ducha. 

36.13 Tazatel: Když pak použijeme Himmlera jako příklad, bylo jeho vyšší já v 
době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století, pozitivně 
orientované vyšší já šesté úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

36.14 Tazatel: Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším 
já v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století? 

Ra: Já jsem Ra. Připomínáme vám, že negativní cesta je tou odloučení. 
Jaké je první odloučení? Já od já. 

Ten, který je známý jako Himmler, si nevybral použít své schopnosti 
vůle a polarizace, aby hledal vedení jakéhokoliv zdroje kromě svých 
vědomých potřeb, samozvaných v té životní zkušenosti a živené 
minulými návyky vytvořenými v jiných životních zkušenostech. 

36.15 Tazatel: Dobře, pak řekněme, že až Himmler, například, dosáhne šesté 
negativní úrovně, během počátcích šesté negativní úrovně, došlo by v 
této době k tomu, že by si entita uvědomila, že je její vyšší já šesté úrovně 
pozitivně orientované a z tohoto důvodu udělá ten skok od negativní do 
pozitivní orientace? 

11  Slovo „negativní“ není v nahrávce slyšet, avšak kontext napovídá, že se jedná o to, co 
Ra zamýšlel. 
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Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je 
extrémně moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje 
kvůli nedostatku schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že 
miluje Stvořitele a tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není 
jenom její já, ale také ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita 
vědomě vybere okamžité energetické přeorientování, takže může dále 
pokračovat ve své evoluci. 

36.16 Tazatel: Pak entita šesté úrovně, která dosáhla tohoto bodu v pozitivní 
orientaci, si může vybrat stát se tím, kterého nazýváme poutníkem, a 
přesunout se zpět. Přemýšlím, zda se to někdy stává negativně 
orientované entitě šesté úrovně. Přesouvá se některá zpět jako poutník? 

Ra: Já jsem Ra. Jakmile negativně polarizovaná entita dosáhne určitého 
bodu v úrovni moudrosti, je extrémně nepravděpodobné, že si vybere 
riskovat zapomnění, protože tato polarizace není nesobecká ale sobecká a 
díky moudrosti si uvědomuje nebezpečí takového „putování“. 
Příležitostně se negativní entita šesté úrovně stává poutníkem ve snaze 
pokračovat s polarizací negativním směrem. Toto je extrémně neobvyklé. 

36.17 Tazatel: Co je pak motivací pro… Ach, nechtě mě prosím prvně 
dokončit tu otázku. 

Jaký je motiv… jaký je mechanismus za tím, že by si tato neobvyklá 
entita šesté úrovně přála skrze putování získat více negativní polarizace? 

Ra: Já jsem Ra. Poutník má potenciál značně zrychlit v úrovni, ze které 
přichází, ve svém procesu evoluce. Toto nastává díky intenzivním 
životním zkušenostem a příležitostem třetí úrovně. Tedy si pozitivně 
orientovaný poutník volí riskovat nebezpečí zapomnění za účelem být k 
službám ostatním tím, že bude vyzařovat lásku ostatních. Pokud je 
zapomnění prolomeno, bude množství katalyzátorů ve třetí úrovni 
poutníka polarizovat s mnohem větší efektivitou, než jaká se očekává ve 
vyšších a harmoničtějších úrovních. 

Podobně se negativně orientovaný poutník odvažuje riskovat zapomnění 
za účelem toho, že by mohl zrychlit svůj pokrok v evoluci ve vlastní 
úrovni službou sobě samému ve třetí úrovni tím, že nabídne ostatním-já 
příležitost slyšet informace týkající se negativní polarizace. 

36.18 Tazatel: Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně 
polarizovaných poutníků šesté úrovně? 
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Ra: Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. 
Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme 
to více vysvětlit. 

36.19 Tazatel: Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s 
Ra mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat 
proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. 

36.20 Tazatel: Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně? 

Ra: To je správně. 

36.21 Tazatel: Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný 
počet pro tento typ práce. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Pro ochranu tohoto nástroje je toto nezbytné jako 
minimální seskupení a také jako nejefektivnější počet díky mimořádné 
harmonii v této skupině. V jiných skupinách může tento počet být větší, 
ale v tomto kontaktu jsme zpozorovali, že nejefektivnější podpora je 
dávána jednotlivými myslemi/těly/duchy v tomto čase přítomnými. 

36.22 Tazatel: Mám trochu nejasno, co se týká vyššího já. Nyní předpokládám, 
že my všichni máme oddělené nebo odlišné vyšší já šesté pozitivní 
úrovně. Je to správně? Každý z nás tady v místnosti, to jest [všichni] tři z 
nás? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Pokusíme 
se zacílit na záměr vašeho dotazu, jak mu rozumíme. Prosím požádejte o 
jakékoliv další informace. 

Za prvé, je správně, že každý v tomto obydlí má jednu nadduši, jak ji 
můžete nazvat. Avšak díky opětovným harmonickým interakcím této 
trojice entit, může být krom interakce tří vyšších já pozorována další 
harmonická interakce; to jest, každý společenský paměťový komplex má 
nadduši typu, který je obtížné vám popsat slovy. V této skupině jsou dva 
takové celky společenských paměťových komplexů, které v této době mísí 
svá úsilí s vašimi vyššími já. 

36.23 Tazatel: Je pro nás někdy velmi těžké byť jen pochytit malé procento 
chápání některých z těchto konceptů kvůli našemu omezení povědomí v 
této oblasti. Myslím, že určitá meditace o dnešní komunikaci nám 
pomůže s formováním otázek o těchto konceptech. 
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Ra: Já jsem Ra. Můžeme požádat o některé krátké dotazy před tím, než 
opustíme tento nástroj? 

36.24 Tazatel: Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být 
schopen odpovědět před tou konečnou… 

Ta krátká je: můžete mi říct, jaké procento poutníků nyní na Zemi je 
úspěšných v proniknutí paměťové zábrany a uvědomili si, kdo jsou, a pak 
nakonec, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí nebo vylepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Můžeme přiblížit procento těch, jež inteligentně pronikli 
svým statusem. Je to mezi osmi a půl a devíti a tři čtvrtě procenty. 
Existuje větší procentní skupina těch, kteří docela dobře stanovili, 
řekněme, skupinu symptomů jim naznačující, že nejsou, řekněme, z 
tohoto „stavu šílenství“. To činí něco málo nad padesát procent zbytku. 
Téměř třetina zbytku si jsou vědomi, že je něco na nich odlišného. 

Takže vidíte, že existuje mnoho odstupňování probouzení znalosti o tom 
být poutníkem. Můžeme dodat, že tyto informace budou, řekněme, 
dávat smysl prostřední a první z těchto skupin. 

Tento nástroj je na tom dobře. Odpočívadlo ve svém účinku poněkud 
zmenšuje pohodlí zádové části fyzického nosiče tohoto nástroje. Zmínili 
jsme to [již] dříve. 

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Jděte tedy kupředu, vesele s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 
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RELACE 37 
12. BŘEZNA 1981 

37.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikuji. 

37.1 Tazatel: Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat 
publikovat první knihu, kterou jsme udělali? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

37.2 Tazatel: Nevím, zda můžete okomentovat obtíže, které budeme mít se 
zpřístupněním Zákona jednoty těm, kteří by jej vyžadovali a chtěli. Není 
to něco, co je jednoduché rozšířit těm, kteří jej v tuto dobu chtějí. Jsem 
si jistý, že existuje mnoho, obzvláště Poutníků, kteří tyto informace 
chtějí, ale obávám se, že budeme muset udělat něco jiného, abychom je 
dostali do jejich rukou ve formě přidaného materiálu. Je pro vás možné 
toto okomentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Je to možné. 

37.3 Tazatel: Okomentujete to? 

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Za prvé, vybírání této skupiny vykonat 
nějakou práci službou ostatním bylo velmi intenzivní povahy. Každý z 
přítomných obětoval pro nehmatatelné výsledky mnohé. Každý může 
tento typ obětování hledat ve vlastním srdci a přitom ví, že materiální 
oběti jsou ty nejmenší; [a že] intenzivní závazek se prolnout do 
harmonické skupiny [je] vrcholem oběti.  

V těchto podmínkách jsme nalezli vaši vibraci. Pozorovali jsme vaši 
vibraci. Toto nebude často k vidění. Nepřejeme si nadmout se pýchou, 
ale my se nesmlouváme o okolnostech nezbytných pro náš konkrétní 
kontakt. Tudíž vy jste přijali a my jsme ochotně podstoupili 
čest/povinnost pokračování nabídky přenosu konceptů, které jsou podle 
našich nejlepších schopností, precizní povahy a jsou založeny na pokusu 
sjednotit mnoho z těch věcí, které vás znepokojují. 

Za druhé, využití těchto přenosů je zcela na vašem uvážení. 
Doporučujeme nechat plynout přirozené intuitivní smysly a [mít] 
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minimum zkreslení směrem k obavám. Jak jsme [již] řekli, jsme 
spokojeni, že jsme schopni pomoci v evoluci jednomu z vašich lidí. 
Jakákoliv úsilí, která učiníte, nás nemohou zklamat, protože počet již 
překročil číslo jedna. 

37.4 Tazatel: Byl jsem velmi na vážkách zeptat se na určité otázky ze strachu, 
že by byly považovány, jak je považuji já, za otázky nedůležité nebo velké 
konkrétnosti a tím by zredukovaly náš kontakt s vámi. Za účelem 
rozšíření některých z informací, které považuji za extrémně důležité; to 
jest informace nepomíjivého typu, informace týkající se evoluce mysli, 
těla a ducha; v naší společnosti se zdá být téměř nezbytné zahrnout 
informace, které jsou malé hodnoty, jednoduše proto, že tak naše… naše 
společnost funguje a… jak systém distribuce hodnotí to, co je nabídnuto 
k distribuci. Mohl byste okom… Budete… okomentujete tento 
problém, který mám? 

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme následovně: Je docela přesně správné, že 
úroveň a čistota tohoto kontaktu je závislá na úrovni a čistotě hledaných 
informací. Tedy pokračující žádosti od tohoto zdroje o konkrétní 
informace jsou pro podstatu vašeho účelu škodlivé.  

Navíc, jak jsme proskenovali vaši mysl, abychom pochopili vaši situaci 
týkající se přepisu některých z našich slov, zjistili jsme, že jste byl 
kritizován za typ konstrukce jazyka, který byl použit pro předání dat. 
Díky naší orientaci s ohledem na data by dokonce i nejkonkrétněji 
zodpovězené otázky byly naší skupinou stylizovány takovým způsobem, 
aby maximalizovaly přesnost nuancí (jemných rozdílů) odpovědi. Toto 
však zmírňuje [význam] oproti tomu, po čem vaši kritici touží ve formě 
jednoduché, jasné prózy.  

Nemůžeme říci více než toto. Taková jsou naše pozorování vaší situace. 
Co si přejete udělat je zcela na vašem rozhodnutí a my vám zůstáváme k 
službám jakýmkoliv způsobem můžeme být, aniž bychom porušili 
Způsob zmatení. 

37.5 Tazatel: Pokusíme se na těchto problémech během rozšiřování Zákona 
jednoty zapracovat. Bude to vyžadovat určitou práci, ale pokusíme se. Já 
osobně se nepřestanu toto pokoušet rozšiřovat, zatímco budu stále 
inkarnovaný. Věřím, že bude nezbytné napsat knihu, 
nejpravděpodobněji o objektech UFO, jelikož je Zákon jednoty s tímto 
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fenoménem spojený. Je spojený se všemi fenomény, ale tento je… 
vypadá být nejjednodušším vstupem pro rozšíření [materiálu].  

Mým prvním plánem je použít UFO v reklamním smyslu, že bylo 
Konfederací zamýšleno, použít toto jako vstupní bod pro vysvětlení 
procesu evoluce, který na této planetě probíhal, a jak zbytek… nebo jak 
byla Konfederace zapojena více pochopitelnějším způsobem, řekněme, 
pro populaci, která to bude číst, s použitím materiálu Ra na různých 
místech knihy v nezkreslené formě tak, jak byl tady nahrán, abychom 
zdůraznili a vyjasnili, co v knize říkáme. Toto je jediný způsob, který teď 
vidím, abychom vytvořili dostatečné rozšíření pro lidi, kteří by rádi měli 
Zákon jednoty, aby jej dostali. Mohl bych prostě pokračovat a 
vytisknout materiál, který máme na kazetě nahraný, a publikovat jej, ale 
byli bychom neschopní jej dost dobře rozšířit kvůli distribučním 
problémům.  

Okomentujete můj druhý nápad udělat obecnou knihu o objektech 
UFO, která by zahrnovala materiál ze Zákona jednoty? 

Ra: Já jsem Ra. Okomentujeme. Doufáme, že se vaše plány s Ra 
zmaterializují. Toto je vesmírný vtip. Žádal jste o takový příklad humoru 
a cítíme, že toto je nejspíše vhodný bod (nexus), ve kterém může být 
takový [vtip] vložen. Pokračujte ve vašich záměrech, podle vašich 
nejlepších povah a schopností. Co více může být uděláno, mí přátelé? 

37.6 Tazatel: V tom případě budeme pokračovat s otázkami, které tu máme, 
přičemž budeme pokračovat z minulé relace. Řekl jste, že každá entita 
třetí úrovně má vyšší já v šesté úrovni, které se přesouvá ke komplexu 
mysli/těla/ducha entity, když je potřeba. Vyvíjí se také toto vyšší já v 
růstu skrze úrovně počínaje první úrovní a má každé vyšší já odpovídající 
vyšší já pokročilé v úrovních za ním? 

Ra: Já jsem Ra. Naším záměrem je tento koncept zjednodušit. Vyšší já je 
manifestací danou komplexu mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně jako 
dárek od své budoucí individuality. Posledním činem [entity] prostřední 
sedmé úrovně předtím, než se otočí směrem do stavu celistvosti Stvořitele 
a nabere duchovní hmotu, poskytne tento zdroj [svému] já šesté úrovně, 
přičemž se pohybuje, jak měříte čas, v proudu času. 

Toto já, komplex mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, má pak 
čest/povinnost užití zkušeností své celkové životní banky nebo paměti 
prožitých myšlenek a činů a použití zdroje komplexního celku 
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mysli/těla/ducha, který byl zanechán jako typ nekonečně komplexní 
myšlenkové formy. 

Tímto způsobem můžete vidět své já, vaše vyšší já neboli Nadduši a váš 
komplexní celek mysli/těla/ducha jako tři body v kruhu. Jediný rozdíl je 
ten vašeho kontinua času/prostoru. Všechny jsou stejnou bytostí. 

37.7 Tazatel: Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha 
nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha? 

Ra: Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné 
podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se 
planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek 
tohoto sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského 
paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma12, myšleno 
spirituálně, je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského 
paměťového komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale 
funguje způsobem, který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme 
pochopili, preferujete nazývat zdvojnásobením. 

37.8 Tazatel: Děkuji vám. Také děkuji za vysvětlení matematiky. To mě 
trápilo. Mohl byste definovat duchovní hmotu? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou této relace. 

Duchovní hmota je to, co začíná přitahovat odchozí a stále pokračující 
vibrační oscilace bytí do gravitační, mluvíme v duchovním smyslu, 
studně velkého centrálního slunce, jádra nebo Stvořitele nekonečných 
vesmírů. 

37.9 Tazatel: Jelikož nechceme unavit nástroj, pouze se zeptám, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit 
kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a 
míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 

12  Ra zde asi mysleli říci „celek“. 
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RELACE 38 
13. BŘEZNA 1981 

38.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

38.1 Tazatel: Řeknete nám, existovala by nějaká naděje nebo nějaký účel v 
tom, kdybychom buď Jim nebo já převzali na začátku relace místo 
nástroje a pokusili se nahradit nástroj za nástroj tím, že se pokusíme o 
práci v transu sami? 

Ra: Já jsem Ra. Tato informace je na hranici porušení svobodné vůle. 
Vezmeme však vaši touhu jako povolení mluvit, řekněme, mírně za 
limity nastavenými pokyny Konfederace. 

V tomto bodě prostoru/času není ani ten, který je znám jako Don, ani 
ten, který je znám jako Jim, dostupný pro tuto práci. Ten známý jako 
Don by, řekněme, praktikováním mechanismů kontaktu a službou 
ostatním ve způsobech channelování, jak jej nazýváte, mohl za určitou 
délku vašeho času být schopný tuto práci dělat. Ten známý jako Jim by 
také bez větší praxe po delší dobu shledal stát se kanálem tohoto typu 
jako obtížné. Pak bychom museli experimentovat s harmonickými 
frekvencemi, které by se touto praxí vyvinuly. To je pravdou v obou 
případech. 

38.2 Tazatel: Děkuji vám. Dnes bych se rád trochu vrátil a rád bych se 
dozvěděl, zda měl důvod toho, proč byla před čtyřiceti, nebo tak nějak, 
lety přinesena nukleární energie do této úrovně, něco společného s 
předáním další šance entitám, které zde byly a které způsobily zničení 
Maldeku, aby použily nukleární energii spíše mírumilovně než 
destruktivně. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že to umísťuje vůz před koně13, 
jak vaši lidé říkávají. To touha po tomto typu informací přitahovala tato 
data k vašim lidem. Toto nebylo z určitého důvodu předáno z vnějších 
vlivů; spíše to bylo touhou vašich národů. Od tohoto bodu dále je vaše 

13  Český ekvivalent: a) zapřáhnout koně za vůz; b) vzít věc za špatný konec 
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uvažování správné v tom, že entity toužily po druhé šanci, kterou jste 
zmínil. 

38.3 Tazatel: Jaký byl mechanismus naplňování touhy po informacích 
týkajících se nukleární energie? 

Ra: Já jsem Ra. Jak rozumíme vašemu dotazu, mechanismem bylo to, co 
můžete nazvat inspirací. 

38.4 Tazatel: Byla tato inspirace… Vštípila by entita osobě toužící po 
informacích [toto] myšlenkami? Fungoval by takto mechanismus 
inspirace? 

Ra: Já jsem Ra. Mechanismus inspirace vyžaduje mimořádnou schopnost 
touhy nebo vůle, aby [informace] dotyčný v určité oblasti poznal nebo 
přijal, [a tato schopnost] je doprovázena schopností otevřít se a věřit 
tomu, co můžete nazvat intuicí. 

38.5 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak by každý z paprsků, od červeného po 
fialový, vypadal u dokonale vyvážené a nezkreslené entity? 

Ra: Já jsem Ra. Toto vám nemůžeme sdělit, protože každá vyváženost je 
dokonalá a každá jedinečná. Nechceme být nejasní. 

Nabídneme příklad. V konkrétní entitě, použijme tento nástroj, mohou 
být paprsky červený, oranžový a žlutý viděny jako extrémně vyrovnané. 
Zelený paprsek je extrémně jasný. Toto je, řekněme, vyváženo 
ztlumeným indigovým. Mezi těmito dvěma se nachází bod rovnováhy, 
modrý paprsek komunikátoru září neobvyklou silou. 

Ve fialovém paprsku vidíme jedinečný spektrograf, chcete-li, a zároveň 
čistou fialovou, která obklopuje celek; toto je na oplátku obklopeno tím, 
co míchá červený a fialový paprsek, což naznačuje integraci mysli, těla a 
ducha; toto je dále obklopeno vibračním vzorem pravé úrovně této 
entity. 

Tento popis může být viděn jako jak nevyvážený, tak dokonale vyvážený. 
Druhé zmíněné pochopení je extrémně užitečné při jednání s ostatními-
já. Schopnost vidět zablokování je užitečná pouze pro léčitele. Pokud jde 
o dívání se na vyvážení v barvách, není zde vhodný ani malý kousek 
odsuzování. Samozřejmě, pokud vidíme mnohé z energetických uzlů 
oslabené a zablokované, můžeme chápat, že entita ještě neuchopila kolík 

83 

 



RELACE 38 
 

a nezačala závod. Avšak potenciály vždy existují. Všechny paprsky, zcela 
vyvážené, jsou připravené a čekají na svou aktivaci. 

Možná jiný způsob, jak přistoupit k vašemu dotazu, je tento: V entitě s 
naplněným potenciálem se paprsky organizují jeden na druhý s rovnou 
vibrační oslnivostí a jiskrným leskem, dokud není okolní barva bílá. Toto 
je, co můžete nazvat potenciální vyvážeností ve třetí úrovni. 

38.6 Tazatel: Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský 
paměťový komplex, který funguje ve třetí úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je možné pouze v poslední neboli sedmé části 
takové úrovně, kdy se entity harmonicky připravují na graduaci. 

38.7 Tazatel: Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety 
třetí úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě 
sobě samým, na tomto stupni… dosažených podmínek? 

Ra: Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované 
společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované 
společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale 
docela vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k 
tomuto planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a 
je částí společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo 
poukazováno v dřívějším materiálu.14 Společenský paměťový komplex je 
správně fenoménem čtvrté úrovně. 

38.8 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový 
komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů? 

Ra: Já jsem Ra. Toto se blíží ke správnosti. Tyto formy vegetace druhé 
úrovně, které na této planetě nesoucí jméno Dog [Pes] graduovaly do 
třetí úrovně, byly blízko stromům, jak je znáte. 

38.9 Tazatel: Také jsem pak přemýšlel, jelikož činy agresivní povahy nejsou, 
jak tomu rozumím, pro vegetaci možné, zda by neměly výhodu, když 
přecházejí ze druhé do třetí úrovně, jelikož si nenesou rasovou paměť 
agresivní povahy, a proto si vyvinou harmoničtější společnost a urychlí 
svou evoluci v rámci této povahy. Je to pravda? 

14  Uvedeno v 8.21 – 8.22 
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Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se 
správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, 
obzvláště agresivity. 

38.10 Tazatel: Pak předpokládám, že jejich prozkoumávání agresivity bylo 
primárně spíše toho typu, že extrahovali [data] z Hicksonovy paměti, než 
že by válčili mezi sebou. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř 
nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku 
jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co 
byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše 
entity potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity. 

38.11 Tazatel: Věřím, že to je pro nás důležitý bod v pochopení vyvažovacího 
aspektu meditace, protože zde máme antitezi v podobě jiného typu 
evoluce. Tyto entity se pohybují, jak nám řekl Charlie Hickson, aniž by 
pohybovaly svýma nohama. Oni… Předpokládám, že při pohybu svých 
fyzických nosičů využívají principu, který je poněkud podobný principu 
pohybu vašich krystalových zvonů. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. 

38.12 Tazatel: Ale jenom předpokládám, že… jejich metoda pohybu není 
funkcí mechanického působení, jako je naše, ale přímou funkcí mysli 
nějakým způsobem spojenou s magnetickou činností planety. Je to 
správné? 

Ra: Já jsem Ra. To je do značné míry správně. Je to elektromagnetický 
jev, který je řízen myšlenkovými impulsy slabé elektrické povahy. 

38.13 Tazatel: Bylo jejich plavidlo viditelné pro… Bylo by viditelné komukoliv 
naší úrovně na naší planetě, kdo by ho mohl zahlédnout nebo by mohl 
být v té oblasti toho času? Jedná se o materiál třetí úrovně, stejný jako 
tato židle nebo cokoliv, co zde máme? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zeptejte se prosím na ještě jednu plnou 
otázku předtím, než skončíme, jelikož tento nástroj má v tomto 
prostoru/času málo životní energie. 

38.14 Tazatel: Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…  
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Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na 
planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to 
udělat? 

Ra: Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi 
bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím 
červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární 
podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a 
přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované 
energie. 

Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád 
autority ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je 
každý na správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský 
paměťový komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost 
myšlenek nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch 
těch, co jsou na vrcholu mocenské struktury. 

Toto, jak můžete vidět, je často docela škodlivé pro další polarizaci 
negativních entit čtvrté úrovně, protože další negativní polarizace může 
nastat pouze skupinovou snahou. Jakmile se entity čtvrté úrovně 
zvládnou spojit, polarizují se pak skrze takové služby sobě jako jsou ty 
nabídnuté křižáky Orionu. 

Na specifičtější otázky se můžete zeptat v následující relaci této práce. 
Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj? 

38.15 Tazatel: Pouze bych rád věděl, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat 
pro to, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro zlepšení kontaktu? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanecháváme vás v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí, v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 39 
16. BŘEZNA 1981 

39.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikuji. 

39.1 Tazatel: Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití 
chemické látky před zhruba šesti týdny? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Tento nástroj nyní kvůli efektu 
zdvojnásobení dvou užití prochází nejintenzivnějším období 
oslabení/zkreslení fyzického komplexu. Nástroj může očekávat, že tento 
extrém bude pokračovat v období patnácti nebo dvaceti vašich denních 
cyklů. Zkreslení slabosti se pak začnou zmenšovat, avšak ne tak rychle, 
jak jsme mysleli, a to díky pokračujícím zkreslením slabosti nástroje. 

Tento nástroj má velké štěstí, že má podpůrnou skupinu, která mu v 
současnosti vštěpuje nezbytnou opatrnost s ohledem na tyto relace. 
Tento nástroj je schopný téměř okamžitě vyčistit mentální/emocionální 
komplex a duchovní komplex k čistotě, kterou tato práce vyžaduje, ale 
zkreslení nástroje směrem k věrnosti službě nefunguje k nejlepšímu 
využití jeho úsudku o zkreslení slabosti fyzického komplexu. Vážíme si 
proto vaší asistence v prostorech/časech, jako je ta ve vašem posledním 
rozhodnutí nemít sezení. Bylo to vhodné rozhodnutí a pokyny dané 
tomuto nástroji byly nápomocné. 

39.2 Tazatel: Existuje cokoliv, co by mohl nástroj udělat navíc kromě toho, 
co se už pro rychlejší zlepšení svého stavu pokouší dělat? Vím, že nebyla 
schopná cvičit kvůli svému problému s chodidlem během dvou 
posledních dnů… nemohla chodit, ale doufáme, že se k tomu vrátíme. 
Existuje cokoliv jiného, co by mohla dělat? 

Ra: Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny 
překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve 
zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v 
tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní 
do uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější 
fyzická existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak 
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požadavky zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají 
na tuto aktivitu vliv. 

Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským 
stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem 
kontinuu třetí úrovně otázka času. 

39.3 Tazatel: Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence 
a jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat? 

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz hraničí s porušením svobodné vůle. Předané 
informace celkem dobře stanovují pokyny, které lze následovat. Avšak 
jsme si vědomi toho, nejen že nikdo z vás nemůže číst auru tohoto 
nástroje a vidět tak stav jejího fyzického komplexu, ale také toho, že 
samotný nástroj má značné obtíže kvůli své neustálé závislosti na vůli 
sloužit proniknout přesným stavem zkreslení svého fyzického komplexu. 

Věříme proto, že neporušujeme svobodnou vůli, když jako nejvhodnější 
navrhneme jedno sezení každý druhý den během ranních hodin, 
s možností dalšího kratšího sezení během volného rána, pokud to bude 
vhodné. Je tomu tak nejenom během tohoto období, ale obecně. 

39.4 Tazatel: Budu pak nyní pokračovat s obecnými otázkami, přičemž se 
pokusím nalézt cestu do řady otázek, které nás zavedou do oblasti 
nepomíjivých funkcí, na kterých můžeme stavět my i ostatní, abychom 
pozvedli vědomí, a mohu v procesu hledání způsobu tohoto dotazování 
udělat několik chyb. Dopředu se omlouvám, pokud budou moje otázky 
zavádějící. 

Všiml jsem si, že se vše zdá… nebo většina základních věcí se zdá být 
rozdělena do jednotek, které dávají dohromady sedm. Při pohledu na 
přepis z „The Nine“ od Henryho Puhariche jsem našel tvrzení kde „The 
Nine“ říkají: „Pokud bychom dostali sedminásobný elektrický ekvivalent 
lidského těla, byl by výsledkem sedminásobek hmoty elektřiny.“ Mohl 
byste to vysvětlit? 

Ra: Já jsem Ra. Je za hranicí vašeho jazyka to vysvětlit. My se však 
pokusíme s tímto konceptem vypořádat. 

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem 
vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý 
jako Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak 
důležitá k pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny. 
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Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. 
Bylo řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, 
že má hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. 
Skutečná hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také 
metafyzicky. 

Avšak ve vašem současném fyzikálním systému vědění je užitečné vzít 
hmotnostní číslo elektronu, a to za účelem tvorby práce, kterou můžete 
nalézt řešení jiných otázek o fyzickém vesmíru. Tímto způsobem můžete 
výhodně uvážit, že každá úroveň bytí má větší a větší duchovní hmotu. 
Hmotnost se zvyšuje, řekněme, významně, ale ne značně, a to až do 
úrovně brány. V této úrovni je použit, s ohlédnutím dozadu – ve zkratce, 
součet užitečných funkcí polarit. Proto metafyzická elektrická podstata 
jedince roste v rámci duchovní hmoty více a více. 

Jako analogii se můžete podívat na práci toho, zvaného jako Albert, který 
postuluje růst hmoty k nekonečnu, jakmile se rychlost této hmoty blíží 
rychlosti světla. Tudíž bytost sedmé úrovně, dokončená bytost, Stvořitel, 
který zná sám Sebe, akumuluje hmotu a opět se zhušťuje v jednoho 
Stvořitele. 

39.5 Tazatel: Pak na tomto papíře, který tu mám, na této stránce by, 
předpokládám, Mi znamenalo duchovní hmotnost. Je to správně? 

Mᵢ =
m₀C²

�1 −  v² / c²
 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

39.6 Tazatel: Děkuji vám. Můžete mi říct… můžete interpretovat přenos od 
„The Nine“ kde říkají, že „CH je princip, který je odhalujícím principem 
znalostí a zákona“? Můžete mi říct, co je tímto principem? 

Ra: Já jsem Ra. Princip, který je tak v tomto tvrzení zahalen, je jen 
jednoduchým principem stálosti (neboli Stvořitele) a přechodné (neboli 
inkarnované) bytosti a touhy, která mezi těmito dvěma existuje, [touha] 
jednoho po druhém, v lásce a světle mezi zkresleními svobodné vůle, 
která působí na entitu vázanou iluzí. 

39.7 Tazatel: Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této 
formě… bylo první zkreslení tím důvodem? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. 
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39.8 Tazatel: Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou 

zahalenou formou? 

Ra: Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice. 

39.9 Tazatel: Chápu. „The Nine“ se popisuje jako „devět představitelů 
Boha“.15 Můžete mi říct, co tím míní? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je také zahalené tvrzení. Je učiněn pokus naznačit, 
že těch devět, kteří sedí v Radě, jsou ti, co reprezentují Stvořitele, 
jednoho Stvořitele, právě tak, jak může existovat devět svědků v soudní 
síni, kteří svědčí ve prospěch jednoho obžalovaného. Termín představitel 
má také tento význam. 

Touha pisatele může být ve většině tohoto materiálu viděna v tom, jak 
ovlivnila způsob jeho prezentace právě tak, jako schopnosti a preference 
této skupiny určují povahu tohoto kontaktu. Rozdíl tkví ve faktu, že my 
jsme tací, jací jsme. Tudíž můžeme buď mluvit, jak chceme, nebo 
nemluvit vůbec. To vyžaduje, řekněme, velmi vyladěnou skupinu. 

39.10 Tazatel: Cítím, že to je dobrý základ pro vyšetřování našeho vývoje ve 
smyslu sledování evoluce tělových energetických center, jelikož se sedm 
center zdá být spojených se všemi sedmičkami, o kterých jsem dříve 
mluvil, a jsou v našem vlastním vývoji ústřední. 

Mohl byste popsat proces evoluce těchto energetických center těla 
počínaje s nejprimitivnější formou života, která je má? 

Ra: Já jsem Ra. Tento materiál už byl dříve v určitém rozsahu pokryt.16 
Proto nebudeme opakovat informace o tom, které paprsky bývají v první 
a druhé úrovni a příčiny toho, ale spíše se pokusíme tyto informace 
rozšířit. 

Základní stěžejní body každého stupně vývoje, to jest každá úroveň za 
druhou, mohou být viděny následovně: 

15  „The Nine“ jsou obvykle označováni spíše jako „principy“ než „představitelé“. Jelikož 
je však Ra označuje jako svědky, vybrali jsme takovou výslovnost, aby se s tímto 
[významově] shodovala. 

16  Dříve pokryt třeba v 16.21, 27.17 a 32.12, avšak není jisté, na které konkrétní pasáže 
Ra poukazuje. 
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Za prvé, základní energie takzvaného červeného paprsku. Tento paprsek 
lze chápat jako základní zesilující paprsek pro každou úroveň. Nikdy by 
neměl být v duchovní evoluci brán jako méně důležitý nebo méně 
produktivní, jelikož je to základový paprsek. 

Dalším základovým paprskem je žlutý. Je to paprsek velkého odrazového 
můstku. V tomto paprsku nabírá mysl/tělo potenciál do své nejplnější 
vyváženosti. Silná trojice červeného/oranžového/žlutého odráží entitu do 
centrálního paprsku zelené. To je opět základní paprsek, ale ne primární 
paprsek. 

Je to zdroj duchovní práce. Když je zelený paprsek aktivován, zjišťujeme, 
že je možné potenciovat třetí primární paprsek. Je to první skutečný 
duchovní paprsek, v němž jsou všechny přenosy mysli/těla/ducha 
integrovaného typu. Modrý paprsek usazuje učení/vyučování ducha v 
rámci komplexu mysli/těla v každé úrovni tím, že oživuje celek a 
komunikuje tuto celistvost bytí s ostatními. 

Indigový paprsek, ačkoliv drahocenný, je ten paprsek, s nímž pracuje 
pouze adept, jak byste jej mohli nazvat. Je to brána do inteligentního 
nekonečna, která skrze ni přenáší inteligentní energii. Toto je energetické 
centrum, na kterém se pracuje v těch učeních považovaných za vnitřní, 
skryté a okultní, protože tento paprsek je ten, který je ve svých 
možnostech nekonečný. Jak jste si vědomi, ti, co léčí, učí a pracují pro 
Stvořitele jakýmkoliv způsobem, který může být viděn jak zářivý, tak 
vyvážený, pracují v aktivitách indigového paprsku. 

Jak jste si vědomi, fialový paprsek je konstantní a nefiguruje v diskuzích 
o funkcích aktivací paprsku, poněvadž se jedná o značku, rejstřík, 
identitu, pravou vibraci entity. 

39.11 Tazatel: Za účelem drobného objasnění bych chtěl položit otázku, 
pokud máme vysoce polarizovanou entitu, polarizovanou směrem k 
službě ostatním a vysoce polarizovanou entitu, polarizovanou k službě 
sobě, jaký by byl… pokud vezmeme každý paprsek počínaje červeným, 
existoval by rozdíl v červeném paprsku těchto dvou entit? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

Neexistuje rozdíl mezi stejně silně polarizovanými pozitivními a 
negativními entitami, co se červeného paprsku týká. 

39.12 Tazatel: Je to také pravda pro všechny ostatní paprsky? 
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Ra: Já jsem Ra. Krátce odpovíme. Můžete se zeptat více v jiném sezení. 

Vzor negativních paprsků je červený/oranžový/žlutý pohybující se přímo 
do modrého17, což je použito pouze za účelem kontaktu s inteligentním 
nekonečnem. 

U pozitivně orientovaných entit je konfigurace rovnoměrná, krystalově 
čirá a se vzorem sedmi paprsků. 

39.13 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, 
aby byl nástroj více v pohodlí, nebo pomoci kontaktu? 

Ra: Já jsem Ra. Jste nanejvýš svědomití. Vše je v pořádku. Zanechávám 
vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte 
kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 

17  V 47.4 Ra řekl, že se negativní vzory pohybují z červeného/oranžového/žlutého přímo 
do indigového. Pravděpodobně tedy Ra v této odpovědi (39.12) udělali chybu, když 
řekli „modrého“. Pro jiná tvrzení naznačující, že modrý paprsek není negativně 
polarizovanou entitou používán ke kontaktu inteligentního nekonečna, viz 32.2, 
34.16, 38.14 a 47.3–47.4. 

 Přesto, když jsou interpretovány určitým pohledem, mohou odpovědi 48.10, 75.23 a 
85.11 naznačovat přítomnost modrého paprsku při kontaktu negativní entity 
s inteligentním nekonečnem. 
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RELACE 40 
18. BŘEZNA 1981 

40.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

40.1 Tazatel: Přemýšlel jsem, že uvedu prohlášení a nechám jej vámi opravit. 
Snažím se vytvořit jednoduchý model části vesmíru, ve kterém se 
nacházíme. Počínaje Logosem nebo sub-Logosem, naším sluncem, máme 
bílé světlo, které z něj vyzařuje. To je tvořené frekvencemi od červené po 
fialovou. Předpokládám pak, že toto bílé světlo obsahuje zkušenosti skrze 
všechny úrovně a jakmile půjdeme do osmé úrovně, půjdeme do černé 
díry, která se vynoří na druhé straně jako jiný Logos nebo slunce a začne 
další oktáva zkušeností. Můžete tuto část mého tvrzení okomentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Můžeme toto tvrzení okomentovat do jisté míry. 
Koncept bílého světla sub-Logosu, který je prizmaticky (hranolem) 
rozložen a později v poslední kapitole je znovu pohlcen, je v podstatě 
správně. Avšak existují tu nuance, které nejsou jen sémantické. 

Bílé světlo, které vyzařuje a formuje uvedený sub-Logos, má svůj počátek 
v tom, co může být metafyzicky chápáno jako temnota. Světlo vchází do 
této temnoty a přeměňuje ji, způsobuje, že se chaos začne organizovat a 
začne světlo odrážet a vyzařovat. Tak jsou vytvořeny dimenze. 

Naopak, temnota černé díry, mluvíme-li metafyzicky, je koncentrací 
bílého světla, které je znovu systematicky absorbováno do jednoho 
Stvořitele. Dále toto vstřebávání do jednoho Stvořitele pokračuje, dokud 
veškerá nekonečna stvoření nedosáhnou dostatečné duchovní hmotnosti, 
aby všechno znovu vytvořilo veliké centrální Slunce, pokud si to tak 
přejete představit, inteligentního nekonečna, které očekává probuzení 
Svobodnou vůlí. Tudíž přechod oktávy je proces, který může být chápán 
jako bezčasovost nepředstavitelné povahy. Bylo by zbytečné se to pokusit 
změřit podle vašeho času. 

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní 
duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí 
podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost. 
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40.2 Tazatel: Naši astronomové si všimli, že světla ze spirálovitých galaxií je 

přibližně sedmkrát méně, než by ho mělo být podle výpočtů jejich 
hmotnosti. Napadlo mě, zda to je díky zvýšení duchovní hmotnosti ve 
hvězdách, kterým říkáme bílí trpaslíci. 

Ra: Já jsem Ra. Toto je v podstatě správně a je to částí způsobu nebo 
procesu cyklu stvoření. 

40.3 Tazatel: Děkuji vám. Také jsem přemýšlel, zda první úroveň nějak 
koresponduje s červenou barvou, druhá s oranžovou barvou, třetí se 
žlutou barvou a tak dále v úrovních odpovídajících barvám takovým 
způsobem, takže základní vibrace, která tvoří foton, který tvoří jádro 
všech atomických částic, by měla vztah k té barvě v té úrovni a že by se ta 
vibrace zvýšila pro druhou, třetí a čtvrtou úroveň odpovídající nárůstu 
vibrací barev. Je toto nějakým způsobem správně? 

Ra: Já jsem Ra. Je to více správně, než jste uvedl.  

Za prvé, správně postulujete kvantum, chcete-li, jako podstatu každé 
úrovně a dále správně předpokládáte, že tato kvanta mohou být viděna s 
vibrační podstatou, která odpovídá barvě, jak chápete toto slovo. Avšak 
je také pravdou, jak jste tušil, ale nezeptal se, že každá úroveň je také 
komplexem metafyzických charakteristik svého paprsku.  

Tudíž je v první úrovni červený paprsek základem pro vše, co se má stát. 
Ve druhé úrovni je oranžový paprsek pohybem a růstem jednotlivce, 
přičemž tento paprsek usiluje směrem ke žlutému paprsku, který je 
manifestacemi sebeuvědomění jak společenské, tak individuální povahy; 
třetí úroveň je ekvivalentem a tak dále; každá úroveň je primárně svým 
paprskem plus přitažlivostí následujícího paprsku, který ji táhne v evoluci 
kupředu a do jisté míry zbarvuje nebo nastiňuje hlavní barvu té úrovně. 

40.4 Tazatel: Pak by energetická centra těla jednotlivce byla, zde 
předpokládám, že se jednotlivec vyvíjí přímou cestou od první po osmou 
úroveň, bylo by každé z těchto energetických center, center nebo čaker, 
aktivováno do [úplného] dokončení, pokud by vše fungovalo tak, jak by 
mělo? Bylo by každé aktivováno do [úplného] dokončení a do největší 
intenzity na konci zkušenosti v každé úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. Řečeno hypoteticky je to správně. Avšak plně aktivovaná 
bytost je vzácná. Velký důraz je kladen na harmonie a vyvážení 
jednotlivce. Pro graduaci napříč úrovněmi je nezbytné, aby primární 
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energetická centra fungovala takovým způsobem, aby komunikovala s 
inteligentním nekonečnem a oceňovala a hřála se v tomto světle v celé 
své čistotě.  

Avšak plně aktivovat každé energetické centrum je mistrovství několika 
mála, protože každé centrum má proměnnou rychlost rotace nebo 
aktivity. Jakmile jsou všechna nezbytná centra aktivována do 
minimálního nezbytného stupně, je důležité sledovat harmonii a 
vyváženost mezi těmito energetickými centry. 

40.5 Tazatel: Děkuji vám. Když vezmeme za příklad přechod mezi druhou a 
třetí úrovní, když tento přechod probíhá, zvyšují se frekvence vibrací, 
které tvoří foton (jádro všech částic dané úrovně), zvyšuje se tato 
frekvence z frekvence odpovídající druhé úrovně neboli oranžové, 
oranžové barvy, frekvence, kterou měříme jako oranžovou barvu, na 
frekvenci, kterou měříme jako žlutou barvu? Na co se ptám je to, zda se 
zvyšují všechny vibrace, které tvoří úroveň, základní vibrace fotonu, zda 
se zvyšují kvantovým způsobem během relativně krátké doby? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pak v každé úrovni vidíte postupné 
zvýšení vibračních úrovní. 

40.6 Tazatel: Zvýšila by… toto je domněnka. Zvýšila by se frekvence 
přechodu ze druhé do třetí z prostřední oranžové frekvence neboli 
průměrné oranžové frekvence do prostřední žluté frekvence neboli 
průměrné žluté frekvence? 

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je neurčitý. Přesto se pokusíme být 
nápomocní. Frekvence, jež je základem pro každou úroveň, je tím, co 
může být nazváno skutečnou barvou. Tento termín je nemožné 
definovat, uvážíme-li váš systém citlivosti a vědeckých měření, protože 
barva má vibrační charakteristiky jak v prostoru/času, tak v 
času/prostoru. Skutečná barva je pak překryta a zabarvena duhou dalších 
vibračních stupňů v rámci té úrovně a [také] přitažlivostí vibrací 
následující skutečné úrovně barvy. 

40.7 Tazatel: Jak dlouhá byla doba přechodu mezi druhou a třetí úrovní na 
této planetě? Věřím, že generace a půl. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně, doba měřená ve vašich letech je přibližně 
jeden tisíc tři sta padesát [1 350]. 
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40.8 Tazatel: Jaká bude pak na této planetě doba přechodu z třetí do čtvrté 

úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Je těžké to odhadnout kvůli neobvyklým anomáliím 
tohoto přechodu. V tomto bodě prostoru/času existují inkarnované 
bytosti, které započaly práci čtvrté úrovně. Avšak stav planetárního 
vědomí třetí úrovně tento proces zpomaluje. V tomto konkrétním bodě 
možnost/pravděpodobnost naznačuje období přechodu někde mezi 100 
a 700 vašimi roky. Toto nemůže být přesné díky nepředvídatelnosti 
vašich lidí v tomto prostoru/času. 

40.9 Tazatel: Zvýšila se již frekvenčně vibrace základního, … fotonu, všech 
našich částic? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jedná se o tento vliv, který začal 
způsobovat, že se myšlenky stávají věcmi. Jako příklad můžete pozorovat, 
že se myšlenky hněvu stávají těmi buňkami fyzického komplexu těla, 
které se vymykají kontrole a stávají se tím, co nazýváte rakovinou. 

40.10 Tazatel: Jak, předpokládám, že jsme, naše vibrace… Předpokládám, že se 
tato vibrace začala zvyšovat před asi dvaceti a třiceti roky. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. První poslové tohoto [jevu] existovali asi před čtyřiceti 
pěti vašimi roky, přičemž energie vibrují intenzivněji v době posledních 
čtyřiceti let a předcházejí konečný přesun vibrační hmoty, řekněme, skrze 
kvantový skok, jak byste jej nazvali. 

40.11 Tazatel: Když to začalo před čtyřiceti lety a když vezmeme celkové 
zvýšení vibrací, které budeme zažívat v této změně úrovně, v jakém 
přibližně procentu cesty se skrze tento nárůst vibrací nacházíme? 

Ra: Já jsem Ra. Vibrační podstata vašeho prostředí je skutečná zelená 
barva. Ta je v tomto čase silně protkaná oranžovým paprskem 
planetárního vědomí. Avšak podstata kvant je taková, že posun přes 
hranice je diskrétním umístěním vibračního stupně. 

40.12 Tazatel: Zmínil jste, že myšlenky hněvu nyní způsobují rakovinu. 
Můžete tento mechanismus rozvést, jak působí jako katalyzátor nebo 
jaký je jeho úplný účel? 

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je tou s odhalenými informacemi. Vlastní 
já nejsou danému nebo ostatním já skryté. Nevyváženosti nebo zkreslení, 
které jsou destruktivní povahy, se proto zřetelněji ukazují a nosič 
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komplexu mysli/těla/ducha, tudíž působí jako zdroj učení pro 
sebepoznání. Tyto nemoci, jako je rakovina, odpovídajícím způsobem 
dobře podléhají samoléčení, jakmile je mechanismus destruktivního vlivu 
jednotlivcem pochopen. 

40.13 Tazatel: Pak říkáte, že rakovina je docela jednoduše mentálně léčitelná a 
je dobrým učícím nástrojem, protože je docela jednoduše mentálně 
léčitelná, a jakmile entita odpustí jinému-já, na kterého je rozzlobená, 
rakovina zmizí. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Další část léčení má co do činění 
s odpuštěním sobě samému a s vysoce zvýšeným respektem vůči sobě 
samému. To může být vhodně vyjádřeno péčí o jídelníček. To je velmi 
často součástí léčícího a odpouštějícího procesu. Váš základní předpoklad 
je správný. 

40.14 Tazatel: Jaká by byla obecně jídla, co se týká jídelníčku, která by člověk 
zahrnul a jaká by byla jídla, která by člověk vyřadil, aby dosáhl nejvyšší 
nebo nejlepší péče o svůj komplex těla? 

Ra: Já jsem Ra. Za prvé, podtrhujeme a zdůrazňujeme, že tyto informace 
nemají být brány doslovně, ale jako spojení nebo psychologické postrčení 
pro tělo, mysl a ducha. Tudíž opravdovou důležitou věcí je péče a respekt 
o sebe sama. V tomto světle můžeme zopakovat základní informace 
předané pro stravu tohoto nástroje. Zelenina, ovoce, obiloviny a v 
nezbytném rozsahu pro metabolismus jednotlivce živočišné produkty. 
Toto jsou ty látky, které ukazují respekt pro sebe sama.  

Navíc, ačkoliv to nebylo zmíněno, protože tento nástroj nepotřebuje 
očištění, ty entity, které potřebují očistit sebe sama od jedovatých 
myšlenkových forem nebo komplexu emocí, udělají dobře, když budou 
sledovat program pečlivého půstu, dokud nejsou destruktivní myšlenky 
vyčištěny, [což je] analogické fyzickému nosiči, který se zbavuje 
vedlejších produktů. Opět zde vidíte význam ne pro komplex těla, ale 
jeho využití pro spojení mysli a ducha. Tudíž vlastní já odhaluje své já 
vlastnímu já. 

40.15 Tazatel: Děkuji vám. Velmi důležitý koncept. Vysvětluje to, že základní 
vibrace, kterou nyní prožíváme, je skutečné zelené barvy nebo čtvrté 
úrovně fakt, že existuje mnoho mentálních účinků na materiální objekty, 
jež jsou nyní poprvé hromadně pozorovatelné, jako je ohýbání kovu 
myslí? 
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Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka v tomto sezení. To 
není pouze správně, ale doporučujeme vám rozvinout tento koncept dále 
a pochopit veliké množství entit s takzvanými mentálními nemocemi, 
které se vyskytují kvůli účinku této pravé barvy zeleného paprsku na 
mentální konfiguraci těch, jež nejsou mentálně připraveni poprvé čelit 
sami sobě. 

Máte nějaké další krátké otázky, než skončíme? 

40.16 Tazatel: Jen dvě. S ohledem na to, co jste právě řekl, byli by pak ti lidé, 
kteří se sem inkarnovali stářím vibrace a kteří se inkarnovali za cestou 
služby sobě samým, těmi, jež by měli extrémní mentální obtíže s touto 
vibrací zeleného paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Je to spíše množství těch, kteří se 
rozptylovali a nepřipravili se na tento přechod a kteří jsou zároveň 
poněkud citliví na vliv vibrace. To jsou ti, kteří mohou být ovlivněni. 

40.17 Tazatel: Děkuji vám. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

Ra: Tento nástroj je v pořádku. Jste svědomití. Příslušenství způsobují 
nástroji větší komfort ve zkreslení tepla komplexu těla. Já jsem Ra. 
Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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20. BŘEZNA 1981 

41.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

41.1 Tazatel: Pro začátek mám jednu otázku týkající se logistiky. Vím, že je to 
hloupá otázka, ale musím ji položit, abych si byl jistý. V budoucnu 
existuje možnost, že se budeme muset z tohoto místa odstěhovat na 
místo, jež je tisíc nebo více mil daleko. Bude toto mít jakýkoliv účinek na 
náš kontakt s Ra? 

Ra: Já jsem Ra. Toto není hloupá otázka. Lokalita je bezvýznamná, 
neboť nejsme snad uvnitř stvoření? Avšak před prvním sezením bude 
místo práce buď vámi pečlivě posouzeno tak, aby mělo příslušné vibrační 
úrovně, nebo je doporučeno provést očištění místa a učinit zasvěcení 
skrze meditaci před prvním použitím. To by mohlo vyžadovat takové 
zdánlivě běžné práce jako je čistění nebo malování povrchů, které můžete 
považovat za nevhodně poškozené. 

41.2 Tazatel: Jsem obeznámen se Vypovězovacím rituálem menšího 
pentagramu. Jen jsem přemýšlel, zda by byl tento rituál užitečný při 
přípravě tohoto typu práce?18 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

41.3 Tazatel: Pak obecně co říkáte je, že i když se odstěhujeme přes tisíc mil 
daleko, pokud bychom pečlivě připravili místo, které jsme nalezli, i když 
bylo předtím používáno jinými, mohlo by být vyhovující. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Ano. 

41.4 Tazatel: Snažím se vytvořit pochopení od počátku, mohlo by být řečeno, 
když začneme s inteligentním nekonečnem a pokračujeme do našich 
současných podmínek bytí, mám s tím trochu potíže. Myslím však, že 

18  Vysvětlení Vypovězovacího rituálu může být nalezeno v různých pracech 
Hermetického řádu Zlatého úsvitu, zahrnuto jako dodatek v knize W.E. Butlera „The 
Magician, His Training, and His Work“. 
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bych měl jít zpátky a prošetřit naše Slunce, jelikož se jedná o sub-Logos, 
jež vytváří vše, co v tomto určitém planetárním systému prožíváme. 

Popsal byste mi Slunce, naše Slunce? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz, jež není ve vašem jazyce lehce 
zodpověditelný, jelikož slunce má různé aspekty ve vztahu 
s inteligentním nekonečnem, s inteligentní energií a s každou úrovní 
každé planety, jak tyto sféry nazýváte. Navíc se tyto odlišnosti rozšiřují 
do metafyzické nebo časo/prostorové části vašeho stvoření. 

Tělo slunce je vzhledem k inteligentnímu nekonečnu, stejně jako 
všechny ostatní části nekonečného stvoření, částí tohoto nekonečna. 

Ve vztahu k potenciovanému inteligentnímu nekonečnu, jež využívá 
inteligentní energii, se jedná o potomka, řekněme, Logosu, pro mnohem 
větší počet sub-Logosů. Vztah je hierarchický v tom smyslu, že sub-
Logos používá inteligentní energii způsobem nastaveným Logosem, a 
používá svou svobodnou vůli ke spolu-tvoření, řekněme, kompletních 
nuancí vašich úrovní, které prožíváte. 

Ve vztahu k úrovním může být tělo Slunce, jak byste řekli, fyzicky 
viděno jako velké těleso s plynnými elementy, jež podstupuje procesy 
fúze a vyzařuje teplo a světlo. 

Metafyzicky slunce dosahuje významu od čtvrté po sedmou úroveň 
vzhledem k vzrůstajícím schopnostem entit v těchto úrovních, aby 
pochopily živoucí stvoření a podstatu spolu-entity nebo druhého-já 
tohoto slunečního tělesa. Tudíž v šesté úrovni může být slunce 
navštíveno a obýváno těmi, jež obývají čas/prostor, a v každém okamžiku 
může být dokonce částečně stvořeno procesy entit šesté úrovně v rámci 
jejich evoluce. 

41.5 Tazatel: Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně 
vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, 
co jste tím myslel? 

Ra: Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob 
reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část 
bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které 
přijímáte, jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně. 
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41.6 Tazatel: Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento 

mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému 
Stvořiteli? 

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté 
úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány. 

41.7 Tazatel: Děkuji vám. Co chci nyní udělat, je prozkoumat, jakmile je 
zformována první úroveň, to, co nastává a jak jsou v bytostech prvně 
formována energetická centra. Nejdříve se zeptám, zda dává jakýkoliv 
smysl se ptát, zda slunce samotné má určitou úroveň nebo je všech 
úrovní? 

Ra: Já jsem Ra. Sub-Logos je z celé oktávy a není entitou, která prožívá 
učení/vyučování entit, jako jste vy. 

41.8 Tazatel: Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání 
a pokud mne opravíte, budu…  

Intuitivně vidím tvoření první úrovně energetickým centrem, jež je 
vortexem. Tento vortex pak způsobuje tyto rotační pohyby, jež jsem 
zmínil předtím, světla, a vibrace, jež je světlem, které pak začíná 
houstnout do materiálů první úrovně. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně tak, jak daleko vás vaše úvaha dovedla. 
Avšak je dobré podotknout, že Logos má plán všech úrovní oktávy 
v potenciálním dokončení předtím, než vstoupí do kontinua 
prostoru/času v první úrovni. Tudíž energetická centra existují předtím, 
než jsou manifestována. 

41.9 Tazatel: Co je pak nejjednodušší bytostí, jež je manifestována? 
Předpokládám, že by to mohla být samostatná buňka nebo něco 
podobného. A jak funguje s ohledem na energetická centra? 

Ra: Já jsem Ra. Nejjednodušší manifestovaná bytost je světlo nebo to, co 
jste nazvali fotonem. Ve vztahu k energetickým centrům může být viděn 
jako centrum nebo základ všech možných energetických polí. 

41.10 Tazatel: Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a 
vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do 
části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto 
stvoření a jaký typ energetického centra má? 
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Ra: Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována 
směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí 
k tomu, co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie 
pohybují od červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že 
stimuluje ty chemické látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se 
kombinovaly takovým způsobem, že láska a světlo započnou funkci 
růstu. 

Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako 
je mnohotvará obrněnka (pozn.: polymorphous dinoflagellate), je 
správný. Mechanismus je přitahování směrem nahoru spirálovitě 
proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části evoluce není nic 
náhodného. 

41.11 Tazatel: Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než 
měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Tato informace není centrální. Základ každého 
metabolismu, řekněme, je ten, jež může být nalezen v chemických 
látkách v okolí vzniku. 

41.12 Tazatel: Jenom jsem to komentoval, protože to naznačuje, že vykonává 
pohyb jako náš zvířecí život s měděným buněčným základem, a přesto 
má železný buněčný základ rostlinného života, což naznačuje možný 
přesun z rostlinného do živočišného života. Mýlím se? Moje paměť 
týkající se tohoto je trochu nejasná. 

Ra: Já jsem Ra. Není to tak, že se mýlíte, ale tak že by závěr neměl být 
z takové informace vyvozován. Pro vědomé entity existuje několik 
odlišných typů bází, nejenom na této planetární sféře, ale v mnohem 
větší míře ve formách nacházejících se na planetárních sférách jiných 
sub-Logosů. Chemický nosič je to, co nejvhodněji zastřešuje vědomí. 
Předmětem zájmu je spíše činnost vědomí než chemické uspořádání 
fyzického nosiče. 

Pozorovali jsme, že ti, jež nazýváte vědci, hloubali nad různými rozdíly a 
možnými vztahy různých stupňů, typů a podmínek životních forem. To 
není plodný materiál, jelikož se týká chvilkové volby vašeho sub-Logosu. 

41.13 Tazatel: Nezamýšlel jsem tou otázkou plýtvat časem, ale právě jste zmínil 
tu konkrétní jednu buňku. Má tato mnohotvará obrněnka oranžové 
energetické centrum? 
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Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

41.14 Tazatel: Souvisí pak toto energetické centrum na velmi malém měřítku 
s oranžovým energetickým centrem člověka? 

Ra: Já jsem Ra. Pravá barva je přesně stejná. Avšak vědomí v počátku 
druhé úrovně je primitivní a používání oranžového paprsku je omezené 
na vyjádření sebe sama, jež může být viděno jako pohyb a přežití. 

V tomto čase ve třetí úrovni mají ti, jež lpí na oranžovém paprsku 
mnohem složitější systém zkreslení, přes která je oranžový paprsek 
manifestován.  Je to poněkud komplikované. Budeme se snažit o 
zjednodušení. 

Odpovídající pravá barva je pro třetí úroveň, jak jste zjistili, žlutá. Avšak 
procesy ovlivňování pravé zelené barvy, jež působí na entity žlutého 
paprsku, přiměly mnohé entity, aby se vrátily k uvažování o sobě než 
postoupit dále do uvažování o jiných já neboli do zeleného paprsku. To 
nemusí být vnímáno jako negativně polarizující povahy, jelikož negativně 
polarizovaná entita velmi intenzivně pracuje s nejhlubšími manifestacemi 
energií skupin žlutého paprsku, obzvláště s manipulacemi ostatních já 
pro službu sobě. Ti, jež se vracejí k oranžovému paprsku, a můžeme 
dodat, že těch je na vaší rovině v této době mnoho, jsou ti, kteří cítí 
vibrace pravé zelené barvy, ale odmítají vládní a společenské aktivity jako 
takové a znovu hledají sami sebe. 

Avšak když nemá entita správně vyvinutý žlutý paprsek tak, že vyváží 
osobní vibrační stupně entity, je pak postavena před úkol další aktivace a 
vyvažování sebe sama ve vztahu k sobě, tudíž manifestace oranžového 
paprsku v bodě tohoto prostoru/času. 

Tudíž pravá oranžová barva je to, co je bez rozdílu. Avšak její 
manifestace nebo jakéhokoliv paprsku mohou být viděny jako 
nejrůznorodější v závislosti na vibračních úrovních a vyváženích 
mysli/těla nebo komplexů mysli/těla/ducha, které tyto energie vyjadřují. 

41.15 Tazatel: Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má 
energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší 
planetě, jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu 
reprodukce dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným 
nějakým způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu. 
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41.16 Tazatel: A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, 

oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci? 

Ra: Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci19. Abychom 
snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí 
úrovni viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně 
mají schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a 
aktivovat energetické centrum zeleného paprsku. 

Bytost třetí úrovně, jež má potenciál pro úplné sebeuvědomění, má tudíž 
potenciál pro minimální aktivaci všech energetických center. Čtvrté, páté 
a šesté úrovně jsou ty, jež kultivují vyšší energetická centra. Sedmá 
úroveň je úrovní dokončení a kloní se k bezčasovosti neboli věčnosti. 

41.17 Tazatel: Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna 
z energetických center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak 
neaktivované? 

Ra: Já jsem Ra. To je přesně správně. 

41.18 Tazatel: Nyní, zvíře je ve druhé úrovni složeno jako všechny věci ze 
světla. Na co se snažím přijít je vztah mezi světlem, ze kterého jsou různá 
těla zvířat stvořena, a vztahem tohoto s energetickými centry, která jsou 
aktivní a s těmi, která aktivní nejsou, a jak je toto spojeno s Logosem. Je 
těžké tuto otázku položit. Můžete mi na to dát určitý druh odpovědi? 

Ra: Já jsem Ra. Odpovědí je přesměrování vašich procesů myšlení od 
jakéhokoliv mechanického pohledu na evoluci. Vůle Logosu určuje 
potenciály, jež jsou pro vyvíjející se entitu dostupné. Vůle entity je, jak se 
vyvíjí, jedinou mírou stupně a náročnosti aktivace a vyvážení různých 
energetických center. 

41.19 Tazatel: Děkuji. Ve včerejší nebo předvčerejší relaci jste zmínil odlišnou 
rychlost rotace nebo aktivit energetických center. Co jste tím myslel, tou 
rychlostí rotace? 

Ra: Já jsem Ra. Každé energetické centrum obsahuje široké spektrum 
rotační rychlosti, nebo jak to můžete ve vztahu k barvě vidět jasněji, 
zářivosti. Čím silněji se vůle entity koncentruje na kultivaci nebo čištění 
každého energetického centra, tím zářivější nebo rotačně aktivnější každé 

19  Pravděpodobně odkaz na 35.1. 

104 

 

                                                



RELACE 41 
 

energetické centrum bude. Není pro energetická centra nezbytné, aby 
byla pro sebe uvědomělou entitu aktivována po řadě. Tudíž entity 
mohou mít extrémně zářící energetická centra, zatímco jsou ve svém 
paprsku fialového světla docela nevyvážené, a to díky nedostatku 
pozornosti na souhrnnou zkušenost entity. 

Klíč k vyvážení může být pak viděn v přirozené, spontánní a upřímné 
reakci entit na zkušenosti, a tudíž použití zkušenosti na maximum, pak v 
aplikování vyvažovacích cvičení a v dosažení správného postoje 
k manifestaci nejčistšího spektra energetického centra ve fialovém 
paprsku.  

Toto je důvodem, proč stupeň záře nebo rotační rychlost energetických 
center není považována být nad vyváženým aspektem nebo manifestací 
fialového paprsku entity vzhledem ke schopnosti sklizně; protože ty 
entity, jež jsou nevyvážené, obzvláště vzhledem k primárním paprskům, 
nebudou schopné unést dopad lásky a světla inteligentního nekonečna 
do míry potřebné pro sklizeň. 

41.20 Tazatel: Mohl byste mi sdělit rozdíl mezi prostorem/časem a 
časem/prostorem? 

Ra: Já jsem Ra. Při použití vašich slov je rozdíl takový jako mezi 
viditelným a neviditelným nebo fyzickým a metafyzickým. Při použití 
termínů matematiky, jak činí ten, kterého nazýváte Larson, je rozdíl 
takový jako mezi s/t a t/s. 

41.21 Tazatel: V poslední relaci jste zmínil, že půst byl způsobem zbavení se 
nechtěných myšlenkových forem. Můžete tento proces rozvést a trochu 
více vysvětlit, jak to funguje? 

Ra: Já jsem Ra. Toto, jako všechny léčebné techniky, musí být použito 
vědomou bytostí; tj. tou, jež si je vědoma, že zbavení se nadměrného a 
nechtěného materiálu z komplexu těla je analogií ke zbavení mysli nebo 
ducha nadbytečného nebo nechtěného materiálu. Tudíž disciplína nebo 
odmítnutí nechtěné části jako příslušné části sebe sama je vzato skrze 
strom mysli dolů skrze kmen do podvědomých úrovní, kde je učiněno 
spojení, a tudíž tělo, mysl a duch pak v jednotě vyjádří odepření 
nadbytečného nebo nechtěného duchovního nebo mentálního materiálu 
jako části entity. 
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Vše pak odpadá a entita, zatímco chápe, chcete-li, a oceňuje podstatu 
odmítnutého materiálu jako části většího já, nicméně s pomocí akce 
svobodné vůle čistí a kultivuje komplex mysli/těla/ducha, a přináší 
k manifestaci zamýšlené nastavení komplexu mysli nebo komplexu 
ducha. 

41.22 Tazatel: Bylo by to pak podobné jako vědomé přeprogramování 
katalyzátoru? Například pro některé entity je katalyzátor naprogramován 
vyšším já, aby vytvořil takové prožitky, že entita může sama sebe zbavit 
nechtěných návyků. Bylo by to pak analogické k entitě, která vědomě 
toto uvolnění naprogramuje a použije půst jako metodu komunikace se 
sama sebou? 

Ra: Já jsem Ra. Není to pouze správně, ale může to být dále rozvedeno. 
Vlastní já, jež dostatečnou měrou chápe činnost tohoto katalyzátoru a 
techniky programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a víry 
způsobit přeprogramování, a to bez analogie půstu, způsoby stravování 
nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla. 

41.23 Tazatel: Mám knihu Zasvěcení20, ve které žena popisuje zasvěcení. Jste 
obeznámen s obsahem této knihy? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Skenujeme vaši mysl. 

41.24 Tazatel: Jim přečetl celou knihu. Já jsem četl pouze její část, ale 
přemýšlel jsem, zda učení v knize s ohledem na vyvažování bylo vaše 
učení, učení od Ra? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně se zkresleními, která mohou být 
viděna, když je tento materiál porovnán s materiálem, který jsme nabídli. 

41.25 Tazatel: Proč jsou červené, žluté a modré energetické centrum nazývány 
primárními centry? Myslím, že to z předchozího materiálu chápu, ale 
existuje nějaké spojení těchto primárních barev zpět do inteligentního 
nekonečna, které je hlubší než to, co jste nám předal? 

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme říci, co může být pro entitu hluboké. 
Červený, žlutý a modrý paprsek jsou primárními, protože zdůrazňují 
aktivitu primární podstaty. 

20  Initiation, od Elisabeth Haich 
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Červený paprsek je základ; oranžový je pohybem směrem ke žlutému 
paprsku, jež je paprskem sebeuvědomění a interakce. Zelený paprsek je 
pohybem přes rozličné zkušenosti energetických výměn, jež se týkají 
soucitu a vše odpouštějící lásky, k primárnímu modrému paprsku, jež je 
prvním paprskem vyzařování sebe sama bez ohledu na jakoukoliv akci od 
jiného. 

Entita zeleného paprsku je při konfrontaci se zablokováním od ostatních 
já neúčinná. Entita modrého paprsku je spolu-Stvořitel. Toto může být 
snad jednoduše přeformulování předchozí aktivity, ale pokud uvážíte 
funkci Logosu jako reprezentanta nekonečného Stvořitele při 
uskutečňování vědění o Stvořiteli Stvořitelem, můžete doufám vidět 
kroky, kterými může být tohoto dosaženo. 

Můžeme požádat o jednu konečnou plnou otázku, než opustíme toto 
sezení? 

41.26 Tazatel: Toto může být příliš dlouhá otázka na toto sezení, ale položím 
ji, a pokud je příliš dlouhá, můžeme s ní pokračovat později. Mohl byste 
mi říct o vývoji společenského paměťového komplexu Ra, od jeho 
prvních počátků, a jaký katalyzátor byl použit, aby se dostal tam, kde je 
nyní, co se aktivací paprsků týče? Je to příliš dlouhá otázka? 

Ra: Já jsem Ra. Otázka si nevyžaduje dlouhou odpověď, protože my, jež 
jsme prožívali vibrační úrovně na té planetární sféře, kterou nazýváte 
Venuše, jsme měli štěstí, že jsme byli schopni postupovat v harmonii 
s planetárními vibracemi a s harmonickou graduací do druhé, třetí a 
čtvrté, velmi urychlené zkušenosti čtvrté úrovně. 

Strávili jsme mnoho času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování 
intenzivního soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni. Graduace byla 
opět harmonická a náš společenský paměťový komplex, jež se stal pevně 
usazený ve čtvrté úrovni, zůstal velmi silné a prospěšné povahy. 

Naše práce šesté úrovně byla také urychlena kvůli harmonii našeho 
společenského paměťového komplexu, takže jsme byli schopni se vydat 
jako členové Konfederace na dokonce ještě rychlejší přiblížení graduace 
do sedmé úrovně. Naše harmonie byla však bolestným zdrojem 
naivnosti, co se týká práce s vaší planetou. Existuje krátký dotaz, než 
opustíme tento nástroj? 

107 

 



RELACE 41 
 
41.27 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 

byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a 
světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, 
v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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22. BŘEZNA 1981 

42.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

42.1 Tazatel: Mám otázku týkající se vyvažování. Je docela dlouhá a napíšeme 
ji přímo do knihy tak, jak je. Pokud ji můžete zodpovědět, aniž bych ji 
četl, ušetřilo by to čas, jinak bych ji přečetl. 

Ra: Já jsem Ra. Chápeme vaši touhu zachovat svou příležitost. Avšak 
shrnutí otázky by bylo dobré. Protože pokud odpovíme na mentálně 
požadovaný dotaz, nesmí tento dotaz být publikován. Pokud si přejete, 
aby tato odpověď byla pouze pro soukromé účely, budeme pokračovat. 

42.2 Tazatel: Pak otázku velmi rychle přečtu. 

Hodlám uvést tvrzení a zeptat se vás na okomentování jeho stupně 
přesnosti. Předpokládám, že vyvážená entita by se v žádné situaci, jíž by 
mohla být vystavena, neklonila ani k pozitivním ani k negativním 
emocím. Tím, že zůstane v jakékoliv situaci neemocionální, může 
vyvážená entita v harmonii se Zákonem jednoty jasně rozlišit vhodné a 
nezbytné reakce v jakékoliv situaci. 

Většina entit naší planety se nachází nevědomě zachycena v každé 
emocionální situaci, se kterou se dostane do kontaktu, v souladu se svými 
unikátními návyky, a kvůli těmto návykům není schopna jasně vidět 
příležitosti pro vyučování/učení a vhodné reakce na každou emocionální 
situaci, a proto musí skrze proces mnoha pokusů a omylů a skrze trvalou 
vyplývající bolest takové situace opakovat mnoho, mnohokrát, dokud si 
vědomě neuvědomí potřebu vyvážit svá energetická centra, a tím také 
vyvážit své reakce a chování.  

Jakmile se osoba stane vědomě povědomá o potřebě vyvážit svá 
energetická centra a reakce, je dalším krokem dovolit průchod přiměřeně 
pozitivním nebo negativním reakcím k emocionálním situacím skrze 
svou bytost bez toho, aby si zachovaly jakékoli emocionální podbarvení 
poté, co potřeba vyvážení byla vědomě zpozorována a prožita. A 
předpokládám, že tato schopnost vědomě pozorovat pozitivně nebo 
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negativně nabitou energii, jež proudí skrze bytost, může být posílena 
praktikováním vyvažovacích cvičení, které jste nám předal, s výsledkem 
vyváženého bytí dosaženého pro entitu, jež by pak mohla zůstat 
neemocionální a nezkreslená s ohledem na Zákon jednoty v jakékoliv 
situaci, stejně jako je objektivní pozorovatel televizního filmu. 

Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Je to nesprávné aplikování vyvažování, které jsme 
diskutovali21. Cvičení prvního prožití pocitů a pak vědomé objevení 
jejich protikladů uvnitř bytosti, nemá za svůj cíl hladké proudění pocitů 
jak negativních, tak pozitivních, zatímco bytost zůstane neovlivněnou, 
ale má spíše za cíl stát se neovlivněnou. To je to jednodušší výsledek, 
který vyžaduje, řekněme, mnoho praxe. 

Katalyzátor zkušenosti pracuje za účelem, aby nastalo učení/vyučování 
v rámci této úrovně. Avšak pokud je v bytosti spatřena reakce, dokonce i 
když je pouze pozorována, entita stále tento katalyzátor pro 
učení/vyučování používá. Konečným výsledkem je to, že katalyzátor už 
není více potřeba. Tudíž tato úroveň není už více potřeba.  

Není to nedostatek zájmu nebo nestrannost, ale jemně vyladěný soucit a 
láska, jež vidí všechny věci jako lásku. Toto vidění vyvolává nulovou 
odezvu na katalytické reakce. Tudíž je entita nyní schopna se stát spolu-
Stvořitelem vyskytnuvších se zkušeností. To je pravdivější vyvážení. 

42.3 Tazatel: Pokusím se udělat analogii. Pokud zvíře, řekněme býk v ohradě, 
na vás zaútočí, protože jste do jeho ohrady zavítal, rychle mu odejdete 
z cesty, ale neviníte jej. Nebo nemáte mnoho emocionální odezvy, pouze 
odezvu strachu, že by vás mohl zranit. Avšak pokud spatříte jiné já v jeho 
teritoriu a on vás napadne, může být vaše reakce emocionálnější povahy a 
může vytvářet fyzické tělesné reakce. Je můj předpoklad správný, že když 
je vaše reakce na zvíře a druhé já taková, že je oba vidíte jako Stvořitele a 
že je oba milujete a rozumíte jejich činu, kdy na vás útočí, jako čin jejich 
svobodné vůle, pak jste se vyvážil v této oblasti správně? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak vyvážená entita bude ve 
zdánlivém útoku druhého já vidět příčiny tohoto činu, které jsou ve 
většině případů komplexnější povahy než příčina útoku býka druhé 

21  Diskutováno v 5.2. 
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úrovně, jak zněl váš příklad. Tudíž se tato entita otevře mnohem více 
příležitostem pro službu druhého já třetí úrovně. 

42.4 Tazatel: Cítila by zcela vyvážená entita emocionální odezvu, když na ni 
zaútočí jiné já? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Odezvou je láska. 

42.5 Tazatel: V naší iluzi, kterou nyní prožíváme, je obtížné udržovat tuto 
odezvu, zvláště pokud útok entity končí fyzickou bolestí. Předpokládám 
však, že by se tato odezva měla udržet dokonce i skrze ztrátu fyzického 
života nebo skrze extrémní bolest. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně a je dále hlavního nebo základního 
významu v chápání, řekněme, principu vyvažování. Vyvážení není 
nedostatkem zájmu, ale spíše případ, kdy je pozorovatel nezaslepený 
žádnými pocity odloučení, ale zcela naplněný láskou. 

42.6 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl: „My, tj. Ra, jsme strávili mnoho 
času/prostoru, chcete-li, v páté úrovni ve vyvažování intenzivního 
soucitu, jež jsme získali ve čtvrté úrovni.“ Mohl byste tento koncept 
rozvinout v souvislosti s tím, co jsme právě diskutovali? 

Ra: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, jak jsme řekli, oplývá soucitem. Tento 
soucit je bláhový, je-li viděn skrze oči rozumu. Je to spása třetí úrovně, 
ale vytváří nerovnováhu v konečném vyvážení entity. 

Tudíž jsme my, společenský paměťový komplex čtvrté úrovně, měli 
tendenci k soucitu, a dokonce až k mučednictví při pomáhání druhým. 
Když byla dosažena sklizeň do páté úrovně, viděli jsme vady v této 
vibrační úrovni v účinnosti takového neustálého soucitu. Strávili jsme 
mnoho času/prostoru rozjímáním cest Stvořitele, jež doplňují lásku 
moudrostí. 

42.7 Tazatel: Rád bych se pokusil udělat analogii ve třetí úrovni.  

Mnoho zdejších entit cítí velký soucit směrem ke snižování fyzických 
problémů ostatních-já třetí úrovně tím, že mnohými způsoby poskytují 
pomoc, přinášením jídla, pokud mají hlad, tak jak tomu je nyní u 
afrických národů, přinášením medikamentů, pokud věří, že jim potřebují 
přispět lékařsky, a jsou ve všech těchto službách do velmi velké míry 
nesobečtí. 
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To vytváří polarizaci nebo vibraci, jež je v souladu se zeleným paprskem 
neboli čtvrtou úrovní. Avšak to není vyvážené s chápáním páté úrovně, 
že tyto entity prožívají katalyzátor a že vyváženější poskytování pomoci 
pro jejich potřeby by jim bylo poskytnout učení nezbytné pro dosažení 
stavu povědomí o čtvrté úrovni než poskytovat pomoc týkající se jejich 
současných fyzických potřeb. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Vhodná odezva pro komplex 
mysli/těla/ducha, který hladoví, je nakrmit tělo. Můžete z toho vyvozovat 
dále. 

Na druhou stranu však máte pravdu ve svém předpokladu, že odezva 
zeleného paprsku není tak vytříbená jako ta, která je naplněna 
moudrostí. Tato moudrost umožňuje entitě ocenit své příspěvky 
k planetárnímu vědomí kvalitou svého bytí bez ohledu na aktivitu nebo 
chování, jež očekává výsledky ve viditelných rovinách. 

42.8 Tazatel: Proč pak nyní máme problém extrémního hladovění, obecně, 
v oblasti Afriky? Je to, … existuje pro toto nějaký metafyzický důvod 
nebo je to čistě náhodný výskyt? 

Ra: Já jsem Ra. Váš předchozí předpoklad týkající se katalytické činnosti 
tohoto hladovění a nemoci byl správný. Avšak jedná se o svobodnou vůli 
entity reagovat na tuto nesnáz ostatních-já a nabízení potřebných 
potravin a látek je vhodnou reakcí v rámci struktury vašeho nynějšího 
učení/vyučování, což zahrnuje rostoucí smysl lásky pro službu ostatním. 

42.9 Tazatel: Jaký je rozdíl z pohledu aktivace energetických center mezi 
osobou, jež potlačuje emocionálně nabité odezvy na emocionálně nabité 
situace, a osobou, jež je vyvážená, proto opravdu neovlivněná 
emocionálně nabitými situacemi? 

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz obsahuje nesprávný předpoklad. Pro 
opravdu vyváženou entitu by žádná situace nebyla emocionálně nabitá. 
S pochopením tohoto můžeme říci následující: Potlačení emocí 
depolarizuje entitu do té míry, že si spontánně vybere nepoužít 
katalytický čin v současném prostoru/času, a tudíž bude tlumit 
energetická centra. Existuje však určitá polarizace směrem k pozitivnu, 
pokud je příčinou potlačení úcta k ostatním-já. 

Entita, která pracovala s katalyzátorem dost dlouho na to, aby byla 
schopna katalyzátor vycítit, ale neshledala nutným vyjádřit své reakce, 
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není ještě vyvážená, ale netrpí díky transparentnosti svého zkušenostního 
kontinua žádnou depolarizací. Tudíž pozvolné navýšení schopnosti 
pozorovat své reakce a znát sebe sama přivede sebe sama ještě blíže 
k opravdové rovnováze. Trpělivost je potřeba a je doporučena, jelikož 
katalyzátor je ve vaší rovině intenzivní a jeho použití musí být poznáváno 
během období důsledného učení/vyučování. 

42.10 Tazatel: Jak může osoba, když není emocionálně nabitou situací 
ovlivněná, vědět, zda potlačuje proud emocí nebo zda je v rovnováze a 
opravdu neovlivněná? 

Ra: Já jsem Ra. O tomto bodu jsme již hovořili. Proto krátce 
zopakujeme, že pro vyváženou entitu nemá žádná situace emocionální 
náboj, ale je jednoduše situací jako každá jiná, ve které entita může nebo 
nemusí vidět příležitost být k službám. Čím se entita více přiblíží 
k tomuto postoji, tím je entita blíže k rovnováze.  

Můžete vzít na vědomí, že není naším doporučením, aby katalyzátory 
byly potlačeny nebo překonány, ledaže by takové reakce byly pro ostatní 
já překážkou nesouznějící se Zákonem jednoty. Je mnohem, mnohem 
lepší dovolit zkušenosti, aby se vyjádřila, aby pak entita mohla plněji 
tento katalyzátor použít. 

42.11 Tazatel: Jak může jednotlivec určit, která energetická centra uvnitř své 
bytosti jsou aktivována a nepotřebují okamžitou pozornost, a která 
energetická centra nejsou aktivována a je na ně zapotřebí okamžité 
pozornosti? 

Ra: Já jsem Ra. Myšlenky entity, její pocity nebo emoce, a nejméně ze 
všeho její chování jsou ukazateli pro vyučování/učení sebe sama sebou. 
Při analýze zkušeností každodenního cyklu může entita určit, co 
považuje za nevhodné myšlenky, chování, pocity a emoce. 

Při vyšetřování těchto nevhodných aktivit komplexů mysli, těla a ducha, 
může pak entita umístit tato zkreslení do správného vibračního pásma, a 
tudíž uvidět, kde je potřeba zapracovat. 

42.12 Tazatel: V poslední relaci jste řekl: „Vlastní já, jež si je dostatečnou 
měrou vědomo o činnosti tohoto katalyzátoru a o technikách 
programování, může skrze samotnou koncentraci vůle a dovednost víry 
způsobit přeprogramování, a to bez analogie k půstu, způsobu stravy 
nebo jiných analogických disciplínách komplexu těla.“  
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Jaké jsou techniky programování, které vyšší já používá, aby zajistilo, že 
hledané lekce jsou naučeny nebo je o ně usilováno vlastním já třetí 
úrovně v naší inkarnační laboratoři třetí úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Existuje pouze jedna technika pro tento růst nebo živení 
vůle a víry, a to je zaměření pozornosti. Interval pozornosti těch, jež 
nazýváte dětmi, je považován za krátký. Duchovní interval pozornosti 
většiny vašich lidí je takový, jako ten u dítěte. Tudíž je to otázka přání 
být schopen shromáždit pozornost a udržet ji na hledaném 
programování. 

Toto, když se opakuje, posiluje vůli. Celá aktivita se může objevit pouze 
tehdy, když existuje víra, že výsledek této disciplíny je možný. 

42.13 Tazatel: Můžete zmínit některá cvičení pro napomáhání udržení 
pozornosti? 

Ra: Já jsem Ra. Taková cvičení jsou běžná mezi mnoha vašimi 
mystickými tradicemi vašich entit. Vizualizace tvaru a barvy, jež je 
osobní inspirací meditujícího, je srdcem toho, co byste nazvali 
náboženskými aspekty tohoto druhu vizualizace. 

Vizualizace jednoduchých tvarů a barev, které nemají pro entitu žádnou 
vrozenou inspirující vlastnost, tvoří základ pro to, co můžete nazvat 
vašimi magickými tradicemi. 

Není důležité, zda vizualizujete růži nebo kruh. Avšak je doporučeno 
vybrat jednu nebo druhou cestu za účelem cvičení této vlastnosti. Je to 
kvůli pečlivému uspořádání tvarů a barev, které byly jako vizualizace 
popsány těmi, jež vstoupili do této magické tradice. 

42.14 Tazatel: Jako mladý jsem se učil v inženýrských vědách, které pro 
procesy návrhu zahrnují potřebu třídimenzionální vizualizace. Bylo by 
toto nápomocné jako základ pro typ vizualizace, o které hovoříte, nebo 
by to nemělo žádnou hodnotu? 

Ra: Já jsem Ra. Pro vás, jako tazatele, byla tato zkušenost hodnotná. Pro 
méně uvědomělou entitu by to nepřineslo správné navýšení koncentrační 
energie. 

42.15 Tazatel: Pak by méně uvědomělá entita měla použít… Co by měla pro 
správnou energii použít? 
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Ra: Já jsem Ra. V případě méně uvědomělého jedince je vhodné si vybrat 
osobně inspirující obrazy, ať už je touto inspirací růže, jež je dokonalé 
krásy, kříž, jež je dokonalou obětí, Buddha, jenž je Vše-bytost v Jednotě, 
nebo cokoliv jiného, co může entitu inspirovat. 

42.16 Tazatel: Přibližně před dvaceti lety, o trochu méně, jsem měl během 
meditace jeden prožitek, o kterém jsem mluvil dříve22 a který byl velmi 
hluboký. Jaké disciplíny by byly nejvhodnější, aby byla tato situace a 
tento typ prožitku znovu vytvořen? 

Ra: Já jsem Ra. Váš prožitek by byl nejlépe dosažen z ceremoniální 
magické pozice. Avšak Poutník nebo adept bude mít pro tento typ 
prožitku mnohem větší potenciál, který, jak jste si nepochybně 
zanalyzoval, je archetypické povahy, ten patřící do kořenů vesmírného 
vědomí. 

42.17 Tazatel: Týkalo se to nějakým způsobem Zlatého úsvitu v obřadní 
magii? 

Ra: Já jsem Ra. Vztahem byla shodnost. 

42.18 Tazatel: Měl bych pak v rámci pokusu tuto zkušenost reprodukovat 
následovat praktiky Řádu Zlatého úsvitu, abych ji zopakoval? 

Ra: Já jsem Ra. Pokusit se zreprodukovat zasvěcovací zkušenost je, 
řekněme, cestou vzad. Avšak praxe tohoto druhu služby ostatním je ve 
vašem případě vhodná při práci se svými druhy. Pro pozitivně 
polarizované entity není dobré pracovat jednotlivě. Důvody tohoto jsou 
zřejmé. 

42.19 Tazatel: Byla pak tato zkušenost formou zasvěcení? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Ano. 

42.20 Tazatel: Děkuji vám. Jaký typ činů, co se týká vztahu vyučování/učení 
mezi rodičem a jeho dítětem, by demonstroval aktivaci každého 
energetického centra v řadě od červeného po fialové? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

Entita, ať už dítě nebo dospělý, jak ji nazýváte, není nástrojem na hraní. 
Vhodným způsobem vyučování/učení od rodiče k dítěti je ze srdce 

22  V 34.3. 
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otevřené bytí rodiče a naprosté přijetí bytí dítěte. To zahrne jakýkoli 
materiál, jež entita dítěte přinesla do životní zkušenosti této roviny. 

Vedle základního přijetí dítěte rodičem existují v tomto vztahu dvě věci 
obzvláště důležité. Za prvé zkušenost, bez ohledu na to, jakou formu 
rodič používá pro uctívání a děkování jednomu nekonečnému Stvořiteli, 
by tato zkušenost měla být, pokud možno, sdílena s entitou dítěte denně, 
jak byste řekli. 

Za druhé, soucit rodiče k dítěti by měl být přizpůsoben chápáním, že se 
entita dítěte od rodičovského já naučí sklonům služby ostatním nebo 
služby sobě. To je důvodem, že v rámci vyučování/učení je vhodná určitá 
disciplína. To neplatí pro aktivaci jakéhokoli jednotlivého energetického 
centra, protože každá entita je jedinečná a každý vztah se sebou sama a s 
druhým já dvojnásobně jedinečný. Z tohoto důvodu jsou předaná 
vodítka pouze obecná. 

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj? 

42.21 Tazatel: Pokud toto není dostatečně stručné, neobtěžujte se na to 
odpovídat. Ale za prvé jsem pouze přemýšlel, zda jsou některé části vždy 
odňaty, stejné části odňaty při mrzačení dobytka, a zda se to týká 
energetických center a proč jsou tyto části, tyto určité části, odňaty. 
Pokud je to ale pro odpověď příliš dlouhé, pouze se zeptám, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit 
kontakt. 

Ra: Já jsem Ra. Bylo by dobré odpovědět na dotaz v jiném sezení. 
Nástroj je v pořádku. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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43.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele.  

Předtím, než začneme komunikovat, můžeme požádat, aniž by došlo ke 
kontaktu s fyzickým komplexem těla nástroje, o úpravu předmětu, který 
tlačí na hlavu nástroje? Způsobuje to určité rušení našeho kontaktu. 

43.1 Tazatel: Jedná se o polštář nebo něco jiného? Hovoříte… hovoříte o 
polštáři pod krkem? 

Ra: Já jsem Ra. Je zde čára rušení, která se kříží s korunou hlavy. 

43.2 Tazatel: Jedná se o tohle? [Tři palce (7,62 cm) od koruny hlavy nástroje 
se nachází dvoupalcový (5,08 cm) záhyb prostěradla a leží naplocho na 
posteli.] Je tohle ono? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Zvyšte prosím vzdálenost od koruny 
hlavy. 

43.3 Tazatel: [Zvlnění jsou zarovnána po celé délce prostěradla vedle hlavy 
nástroje.] Je toto uspokojivé? 

Ra: Já jsem Ra. Ano. 

43.4 Tazatel: Omlouvám se, že jsme si toho nevšimli. 

Ra: Nyní komunikujeme. 

43.5 Tazatel: Nyní se vrátím k poslední otázce, co zbyla z minulé relace. 
Pokud na ni můžete odpovědět… Nevím, zda je to nějak důležité, ale 
uvědomil jsem si, že části, které byly během mrzačení dobytka odňaty, 
jsou pokaždé stejné, a tak hádám, že se to vztahovalo k energetickým 
centrům a, pokud tomu tak bylo, proč byly důležité. 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě správně, pokud můžete chápat, že 
existuje spojení mezi energetickými centry a rozličnými myšlenkovými 
formami. Proto obavy hromadného vědomí vytváří prostředí pro 
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soustředění nad odstraněním těch částí těla, která symbolizují oblasti 
znepokojení nebo strachu v hromadném vědomí. 

43.6 Tazatel: Říkáte pak, že ty části, které jsou odstraněny se vztahují 
k hromadnému vědomí lidských forem třetí úrovně na planetě a že tento 
strach se nějakým způsobem používá entitami druhé úrovně nebo, 
opravuji, entitami myšlenkové formy, které mrzačení provádějí? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně, jak bylo nedávno sděleno. Entity 
myšlenkové formy se živí strachem; proto jsou schopny činit škody 
přesně podle systémů symboliky. Jiné typy druhé úrovně, o kterých 
mluvíte, potřebují to, co nazýváte krví. 

43.7 Tazatel: Potřebují tyto jiné typy druhé úrovně krev proto, aby mohly 
zůstat ve fyzické úrovni? Přicházejí a odcházejí do naší fyzické úrovně 
z jedné z astrálních rovin? 

Ra: Já jsem Ra. Tyto entity jsou, řekněme, tvorové skupiny Orionu. 
Neexistují v astrálních rovinách, jako myšlenkové formy, ale čekají uvnitř 
zemského povrchu. Připomínáme vám jako vždy, že podle nás je tento 
typ informací nedůležitý. 

43.8 Tazatel: Souhlasím s vámi z celého srdce, ale někdy jsem před 
zkoumáním určité oblasti ztracený a nevím, zda to povede k lepšímu 
porozumění. Toto se zdálo být nějakým způsobem ve vztahu 
s energetickými centry, o kterých jsme hovořili. 

Hodlám uvést názor a nechám vás okomentovat jeho správnost. Ten 
názor je:  

Když je světlo Stvořitele kvůli zkušenostem rozštěpeno nebo rozděleno 
do barev a energetických center, pak za účelem sjednocení s energií 
Stvořitele musí být energetická centra vyvážena přesně stejným 
způsobem, jak bylo rozštěpené světlo vyvážené v okamžiku vzniku 
Stvořitelem. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Bylo by téměř nemožné dát na tento dotaz jednoduchou 
odpověď. 

Zjednodušíme to tím, že se budeme soustředit na to, co považujeme za 
ústřední myšlenku, o kterou usilujete. Již mnohokrát jsme mluvili o 
relativní důležitosti vyvážení ve srovnání s relativní nedůležitostí 
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maximální aktivace každého energetického centra23. Důvodem je to, co 
správně předpokládáte.  

Proto se entita zajímá, pokud je na cestě pozitivní sklizně, o upřesňování 
různých energií zkušeností. Proto může být ta nejkřehčí entita 
vyváženější než ta s extrémní energií a aktivitou služeb druhým, a to kvůli 
důslednosti, se kterou je vůle zaměřena na využití zkušeností pro poznání 
sebe sama. Úrovně, které jsou za vaší vlastní, dávají minimálně 
vyváženému jedinci mnoho času/prostoru a prostoru/času, kde pokračuje 
ve zdokonalování těchto vnitřních vyvážení. 

43.9 Tazatel: V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické 
bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování? 

Ra: Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze 
s koncem inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla 
považována za dost vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí 
úrovni. Ve čtvrté úrovni jsou používány katalyzátory mentální a 
duchovní bolesti. 

43.10 Tazatel: Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou. 

43.11 Tazatel: Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života 
inkarnace prostoru/času ve čtvrté úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou 
čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas. 

43.12 Tazatel: Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více 
inkarnací se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

43.13 Tazatel: Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté 
úrovni? 

Ra: Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou 
entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí 
připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu 

23  O tom se mluvilo v 29.27, 40.4 a 41.19. 
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jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho 
nekonečného Stvořitele. 

43.14 Tazatel: Pak je tedy mezi třetí a čtvrtou úrovní největším rozdílem 
v připravenosti pro sklizeň to, že na konci třetí úrovně je jednotlivec 
sklizen jako funkce svého fialového paprsku, ale ve čtvrté úrovni je pak 
ekvivalentem fialový paprsek celého společenského paměťového 
komplexu, který musí být schopný sklizně, aby se posunul do páté 
úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv v páté úrovni si entity mohou 
vybrat učit se jako společenské paměťové komplexy nebo jako komplexy 
mysli/těla/ducha a mohou za těchto podmínek graduovat do šesté 
úrovně, jelikož pátá úroveň je velice svobodnou úrovní, kdežto lekce 
soucitu vedoucí k moudrosti musí nezbytně souviset s ostatními-já. 

43.15 Tazatel: Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového 
komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití 
moudrosti? 

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně. 

43.16 Tazatel: Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v 
prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní 
používáme ve třetí úrovni. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je 
však podobný. 

43.17 Tazatel: Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

43.18 Tazatel: Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli 
nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a 
příprava potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou 
potravinou extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, 
ale spíše jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným 
katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami 
čtvrté úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve 
vyučování/učení trpělivosti. 
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43.19 Tazatel: Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení 

trpělivosti? 

Ra: Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, 
aby byly požity potraviny, přináší trpělivost. 

43.20 Tazatel: Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to 
správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která 
může být připravena myšlenkou. 

43.21 Tazatel: Jaký by to byl typ jídla? 

Ra: Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií 
nebo světlým vývarem zlatavě bílého odstínu. 

43.22 Tazatel: Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času 
je navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou 
z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. 
Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný. 

43.23 Tazatel: Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho 
komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám 
příležitosti naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje 
komplex, ale dává nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to 
zásobuje komplex, ale učí to něco? 

Ra: Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, 
potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a 
moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se 
to v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení. 

43.24 Tazatel: Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci 
katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to 
tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté 
úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je 
nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče 
směru vašeho dotazu. 
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43.25 Tazatel: Ve čtvrté úrovni na této planetě poté, co budeme zcela 

převedeni, a až bude sklizeň dokončena, budou bytosti čtvrté úrovně 
inkarnovány na povrchu této planety, jak tento konkrétní povrch známe. 
Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Pravděpodobné/možné vortexy naznačují, že toto 
s největší pravděpodobností nastane. 

43.26 Tazatel: Budou pak v tom čase na povrchu planety nějaké bytosti páté 
a/nebo šesté úrovně? 

Ra: Já jsem Ra. Ne na dost dlouhou dobu vašeho času, jelikož bytosti 
čtvrté úrovně potřebují strávit svůj prostor/čas pro učení/vyučování s 
entitami své vlastní úrovně. 

43.27 Tazatel: Pak v podstatě, co říkáte je, že v tom bodě nebude vyučování 
bytostmi páté nebo šesté úrovně dost dobře chápáno čtvrtou úrovní, 
novou čtvrtou úrovní. 

Ra: Já jsem Ra. Přejete si se nás na tento bod zeptat? 

43.28 Tazatel: Myslím, že jsem to nekonstatoval správně. Je pravda, že bytosti 
čtvrté úrovně, nové čtvrté úrovně, se potřebují vyvinout ve svém myšlení, 
aby dosáhly bodu, kde lekce páté úrovně budou mít význam? 

Ra: Já jsem Ra. Chápeme směr vašeho dotazu. Ačkoliv je pravda, že jak 
bytosti čtvrté úrovně postupují, mají více a více potřebu učení ostatních 
úrovní, a je také pravdou, že jak my k vám hovoříme díky volání, je 
volaná informace vždy k dispozici. Jedná se jednoduše o to, že bytosti 
páté úrovně nebudou žít na povrchu planetární sféry, dokud planeta 
nedosáhne vibračního stupně páté úrovně. 

43.29 Tazatel: Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně 
stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby 
pro předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo 
volání právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce 
čtvrté úrovně předány do třetí. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté 
úrovni není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že 
stejný mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se 
svobodnou vůlí. 

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení. 

122 

 



RELACE 43 
 
43.30 Tazatel: Uvedl jste, že koncentrace je klíčová pro posílení vůle. Můžete 

mi sdělit relativní důležitost následujících pomůcek pro koncentraci? 
Zaznamenal jsem si: ticho, řízení teploty, pohodlí těla, stínění tak jak by 
Faradayova klec stínila elektromagnetické záření, stínění viditelného 
světla a neustálá vůně, jako je použití kadidla pro posílení vaší 
koncentrace při meditaci.  

Jinými slovy izolovaný typ okolností. Zmínil jste, že toto bylo jednou 
z funkcí pyramid. 

Ra: Já jsem Ra. Analogie aktivit komplexu těla do komplexů mysli a 
ducha byly diskutovány dříve24. Můžete považovat všechny tyto výše 
uvedené pomůcky jako ty, které jsou nápomocné ke stimulaci toho, co ve 
skutečnosti koncentraci pomáhá, což je vůle entity. Tato svobodná vůle 
může být zaměřena na jakýkoliv záměr nebo cíl. 

43.31 Tazatel: Ve skutečnosti jsem se snažil dobrat toho, zda je velmi důležité 
zkonstruovat lepší místo pro naše meditace. Máme zde rušení typů, které 
jsem zmínil, a vím, že je naší svobodnou vůlí, zda to zkonstruujeme nebo 
ne, ale snažil jsem se jenom dobrat principů. Například Faradayova klec 
by byla docela velkou konstrukcí a přemýšlel jsem, jestli by to mělo 
nějaký význam. 

Ra: Já jsem Ra. Aniž bychom porušili svobodnou vůli, cítíme, že je 
možné konstatovat, že Faradayova klec a izolační nádrž jsou jen aparáty. 

Obklopením sebe samých v harmonické atmosféře, odděleni od rušení, 
v místě nepoužívaném pro jiný účel, na kterém se vy a vaši společníci 
domluvíte distancovat od všech cílů kromě meditativního hledání 
nekonečného Stvořitele, nejsou, řekněme, aparáty, ale využití stvoření 
Otce v lásce druhé úrovně a v lásce a podpoře ostatních-já.  

Existují nějaké krátké dotazy, než bude toto sezení u konce? 

43.32 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a 
míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 

24  Předešle diskutováno v 40.14 a 41.21-22. 
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28. BŘEZNA 1981 

44.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

44.1 Tazatel: Tento nástroj měl určité otázky týkající se její vitality. Těžko se 
nám to odhadovalo. Je pro vás možné to okomentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a shledáváme, že můžeme být 
k službám bez porušení svobodné vůle díky rozhodnutí tohoto nástroje 
řídit se spíše nejpečlivějším hodnocením než tím nejvíce touženým. 

Byli jsme překvapeni, že jsme byli schopni udržovat pravidelný kontakt 
během tohoto nejintenzivnějšího období negativního rušení. Přesuny 
sexuální energie pro určitá sezení daly tomuto nástroji dodatečné životní 
zdroje, ze kterých bylo možné čerpat. Avšak to není případ tohoto sezení, 
kde komplex těla je řízen vůlí tohoto nástroje. Tento nástroj nevynáší 
žádný soud nad touto službou. Schopnost vůle, rozpoznána jako ústřední 
a nejvíce hodnotná, by mohla v této činnosti způsobit vážné zkreslení 
v komplexu těla nástroje. Můžeme podotknout, že mučednictví není 
nezbytně nápomocné. Žádáme tento nástroj, aby vyhodnotil tyto 
myšlenky, zvážil a rozeznal v nich možnou pravdu, a pokud jsou 
posouzeny jako pravdivé, doporučujeme tomuto nástroji předat moc 
úsudku této skupině, jejíž zájmy jsou mnohem vyváženější než ty 
nástroje. Vyberte rozhodnutí bez očekávání nebo vazby na výsledek. 
Naše naděje, můžeme říci, pro dlouhodobý kontakt skrze tento nástroj 
závisí na jeho vyzrálé schopnosti poskytnout službu ostatním já tím, že 
přijme jejich pomoc, a tím zůstane životaschopným nástrojem. 

Rádi bychom poděkovali tazateli, že nám umožňuje hovořit k tomuto 
bodu, jelikož jsme si byli vědomi zkresleních spočívajících na té, jejíž 
vůle sloužit není usměrňována vědomostmi o omezeních zkreslení 
komplexu těla. 

44.2 Tazatel: Jelikož si nejsme v tomto čase vědomi vitality nástroje, mohl 
byste prosím ukončit tento kontakt, jakmile to bude nezbytné? 
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Ra: Já jsem Ra. Vyjádřeno vaší řečí jsou naše ruce do určité míry svázány. 
Tento nástroj využil vnitřní rezervy, jež byly draze koupeny. Proto máme 
čest/povinnost užívat tuto energii, jak nejlépe dovedeme. Když bude její 
množství nízké, s největší pravděpodobností, jako vždy, vyjádříme 
potřebu ukončení sezení. Jediný způsob, jak se za každou cenu vyhnout 
tomuto sdílení služby, je vzdát se této činnosti. Je to dilema. 

44.3 Tazatel: Můžete mi říct, co to bylo za tón, který jsem slyšel ve svém 
levém uchu, když jste začal komunikaci? 

Ra: Já jsem Ra. To byl negativně orientovaný signál. 

44.4 Tazatel: Můžete mi říct, jak bych slyšel pozitivně orientovaný signál? 

Ra: Já jsem Ra. Jsou dva typy pozitivního signálu. Za prvé, v místě 
pravého ucha signál naznačuje znamení, že vám je předávána nějaká 
bezeslovní zpráva říkající: „Poslouchejte. Buďte opatrní.“ Druhým 
pozitivním znamením je tón nad hlavou, který je vyváženým potvrzením 
myšlenky. 

44.5 Tazatel: Existují nějaké jiné negativně orientované signály, které 
dostávám? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Jste schopen přijímat myšlenkové formy, 
slovní formy a vize. Avšak zdáte se být schopen je rozeznávat. 

44.6 Tazatel: Existuje důvod, že jsem těmto signálům negativní povahy 
otevřený? 

Ra: Já jsem Ra. Nejste snad vším? 

44.7 Tazatel: Myslím, že by bylo dobré, kdybychom nyní ukončili spojení, 
abychom před pokračováním nástroji dovolili nabrat více nezbytné 
energie. To je nyní moje rozhodnutí. Velmi rád bych pokračoval ve 
spojení, ale zdá se mi, ačkoliv neumím posoudit úroveň energie nástroje, 
že by nástroj neměl spotřebovat žádnou další energii. 

Ra: Já jsem Ra. Odpovídáme na nezodpovězenou otázku. Avšak je to 
nanejvýš nápadné, a proto vás prosíme o odpuštění za toto porušení. 
Energie nástroje byla již vynaložena a byla určena pouze k tomuto účelu. 
Můžete činit, jak si přejete, ale toto je povahou přípravy nástroje pro 
kontakt a je jediným důvodem, že jej můžeme použít. 
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44.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda jsem vám zcela rozuměl. Mohl byste to říct 

trochu odlišným způsobem? Mohl byste to vysvětlit jinak? 

Ra: Já jsem Ra. Každý z vás při této činnosti vědomě zasvětil existenci, 
která je nyní prožívána, službě ostatním. Tento nástroj zjemnil toto 
odhodlání dlouhou zkušeností s channelingem, jak jej nazýváte, filosofie 
konfederace, jak můžete říci. Když jsme tudíž prvně tento nástroj 
kontaktovali, nabídl své bytí nejenom ke službě ostatním já, ale službě 
komunikace této povahy. Jak se tento kontakt rozvíjel, stalo se odhodlání 
tohoto bytí docela specifickým. Jakmile je tedy životní energie nástrojem 
našim komunikacím zasvěcena, dokonce i když sezení nenastane, je tato 
životní energie ztracena pro každodenní zkušenosti nástroje. Tudíž jsme 
poukázali na důležitost uvolnění vůle nástroje z procesu stanovování dob 
sezení, protože když nástroj touží po kontaktu, je energie 
nashromážděna, a proto ztracena pro běžné nebo normální účely. 

44.9 Tazatel: V tom případě, jelikož je energie již ztracena, tak bychom mohli 
pokračovat v relaci a měli bychom velmi pečlivě monitorovat nástroj a 
být samosoudci, kdy relace mají nastat. Říkám to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je zcela správně. Rozhodnutí tohoto nástroje 
pokračovat v tomto období v kontaktu již prodloužilo období nízké 
energie. 

44.10 Tazatel: To je pro nás velmi odhalující. Děkuji vám. Každý z nás dostává 
signály a sny. Nejméně jednou jsem si byl vědom v bdělém stavu jasné 
zvukové komunikace. Můžete doporučit nějakou metodu, kterou 
bychom mohli, řekněme, vynulovat účinek ovlivňování z negativního 
zdroje, jejž nechceme? 

Ra: Já jsem Ra. Existují rozličné metody. Nabídneme ty nejběžnější nebo 
nejjednodušší. Nejdostupnějším prostředkem vynulování účinků 
takovýchto událostí jsou: sdílet obtížný kontakt s ostatními já spojenými 
s touto prací a meditovat s láskou za ty, co posílají vize a světlo, za sebe a 
za ostatní já. Snížení účinku těchto zkušeností využitím intelektu nebo 
disciplín vůle, má za výsledek prodloužení těchto účinků. Je daleko lepší 
s důvěrou takové zkušenosti sdílet a spojit srdce a duše soucitem pro 
odesílatele v lásce a ve světlu, a také obrnit sebe sama. 

44.11 Tazatel: Můžete mi sdělit zdroj snu nástroje z dnešního rána, který mi 
sdělila, jakmile se probudila? 
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Ra: Já jsem Ra. Atmosféra snu, řekněme, byla ovlivněna Orionem. 
Zahalení snu odhaluje více nevědomých asociativních vzorů symbolismu 
nástroje. 

44.12 Tazatel: V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a 
nedobrovolně se prudce pohybovala. Co to bylo? 

Ra: Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici 
z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila 
způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo 
doktory. 

44.13 Tazatel: Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, 
které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe 
revitalizovali, protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro 
udržení našeho kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, 
abychom pro tato spojení zvýšili vitalitu nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat 
inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií 
nástroje. 

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o 
citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o 
sdílení vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo 
sexuálním spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má 
zkreslení směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě 
méně přímým způsobem. 

44.14 Tazatel: Díval jsem se na diagram pokročilých magických praktik 
počínaje Malchutem a konče Keterem (pozn.: termíny z Kabalistického 
Stromu života). Přemýšlel jsem, zda tyto korespondovaly s barvami nebo 
úrovněmi, s Malkutem jako první, Jesodem jako druhou, Hodem a 
Necachem jako třetí, Tif´eretem čtvrtou, a tak dále. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je v podstatě nesprávně, ačkoliv se nacházíte na 
správně myšlenkové stopě. Každá s těchto stanic má komplexní počet a 
tónování energetických center, stejně tak jako některé části různých 
vyvážení; nízké, střední, vysoké a úplné vyvážení. Tudíž se v každé stanici 
nacházejí komplexní barvy nebo paprsky a komplexní náboje, chcete-li. 

44.15 Tazatel: Dobrá. Reprezentuje levá cesta více cestu služby sobě sama a 
pravá cesta službu ostatním? 
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Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

To je nesprávně. Tyto stanice znamenají vztahy. Každá cesta nabízí tyto 
vztahy. Záměr praktikanta během práce s těmito mocnými koncepty 
určuje polaritu práce. Nástroje jsou nástroje. 

44.16 Tazatel: Jako ukončující otázku se pouze zeptám, zda je pak možné, aby 
měl Ipsissmus (pozn.: titul/cesta odpovídající Keteru, nejvyššímu sefíru 
nebo jak Ra řekl stanici, na Stromu života) buď pozitivní, nebo negativní 
polaritu, nebo nesmí mít žádnou? 

Ra: Já jsem Ra. Odpovíme na smysl tohoto termínu specializovaným 
významem. Ipsissmus je ten, kdo zcela pochopil Strom života a kdo 
použil tohoto mistrovství pro negativní polarizaci. 

Existuje nějaký krátký dotaz, na který můžeme odpovědět, jak budeme 
opouštět tento nástroj? 

44.17 Tazatel: Omlouvám se, že jsme dnes trochu sešli z cesty. Myslím, že 
nejdůležitější věcí, které jsme dosáhli, je znalost, jak lépe regulovat relace 
nástroje, a doufal bych, že budete mít strpení s mou občasnou 
neschopností vhodně vybírat otázky, jelikož někdy se mi stává, že 
proniknu do určitých oblastí, abych zjistil, zda se tam nachází možná 
cesta, kterou můžeme jít, a jakmile vstoupíme, tak… 

Jinak bych chtěl pouze vědět, zda existuje v této relaci cokoliv, co 
bychom mohli udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit 
kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Neexistují chyby. Buďte v klidu, můj příteli. Každý z vás 
je nanejvýš svědomitý. Vše je v pořádku. 

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte 
kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. 
Já jsem Ra. Adonai. 
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6. DUBNA 1981 

45.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

45.1 Tazatel: Mohl byste nám nyní, když je odpočatá, dát odhad fyzického 
stavu nástroje pro komunikování? 

Ra: Já jsem Ra. Stav je vzhledem ke komplexu těla nástroje extrémně 
špatný. Tento nástroj není odpočatý. Avšak tento nástroj byl dychtivý 
pro náš kontakt. 

45.2 Tazatel: Pomohlo období odpírání kontaktu fyzickému stavu nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. Pravděpodobnost vývoje toho, co byste 
nazvali, nemoci nástroje, ať už plicní povahy nebo ledvinové povahy, 
byla během našich předchozích spojení docela významná. Odvrátili jste 
možné vážné fyzické selhání komplexu těla tohoto nástroje.  

Je třeba poznamenat, že vaše modlitební podpora byla nápomocná, 
stejně tak jako trvalé rozhodnutí nástroje přijmout to, co bylo nejlepší 
z dlouhodobého hlediska, a tudíž nástroj udržoval doporučená cvičení 
bez zbytečné netrpělivosti.  

Je třeba dále podotknout, že věci, které nástroji pomáhají, jsou do jisté 
míry protichůdné a potřebují vyvážení. Tudíž je tomuto nástroji 
pomoženo odpočíváním, ale také rozptýleními aktivní povahy. Toto 
ztěžuje pomoc tomuto nástroji. Avšak jakmile je to známo, může být 
jednodušeji dosaženo vyvážení. 

45.3 Tazatel: Můžete mi říct, zda je větší procento zdejších Poutníků, kteří 
jsou od Ra? 

Ra: Já jsem Ra. Mohu. 

45.4 Tazatel: Je? 

Ra: Já jsem Ra. Významná část Poutníků šesté úrovně jsou ti našeho 
společenského paměťového komplexu. Další velká část se skládá z těch, 
kteří pomohli těm v Jižní Americe; další část – ti, kteří pomohli 
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Atlantidě. Všichni jsou šesté úrovně a všichni jsou skupinami bratrů a 
sester díky sjednocenému cítění, a tak jako nám bylo pomoženo tvary 
jako jsou pyramidy, tak i my jsme mohli pomoci vašim lidem. 

45.5 Tazatel: Můžete říci, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné 
z ostatních skupin? 

Ra: Já jsem Ra. Ano. 

45.6 Tazatel: Můžete nám říct, který z nás je ze které skupiny? 

Ra. Já jsem Ra. Ne. 

45.7 Tazatel: Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil? 

Ra: Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení 
svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně 
schopný sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi 
učitelem a studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte 
vysoce soudržnou skupinu. 

45.8 Tazatel: Můžete vysvětlit tón pravého a levého ucha a to, co nazývám 
dotykovým spojením, jež neustále dostávám? 

Ra: Já jsem Ra. Tohle bylo dříve pokryto25. Zeptejte se prosím na 
konkrétní další detaily. 

45.9 Tazatel: V různých časech cítím, co považuji za šimrání v mém pravém a 
levém uchu. Je to něco odlišného, pokud jde o význam, než tón, který 
dostávám ve svém pravém a levém uchu? 

Ra: Já jsem Ra. Ne. 

45.10 Tazatel: Proč je levé ucho pro kontakt typu služby sobě a pravé pro 
služby ostatním? 

Ra: Já jsem Ra. Povaha vašeho fyzického nosiče je taková, že okolo pláště 
vašeho nosiče se v komplexních vzorech nacházejí pozitivní a negativní 
magnetická pole. U většiny entit je levá polovina oblasti hlavy v této 
úrovni časového/prostorového kontinua negativní povahy. 

45.11 Tazatel: Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními 
společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?  

25  Pokryto dříve v 44.3-6. 
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Ra: Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu 
je evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na 
porozumění vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ 
pro společenské komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými 
paměťovými komplexy. Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi 
nezbytným. Pátá pozitivní používá společenskou paměť k dosažení 
moudrosti, ačkoliv je to činěno individuálně. V páté negativní je mnohé 
prováděno bez pomoci ostatních.  

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn 
před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme? 

45.12 Tazatel: Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, 
aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři. 

45.13 Tazatel: Co jste řekl? Nemohl jsem vás slyšet26. 

Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři. Zanechávám vás nyní v lásce 
a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, 
v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 

26  Pozdější části tohoto sezení byly přerušeny člověkem s dodávkou vody, který klepal na 
dveře a troubil. Jim napsal: „Měli jsme cedulku na předních dveřích, že nechceme být 
vyrušováni, ale kolega donášející pitnou vodu k naplnění naší cisterny ignoroval tuto 
cedulku a udělal všechno proto, aby svou donášku dokončil. Od tohoto sezení jsme 
zaparkovali jedno z našich aut na spodku příjezdové cesty, aby se sem žádné vozidlo 
nedostalo.  

 Neustálá vyrušení nejsou v tomto přepisu zahrnuté. 
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15. DUBNA 1981 

46.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

46.1 Tazatel: Mohl byste prvně prosím naznačit stav nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj je v současnosti skenován a má extrémně 
nízkou fyzikální energii a je pod útokem. To bude pokračovat po několik 
vašich týdnů. Životní energie tohoto nástroje se však postupně navracejí 
na svou původní úroveň. 

46.2 Tazatel: V tom případě se vás zeptáme pouze na jednu otázku, ledaže 
budete považovat pokládání dalších otázek za správné, ale ta jedna 
otázka, která nás znepokojuje a kterou jsem dostal v meditaci, může být 
nevhodná, ale cítím svou povinnost ji položit, protože je pro mentální 
stav tohoto nástroje a pro nás ústřední. Má co do činění se dvěma 
kočkami, které jsme hodlali dnes vzít na čištění zubů a na odstranění 
malého nádoru z Gandalfovy nohy. Nabyl jsem dojmu, že může 
existovat prostor pro zásah skupiny Orion a v první řadě jsme se zajímali 
o cokoliv, co bychom mohli udělat na ochranu těchto dvou koček. 
Mohu být mimo, když se na to ptám, ale cítím svou povinnost se na to 
zeptat. Mohl byste mi prosím dát informace, veškeré informace, které 
můžete, na toto téma? 

Ra: Já jsem Ra. Entita, komplex mysli/těla/ducha Gandalf, jež je sklizně-
schopná do třetí úrovně, je otevřená stejnému typu psychického útoku, 
vůči kterému jste sami zranitelní. Proto je přes mechanismy představ a 
snů potenciálně možné, aby byly tomuto komplexu mysli/těla/ducha 
nabídnuty negativní koncepty, a tak měly možné škodlivé následky. 
Entita Fairchild, ačkoliv je s dopomocí sklizně-schopná, není díky 
nedostatku aktivity ve zkreslení k vědomé oddanosti komplexu mysli 
příliš vůči útoku zranitelná. 

Pro ochranu těchto entit můžeme naznačit dvě možnosti. Za prvé 
meditaci, která nasadí brnění světla. Za druhé, opakování krátkých 
rituálních vět, které jsou tomuto nástroji známé z instituce, která pro 
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tento nástroj zkresluje duchovní jednotu. Rituál může být s účinností a 
ve vhodných intervalech opakován od tohoto okamžiku až do 
bezpečného návratu. 

46.3 Tazatel: Nejsem s rituálními větami obeznámen. Pokud je s nimi nástroj 
obeznámen, nemusíte na toto odpovídat, ale které věty myslíte? 

Ra: [Ticho. Žádná reakce od Ra.] 

46.4 Tazatel: Předpokládám, že je nástroj obeznámen. 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

46.5 Tazatel: Můžete mi něco říct o malém nádoru na Gandalfově noze, co jej 
způsobilo a zda je pro něj nebezpečný? 

Ra: Já jsem Ra. Příčina takovýchto nádorů byla diskutována dříve. 
Nebezpečí pro fyzický komplex těla je malé, uvážíme-li nedostatek 
opakovaných stimulů pro hněv. 

46.6 Tazatel: Nyní bych se zeptal, zda bychom měli relaci kvůli nízké vitalitě 
nástroje ukončit nebo zda je to díky odevzdání se této relaci již 
irelevantní. 

Ra: Já jsem Ra. To druhé je správně. Můžete pokračovat. Budeme 
monitorovat životní energie tohoto nástroje. 

46.7 Tazatel: Jen jsem přemýšlel, pokud se entita polarizuje směrem k cestě 
služby sobě samé, měl by hněv stejný fyzický účinek, jako by účinkoval 
na entitu polarizovanou směrem k cestě služby ostatním? Způsobilo by 
to také rakovinu nebo je to pouze katalytický účinek působící na 
pozitivně polarizovanou entitu? 

Ra: Já jsem Ra. Katalytické mechanismy nezávisí na vybrané polaritě 
komplexu mysli/těla/ducha, ale na užití nebo účelu, pro který je tento 
katalyzátor využit. Tudíž entita, která používá prožitek hněvu, aby se 
vědomě polarizovala pozitivně nebo negativně, nezažívá tělový 
katalyzátor, ale využívá katalyzátor pro mentální nastavení. 

46.8 Tazatel: Nejsem si jistý, zda tomu rozumím. Pojďme uvést nějaké 
příklady: pokud se entita polarizovaná směrem k negativní cestě 
rozhněvá… Vezměme případ, kdy si vyvine rakovinu. Jaká je toho pro ni 
příčina? 
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Ra: Já jsem Ra. Chápeme podstatu vašeho dotazu a odpovíme v rozporu 
s konkrétním dotazem, pokud budete souhlasit. 

46.9 Tazatel: Zajisté. 

Ra: Entita polarizovaná pozitivně postřehne svůj hněv. Tato entita, 
pokud používá tento katalyzátor vědomě, chválí a miluje tento hněv 
v sobě samé. Pokud pak tento hněv vědomě zintenzivní pouze v mysli, 
dokud není hloupost této energie červeného paprsku spatřena ne jako 
hloupost v sobě sama, ale díky náhodnosti použité energie jako předmět 
energie duchovní entropie. 

Pozitivní orientace pak poskytuje vůli a víru pokračovat v tomto 
mentálně intenzivním prožitku, aby byl hněv pochopen, přijat a začleněn 
do komplexu mysli/těla/ducha. Jiné já, jež je předmětem hněvu, je tak 
převedeno na předmět přijetí, pochopení a urovnání, přičemž je vše 
opětovně spojeno za použití velké energie, kterou hněv započal. 

Negativně orientovaný komplex mysli/těla/ducha bude tento hněv 
používat podobně vědomým způsobem s tím, že odmítne přijmout 
nepřímou nebo náhodnou energii hněvu a místo toho bude skrze vůli a 
víru tuto energii praktickými prostředky odvádění negativního aspektu 
této emoce usměrňovat tak, aby získal kontrolu nad druhým já nebo 
jinak řídil situaci, která hněv způsobila. 

Ovládnutí je klíčem k negativně polarizovanému použití katalyzátoru. 
Přijetí je klíčem k pozitivně polarizovanému použití katalyzátoru. Mezi 
těmito polaritami se nachází potenciál pro tuto náhodnou a nepřímou 
energii vytvořit v komplexu těla podobnost tomu, co nazýváte 
rakovinovým nádorem tkáně. 

46.10 Tazatel: Pak, jak tomu rozumím, říkáte, že pokud pozitivně polarizovaná 
entita selže v přijetí druhého já nebo negativně orientovaná entita selže 
v ovládání druhého já, pak jakákoliv z těchto dvou situací eventuálně 
způsobí rakovinu. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je částečně správně. Za prvé, přijetí nebo ovládnutí, 
v závislosti na polaritě, je sebe sama. Hněv je jednou z mnoha věcí, 
kterou je třeba přijmout a milovat jako část sebe nebo ovládat jako část 
sebe, pokud entita hodlá pracovat. 
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46.11 Tazatel: Říkáte pak, že pokud je negativně polarizovaná nebo polarizující 

se entita neschopna svůj vztek ovládat nebo je neschopna sebe sama 
v hněvu ovládat, že si může způsobit rakovinu? Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je docela správně. Negativní polarizace obsahuje 
velkou potřebu pro ovládání a potlačování. 

46.12 Tazatel: Potlačování čeho? 

Ra: Já jsem Ra. Jakékoliv zkreslení komplexu mysli, které můžete nazvat 
emocionální, které je samo o sobě neorganizované, potřebuje pro to, aby 
bylo pro negativně orientovanou entitu užitečné, aby bylo potlačeno a 
pak přivedeno zpět v organizovaném využití. Tudíž můžete nalézt 
například negativně polarizované entity, které ovládají a potlačují takové 
základní potřeby těla jako je sexuální touha, aby pak mohla být v praxi, 
kdy je sexuální chování dovoleno, použita k prosazení vůle sebe sama nad 
ostatním já s větší efektivitou. 

46.13 Tazatel: Pak, jak bylo uvedeno v dřívějším kontaktu, by pozitivně 
orientovaná entita emoci spíš vyvážila, než že by se ji pokusila potlačit. Je 
to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně a ilustruje to cestu jednoty. 

46.14 Tazatel: Pak tedy rakovina je katalyzátor pro výuku, který pracuje pro 
obě polarity přibližně stejným způsobem, ale pokouší se, řekněme, 
vytvořit polarizaci v obou směrech, pozitivním i negativním, což závisí na 
orientaci entity, která katalyzátor prožívá. Je to správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že katalyzátor není vědomý a 
nepracuje s inteligencí, ale je spíše částí, řekněme, mechanismu 
učení/vyučování nastaveném sub-Logosem před počátkem vašeho 
prostoru/času. 

46.15 Tazatel: Jak tento katalyzátor provádí učení/vyučování, když entita nemá 
vědomou představu o tom, co se s ní děje, když si vytvoří rakovinu? 

Ra: Já jsem Ra. V mnoha případech není katalyzátor využit. 

46.16 Tazatel: Jaký je plán pro užití katalyzátoru rakoviny? 

Ra: Já jsem Ra. Katalyzátor, jako všechny katalyzátory, je navržen pro 
nabytí zkušenosti. Tato zkušenost může být ve vaší úrovni milována a 
přijata nebo může být ovládána. Toto jsou dvě cesty. Když není zvolena 
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ani jedna z nich, katalyzátor ve svém návrhu selhává a entita pokračuje, 
dokud ji nezasáhne takový katalyzátor, který způsobí utváření návyku 
směrem k přijetí a lásce nebo k odloučení a ovládání. Nedostatek 
prostoru/času, ve kterém může tento katalyzátor fungovat, není. 

46.17 Tazatel: Předpokládám, že existuje plán sub-Logosu a Logosu pro 
pozitivně a negativně polarizované společenské paměťové komplexy ve 
čtvrté úrovni a výše. Můžete mi sdělit účel plánu pro tyto dva typy 
společenských paměťových komplexů s ohledem, řekněme, na 
Coulombův zákon nebo negativní a pozitivní elektrickou polaritu, nebo 
jakýmkoliv jiným způsobem? 

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj se unavuje. Budeme s vámi znovu hovořit. 
Můžeme naznačit možnost, aniž bychom způsobili další poškození 
nástroji, přibližně dvou relací za vaše týdenní období, dokud nebudou 
tyto týdny s potenciálem pro útok a pro přítomnost velmi nízké fyzické 
energie u konce. Můžeme říci, že je dobré být s touto skupinou. Vážíme 
si vaší věrnosti. Existují nějaké stručné dotazy před koncem doby tohoto 
sezení? 

46.18 Tazatel: Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj 
více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

Ra: Já jsem Ra. Každý podporuje nástroj dobře a nástroj zůstává ve svém 
účelu stabilní. Jste svědomití. Vše je v pořádku. Doporučujeme, abyste se 
vyvarovali jakékoli nedbalosti ohledně uspořádání a orientace 
příslušenství. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru 
jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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18. DUBNA 1981 

47.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

47.1 Tazatel: Mohl byste nám prvně naznačit stav nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. Stav je, jak bylo uvedeno dříve. 

47.2 Tazatel: OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: 
Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který 
poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, 
které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem 
naplánované? 

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak 
můžeme odpovědět na jeho podstatu. 

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly 
naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož 
jednota Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu 
vytvořeném Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti. 

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém 
stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo 
důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto 
společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením 
základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, 
protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský 
paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné 
celému komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, 
která se podílí na tomto společenství entit. 

47.3 Tazatel: Vybrali jsme hodnoty… nebo vy jste předali hodnoty lepší jak 
50 % pro služby ostatním pro společenské paměťové komplexy pozitivní 
čtvrté úrovně a lepší než 95 % pro služby sobě sama pro komplexy 
negativní čtvrté úrovně. Odpovídají tyto hodnoty stejné úrovni, 
řekněme, vibrace? 
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Ra: Já jsem Ra. Vidím, že máte obtíže s vyjádřením své otázky. 
Odpovíme s pokusem váš dotaz objasnit. 

Vibrační úrovně nemají být pro pozitivní i negativní orientaci chápány 
jako stejné. Mají být chápány jako schopnost přijmout a pracovat 
s inteligentním nekonečnem do určitého stupně intenzity. Vzhledem 
k faktu, že primární modrá barva, nebo řekněme, energie v negativně 
orientovaném systému síly chybí, nejsou zelené/modré vibrační energie 
ve vibračních plánech nebo vzorech negativní čtvrté a páté úrovně 
vibrace vidět. 

Na druhou stranu obsahuje pozitivní orientace plné spektrum 
časových/prostorových vzorů pravých barev, a tudíž obsahuje rozdílný 
vibrační vzor nebo plán. Oba jsou schopné dělat práci čtvrté úrovně. To 
je kritérium pro sklizeň. 

47.4 Tazatel: Řekl jste, že modrá chybí v negativní čtvrté úrovni? 

Ra: Já jsem Ra. Objasníme to dále. Jak jsme uvedli předtím, všechny 
bytosti mají potenciál pro všechny vibrační úrovně. Tudíž potenciál pro 
aktivaci zeleného a modrého energetického centra je samozřejmě přesně 
tam, kde ve stvoření Lásky musí být. Avšak negativně polarizovaná entita 
dosáhne sklizně díky extrémně efektivnímu použití červeného a 
žlutého/oranžového s tím, že se přesune přímo do indigového centra a 
umožní skrze tento kanál inteligentní energie vtoky inteligentního 
nekonečna. 

47.5 Tazatel: Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako 
procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do 
čtvrté? 

Ra: Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které 
můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že 
graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní 
polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když 
diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, 
hovoříme v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit 
čtvrté úrovně pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, 
protože bez moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře 
známa. Tudíž, ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během 
zkušenosti čtvrté úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto 
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najdeme přibližně osm procent graduací do páté úrovně, které jsou 
negativní. 

47.6 Tazatel: No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze 
třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci 
v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do 
páté více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro 
negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do 
páté? 

Ra: Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz. 

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté 
úrovni existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě 
automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý 
účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více 
prostoru/času. 

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby 
ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem 
zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci 
ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat 
akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto 
porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena 
světlem. Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se 
tudíž stává požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté 
do páté úrovně. 

47.7 Tazatel: Můžete definovat, co myslíte termínem „krystalizovaná entita“? 

Ra: Já jsem Ra. Použili jsme tento specifický termín, protože má ve 
vašem jazyce dosti precizní význam. Když se tvoří krystalizovaná 
struktura vašeho fyzického materiálu, jsou elementy přítomné v každé 
molekule pravidelným způsobem vázané s elementy v každé jiné 
molekule. Tudíž je struktura pravidelná a má určité vlastnosti, když je 
plně a perfektně krystalizovaná. Nebude se štěpit nebo lámat; je i bez 
úsilí velmi silná; a je zářivá, rozkládající světlo krásnou refrakcí a dávající 
potěšení oku mnoha. 

47.8 Tazatel: V naší ezoterické literatuře je zmíněno mnoho druhů těl. Mám 
zde na seznamu fyzické tělo, éterické, emoční, astrální a mentální. 
Můžete mi říct, zda je tento seznam správný a můžete mi říct použití, 
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účely, účinky atd., těchto nebo jakýchkoliv jiných těl, která mohou být 
v našem komplexu mysli/těla/ducha? 

Ra: Já jsem Ra. Úplné zodpovězení vašeho dotazu by byla práce mnoha 
relací jako je tato, jelikož vzájemné vztahy rozličných těl a účinky 
každého těla v rozličných situacích vyžadují enormní studium. Avšak 
začneme tím, že odkážeme vaši mysl zpět do spektra pravých barev a užití 
tohoto chápání k porozumění různých úrovní vaší oktávy. 

Číslice sedm se nám v oblastech struktury a zkušeností opakuje od 
makrokosmu po mikrokosmos. Proto se dá očekávat, že bude existovat 
sedm základních těl, která by možná byla nejzřetelněji popsána jako tělo 
červeného paprsku atd. Avšak jsme si vědomi toho, že si přejete vámi 
zmíněná těla vztáhnout k barevným paprskům. Toto bude matoucí, 
protože různí učitelé nabídli vyučování/učení svého chápání rozličnými 
termíny. Tudíž někdo může pojmenovat subtilní tělo jedním slovem a 
jiný nalezne odlišné pojmenování. 

Tělo červeného paprsku je vaše chemické tělo. Avšak není to tělo, které 
máte ve fyzické úrovni jako zevnějšek. Jedná se o nevytvořený materiál 
těla, elementární tělo bez formy. Základní tělo nezformovaného 
materiálu je důležité pochopit, protože existují léčení, které mohou být 
prováděny jednoduchým pochopením elementů, které jsou ve fyzickém 
nosiči přítomny. 

Tělo oranžového paprsku je fyzický komplex těla. Tento komplex těla 
stále není tělo, které obýváte, ale spíše tělo bez sebe-uvědomění sebe 
sama, jako tělo v děloze předtím, než do něj komplex ducha/mysli 
vstoupí. Toto tělo může žít, aniž by bylo obýváno komplexy mysli a 
ducha. Avšak jen zřídka to činí. 

Tělo žlutého paprsku je vaším fyzickým nosičem, který v současnosti 
znáte a kterým prožíváte katalyzátor. Toto tělo má charakteristiky 
mysli/těla/ducha a je rovno fyzické iluzi, jak jste ji nazvali. 

Tělo zeleného paprsku je tělo, které může být viděno během seance, když 
se poskytuje to, co nazýváte ektoplasmou. Je to lehčí tělo, jež je hustěji 
zabaleno životem. Můžete jej nazvat astrálním tělem, pokud sledujete 
některá jiná učení. Jiní nazvali toto stejné tělo jako éterické tělo. Avšak to 
není správně ve smyslu, že éterické tělo je tělo brány, v němž je 
inteligentní energie schopna utvářet komplex mysli/těla/ducha. 
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Světelné tělo nebo tělo modrého paprsku může být nazváno 
devachanickým tělem. Existuje mnoho dalších pojmenování tohoto těla, 
obzvláště ve vašich takzvaných indických Sútrách nebo písmech, protože 
existují mezi těmito lidmi tací, kteří tyto oblasti prozkoumali a 
porozuměli různým typům devachanických těl. Existuje mnoho, mnoho 
typů těl v každé úrovni, stejně jako ve vaší. 

Tělo indigového paprsku, které si volíme nazývat éterickým tělem, je, jak 
jsme řekli, tělo brány. V tomto těle je forma náplní a toto tělo můžete 
vidět pouze jako světlo, protože může sebe sama přetvářet dle své touhy. 

Tělo fialového paprsku může být snad chápáno jako to, co byste mohli 
nazvat tělem Buddhy nebo tím tělem, jež je úplné. 

Každé z těchto těl má ve vašem životním bytí vliv na váš komplex 
mysli/těla/ducha. Vzájemných vztahů je, jak jsme řekli, mnoho a jsou 
komplexní. 

Snad jedno doporučení, které může být naznačeno, je toto: Tělo 
fialového paprsku může být použito léčitelem, jakmile léčitel začne být 
schopen umisťovat své vědomí do tohoto éterického stavu. Tělo 
fialového paprsku neboli tělo Buddhy má pro léčitele stejnou účinnost, 
jelikož uvnitř něj leží smysl celku (celistvosti), který je extrémně blízko 
k jednotnosti všeho, co existuje. Tato těla jsou součástí každé entity, 
jejich správné použití a jejich pochopení, ačkoliv daleko pokročilejší 
z pohledu sklizně třetí úrovně, je nicméně užitečné pro adepta. 

47.9 Tazatel: Která těla máme okamžitě po fyzické smrti z tohoto těla žlutého 
paprsku, které nyní obývám? 

Ra: Já jsem Ra. Máte potenciál pro všechna těla. 

47.10 Tazatel: Pak potenciál žlutého těla je použit k vytvoření chemického 
uspořádání, které nyní mám jako fyzické tělo. Je to správně? 

Ra: Já jsme Ra. To je nesprávně pouze v tom, že ve vaší současné 
inkarnaci není tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale v procesu 
aktivace. Jedná se o tělo, které je manifestováno. 

47.11 Tazatel: Pak po smrti po této inkarnaci pořád máme tělo žlutého 
paprsku v procesu potenciace, ale pak po smrti, řekněme v obecném 
případě naší planetární populace, měli by pak normálně manifestováno 
tělo zeleného paprsku? 
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Ra: Já jsem Ra. Ne okamžitě. První tělo, které se po smrti samo aktivuje, 
je „tvůrce formy“ neboli tělo indigového paprsku. Toto tělo, jež jste 
nazvali „ka“, zůstává, dokud nepronikne éteričnem a dokud není celkem 
mysli/těla/ducha nabyto porozumění. Jakmile je toho dosaženo, pokud je 
správné tělo pro aktivaci tělo zeleného paprsku, pak se to stane. 

47.12 Tazatel: Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. 
Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno 
duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného 
uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat 
jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul. 

47.13 Tazatel: Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se 
Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem? 

Ra: Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle 
mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls 
fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle 
v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak 
ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity 
zcela deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex 
mysli/těla/ducha polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, 
v případě náhlé smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc 
nebo jiné já. 

47.14 Tazatel: Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po 
smrti aktivace oranžového paprsku? 

Ra: Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní 
manifestace nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc 
požaduje formu toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření 
bytosti zůstane. To je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud 
nějaká entita dostatečně touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná 
entita odpovídající touhu být volána. Tudíž by nastala manifestace 
schránky žlutého paprsku. 

47.15 Tazatel: Co si velké procento z pozemské populace aktivují, když 
odejdou z fyzična? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení. 
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Normální procedura v případě harmonického odchodu z tělové 
manifestace žlutého paprsku je pro komplexy mysli a ducha odpočívat 
v éterickém neboli indigovém těle do té doby, než entita začne 
s přípravami na zkušenost v inkarnaci, která je manifestována éterickou 
energií, která ji postupně přetváří v aktivaci a manifestaci. Toto indigové 
tělo, jež je inteligentní energií, je schopno nově zemřelé, jak byste ji 
nazvali, duši nabídnout perspektivu a místo, ze kterého je možné vidět 
poslední manifestovanou zkušenost. 

Máte krátký dotaz, který můžeme nyní zodpovědět? 

47.16 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

Ra: Já jsem Ra. Příslušenství jsou očima a duchem svědomitě zaměřena. 
Jste svědomití. Vše je v pořádku. Pozorujte tento nástroj, abyste zajistili 
pokračující tvoření životních energií. Nástroj bude muset pracovat na 
svých fyzických energiích, protože tato slabost byla způsobena 
svobodnou vůlí sebe sama. 

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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22. DUBNA 1981 

48.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

48.1 Tazatel: Mohl byste mi sdělit stav nástroje a zda se s časem zlepšuje? 

Ra: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se s časem, jak jej měříte, 
zlepšují. Fyzické energie nástroje jsou nižší, než když jste se posledně 
ptal. 

48.2 Tazatel: Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste 
doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a 
tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální 
a duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je 
pozitivní účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro 
všechny bytosti třetí úrovně?“ 

Ra: Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně 
zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí 
úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes 
nevyvinutý duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste 
nazval obvody, úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné 
duchovní energie plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě 
ovlivní nevyvinutý obvod komplexu těla. Existují někteří, jako je tento 
nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci nevybrali čas vyjádřit sexuální 
energie skrze obvody těla. Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity 
projevují tělo a duch společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout 
sexuální energie tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak 
fyzicky. Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo 
je citlivý, tyto neobvyklé konfigurace ukáže. Toto není unikátní pro 
jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily 
touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného* paprsku, posílily 
spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily souhrnnost bytí v každé 
činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že společenský styk a přátelství 
jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, jelikož je citlivý na jemné 
přesuny energií. 
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* Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“. 

48.3 Tazatel: Děkuji vám. Pokud byste vy, Ra, byl nyní inkarnován na Zemi 
jako individualizovaná entita s plným povědomím a pamětí toho, co 
nyní víte, jaký by byl váš účel na Zemi, co se týče aktivit? 

Ra: Já jsem Ra. Tento dotaz naznačuje, že to, co bylo naučeno, je 
nepraktické. Avšak kdybychom zase byli naivní a mysleli, že by naše 
přítomnost byla ještě efektivnější než láska/světlo, které posíláme vašim 
lidem, a než bohatství tohoto kontaktu, udělali bychom to, co jsme 
udělali dříve. Byli bychom a nabídli bychom se jako učitelé/žáci. 

48.4 Tazatel: Kdybyste věděl, co nyní víte o našem planetárním stavu a 
metodách komunikace atd., pokud byste vy jako jednotlivec sem prošel 
procesem inkarnace jako Poutník a měl nyní dostatečné vzpomínky na 
to, abyste měl účel, jaký jste uvedl, jaké mechanismy byste pro proces 
vyučování/učení v našem současném stavu komunikace vyhledával? 

Ra: Já jsem Ra. Můj bratře, spatřujeme, že jste učinil určitá nevyslovená 
spojení. Bereme je na vědomí a z tohoto důvodu nemůžeme zasahovat do 
vašeho zmatení. 

48.5 Tazatel: Bál jsem se toho. Mojí včerejší přednášky se zúčastnilo pouze 
několik jedinců. Kdyby se konala během náletů UFO, jak je nazýváme, 
zúčastnilo by se mnohem více. Ale protože nálety jsou primárně 
způsobené entitami Orionu, jaká je orionská odměna, řekněme, za 
viditelnost v tom, že v současnosti vlastně vytváří větší šance a příležitosti 
pro rozšíření informací, jako je nyní ta moje? 

Ra: Já jsem Ra. Tento předpoklad je nesprávný. Nálety způsobují vašim 
lidem mnoho obav, debat, diskuzí ohledně obsahu, krytí, mrzačení, 
zabíjení a jiných negativních vlivů. Dokonce i ty údajně pozitivní zprávy, 
které se dostanou do veřejného povědomí, hovoří o zkáze. Můžete chápat 
sebe jako toho, kdo bude díky chápáním, které si přejete sdílet, 
v menšině, můžeme-li použít toto nesprávné označení. 

Vnímáme, že můžeme předpokládat existenci další myšlenky. Publikum, 
které produkuje propagace orionského typu, není do velké míry 
ovlivněno stářím vibrace. Publikum, která přijímají vyučování/učení bez 
stimulu propagace, bude mnohem více orientováno směrem k osvícení. 
Proto zapomeňte na počítání. 
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48.6 Tazatel: Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. 

Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté 
úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím? 

Ra: Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce 
s vědomím v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je 
vykonána v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský 
paměťový komplex, který se do sebe integroval přes pomalé fáze, 
pokračuje dále, aby pomohl těm méně pozitivní orientace, kteří hledají 
jejich pomoc. Tudíž jejich služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku 
společenského já a druhého já, jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší 
a větší intenzity porozumění a soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud 
nemůže být přivítána příslušná intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté 
úrovně. 

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro 
duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu 
harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. 
Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká 
práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně 
polarizovaným druhým já. 

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o 
pozici, které předcházejí období tvorby společenského paměťového 
komplexu. Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním 
ostatních já. Situace je stejná během období společenského paměťového 
komplexu negativní čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské 
oslovování méně polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní 
polarizaci. 

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem 
potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše 
zintenzivňující se než zvyšující potenciál. 

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté 
úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly 
více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté 
úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za 
prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které 
pomáhají jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes 
channeling. 
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V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a 
vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky 
výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo 
negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje 
velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já 
nevnímají žádnou hodnotu. 

48.7 Tazatel: Děkuji vám. Rád bych vzal jako příklad entitu při narození, 
která je zhruba vysoko na seznamu stáří vibrace pro pozitivní polarizaci a 
možnou schopnost sklizně na konci tohoto cyklu a která se před svou 
inkarnací řídí plným cyklem své zkušenosti – jaké tělo je aktivováno, jaký 
je proces inkarnace, aktivace fyzického těla třetí úrovně, proces, jímž se 
tělo pohybuje skrze tuto úroveň a reaguje na katalyzátory, a pak proces 
smrti, a aktivace různých těl… takže můžeme vytvořit plný kruh z bodu 
před inkarnací, skrze inkarnaci a smrt a zpět do té pozice, jak můžete říci, 
v rámci jednoho cyklu inkarnace na této úrovni. Mohl byste to pro mne 
udělat? 

Ra: Já jsem Ra. Váš dotaz je nanejvýš zkreslený, jelikož předpokládá, že 
stvoření jsou stejná. Každý komplex mysli/těla/ducha má své vlastní 
vzory aktivace a své vlastní rytmy probouzení. Důležitou věcí pro sklizeň 
je harmonizované vyvážení mezi různými energetickými centry 
komplexu mysli/těla/ducha. To je třeba zdůraznit jako důležité. 
Chápeme směřování vašeho dotazu a učiníme nejobecnější odpověď 
s tím, že zdůrazňujeme nedůležitost takových náhodných zobecňování. 

Entita sídlí před inkarnací v příslušném, řekněme, místě v času/prostoru. 
Pravý typ barvy na této pozici bude záviset na potřebách entity. Ty 
entity, které jsou například Poutníky, mají zelené, modré nebo indigové 
jádro pravé barvy komplexu mysli/těla/ducha a budou v něm odpočívat. 

Vstup do inkarnace vyžaduje investování nebo aktivaci indigového nebo 
éterického těla, jelikož to je tvůrcem formy. Mladý nebo malý fyzický 
komplex mysli/těla/ducha obsahuje před procesem narození sedm 
potencovaných energetických center. Existují také analogie těchto 
energetických center v čase/prostoru, které odpovídají sedmi 
energetickým centrům v každé ze sedmi úrovní pravých barev. Tudíž 
v mikrokosmu existuje veškerá zkušenost, která je připravena. Je to jako 
když nemluvně obsahuje vesmír. 

147 

 



RELACE 48 
 

Vzory aktivace entity, jež je vysokého stáří vibrace, se budou bezpochyby 
pohybovat rychle na úroveň zeleného paprsku, jež je odrazovým 
můstkem k primárnímu modrému. Pokaždé existují obtíže při pronikání 
modré primární energie, jelikož to vyžaduje to, čeho mají vaši lidé velký 
nedostatek; to je upřímnost. Modrý paprsek je paprsek svobodné 
komunikace se svým já a s druhým já. Pokud je přijato to, že sklizně-
schopná nebo téměř sklizně-schopná entita bude pracovat z tohoto 
odrazového můstku zeleného paprsku, lze postulovat, že zkušenosti ve 
zbytku inkarnace se budou zaměřovat na aktivaci primárního modrého 
paprsku, jež je svobodně dávanou komunikací, dále na aktivaci 
indigového paprsku, toho, jež je svobodné sdílení inteligentní energie, a 
pokud možno posunutím skrze tuto bránu do proniknutí inteligentního 
nekonečna fialového paprsku. Může být chápáno, že to bude 
manifestováno jako pocit zasvěcené nebo posvátné povahy každodenní 
tvořivosti nebo aktivit. 

Po smrti komplexu těla, jak tento přenos nazýváte, se entita okamžitě, po 
uvědomění si svého stavu, navrátí to indigového těla tvůrce formy a bude 
tam odpočívat, dokud není určeno správné budoucí umístění. 

Máme zde ale anomálii sklizně. Během sklizně entita přemístí své 
indigové tělo do manifestace fialového paprsku a to tak, jak je viděno 
v pravé žluté barvě. Toto se děje za účelem měření sklizně-schopnosti 
entity. Poté, co je tato anomální aktivita pečlivě dokončena, přesune se 
entita opět do indigového těla a je umístěna do správného místa 
v prostoru/času a času/prostoru, kdy budou potřebná léčení a 
učení/vyučování dokončena a kdy budou stanoveny potřeby příští 
inkarnace. 

48.8 Tazatel: Kdo, řekněme, dohlíží nad stanovením dalších inkarnačních 
potřeb a ustanovuje seznam stáří vibrace, řekněme, pro inkarnaci? 

Ra: Já jsem Ra. Toto je dotaz se dvěma odpověďmi. 

Zaprvé, existují tací přímo pod Strážci, kteří jsou odpovědní za 
inkarnační vzory těch, kteří se inkarnují automaticky, tj. bez vědomého 
sebe-uvědomění procesu duchovní evoluce. Můžete tyto bytosti nazvat 
andělskými, pokud tak preferujete. Jsou, řekněme, „místní“ neboli z vaší 
planetární sféry. 

Stáří vibrace může být přirovnáno k umístění různých druhů tekutin ve 
stejné sklenici. Některé vystoupají nahoru; jiné klesnou ke dnu. 

148 

 



RELACE 48 
 

Vzniknou vrstvy a vrstvy entit. Jakmile se sklizeň přibližuje, ti nejvíce 
naplnění světlem budou přirozeně a bez nutnosti dohledu nachystáni, 
řekněme, na další inkarnaci. 

Když se entita stane povědomou v rámci svého komplexního celku 
mysli/těla/ducha o mechanismu duchovní evoluce, sama stanoví a umístí 
tyto lekce a entity nezbytné pro maximální růst a maximální vyjádření 
polarity v rámci inkarnační zkušenosti předtím, než nastane proces 
zapomnění. Jedinou nevýhodou této naprosté svobodné vůle těchto 
seniorských entit, které si vybírají způsob inkarnačních zkušeností, je to, 
že některé entity se pokouší během jedné inkarnační zkušenosti naučit 
tolik, že intenzita katalyzátoru zhorší rovnováhu polarizované entity, a 
tudíž zkušenost není maximálně využita tak, jak bylo zamýšleno. 

48.9 Tazatel: Analogie k tomuto by byl student vstupující na univerzitu, který 
si zapíše více kurzů, než by byl schopen v daném čase vstřebat. Je to 
správně? 

Ra: Já jsem Ra. To je správně. 

48.10 Tazatel: Mohl byste mi říct, jak jsou různá těla, od červeného po fialové, 
spjata s energetickými centry, od červeného po fialové? Jsou nějakým 
způsobem spjaty? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení. 

Jak jsme poznamenali, každá z úrovní pravé barvy obsahuje sedm 
energetických center a každá entita obsahuje toto všechno ve stavu 
potenciace. Zatímco je entita ve žlutém paprsku, je aktivace 
inteligentního nekonečna fialového paprsku propustkou do další oktávy 
zkušeností. Existují adepti, kteří pronikli mnoha, mnoha energetickými 
centry a některými z pravých barev. Toto se musí dělat s maximální péčí, 
zatímco je entita ve fyzickém těle, jak jsme poznamenali, když jsme 
hovořili o nebezpečích spojování červeného/oranžového/žlutého obvodu 
s modrým obvodem pravé modré barvy, neboť potenciál pro 
nevyváženost komplexu mysli/těla/ducha je velký. Avšak entita, která 
pronikne inteligentním nekonečnem je v zásadě schopna svobodně 
kráčet vesmírem. 

Existuje nějaký krátký dotaz, než opustíme tento nástroj? 

48.11 Tazatel: Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj 
více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 
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Ra: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jak jsme řekli, tento nástroj je fyzicky 
slabý a pokračující časy práce budou tuto slabost prodlužovat. 
Pokračující kontakt ale také pomáhá vzestupu životní energie nástroje 
stejně tak jako vzestupu integrace a vitální energie skupiny jako jednotky. 
Výběr je na vás. Jsme spokojení. Vše je v pořádku. Jste svědomití. 
Pokračujte tak. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, mí přátelé, s radostí, v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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27. DUBNA 1981 

49.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

49.1 Tazatel: Mohl byste nám prosím nejprve podat výklad stavu nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně. 

49.2 Tazatel: Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V 
posledních devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních 
lalocích mozku během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než 
ráno vstávám. Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních 
lalocích a v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako 
orgasmus v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často 
jsou doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je 
zdroj těchto prožitků na předních lalocích?“ 

Ra: Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou 
informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické 
dispozici této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty 
destilace, které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření 
brány nebo indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit 
prožitky posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou 
počátky toho, co pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány 
na úrovni fialové brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění 
inteligentní energie, která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a 
orgasmus komplexu mysli stanou integrovanými a mohou pak pro 
integraci duchovního komplexu předložit správnou bránu a její použití 
jako nosiče pro posvátnou nebo zcela prožitou přítomnost jednoho 
nekonečného Stvořitele. Tudíž existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] 
může těšit. 

49.3 Tazatel: [K Jimovi] Máš jakékoliv další dodatky k této otázce? 

Jim: Ne. Děkuji. 

Tazatel: [K Jimovi] OK. 
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[K Ra] Přemýšlel jsem, když jste v předchozí relaci zmínil levý a pravý 
tón ucha, zda by byly levá a pravá polovina mozku nějakým způsobem ve 
vztahu s polaritami službou sobě samým a službou ostatním. Mohl byste 
to okomentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat. 

49.4 Tazatel: Dobře, prosím… budete pokračovat a okomentujete to? 

Ra: Já jsem Ra. Laloky mozku vašeho fyzického komplexu jsou ve svém 
užití podobné slabé elektrické energii. Co se týče polarity, je entita řízená 
intuicí a instinktem stejná jako entita řízená racionální analýzou. Oba 
laloky mohou být použity pro službu sobě nebo službu ostatním.  

Může se zdát, že by racionální neboli analytická mysl mohla mít více 
možností úspěšného následování negativní orientace, a to díky faktu, že, 
dle našeho chápání, přespříliš řízení je svou podstatou negativní. Avšak 
stejná schopnost strukturovat abstraktní koncepty a analyzovat data ze 
zkušeností může být klíčová k rychlé pozitivní polarizaci. Je možné říci, 
že ti, jejichž analytické kapacity jsou dominantní, mají poněkud více 
materiálu pro práci na polarizování. 

Funkce intuice je informovat inteligenci. Ve vaší iluzi bude mít nevázaná 
dominance intuice tendenci držet entitu od větší polarizace díky 
rozmarům intuitivního vnímání. Jak můžete vidět, je třeba tyto dva typy 
mozkových struktur vyvážit, aby se čistá suma prožitého katalyzátoru 
stala polarizací a osvícením, protože bez přijmutí racionální myslí toho, 
že intuitivnost je cenná, je tvořivý aspekt, který pomáhá osvícení, 
potlačen. 

Existuje jedna shoda mezi pravým a levým a pozitivním a negativním. Síť 
energií, která obklopuje vaše těla, obsahuje poněkud komplexní 
polarizace. Levá oblast hlavy a vršek ramene je v nejobecnějším smyslu 
viděna jako negativní polarizace, zatímco pravá je pozitivní polarizace, ve 
smyslu magnetismu. To je pro vás příčinou významu tónu. 

49.5 Tazatel: Rozvedete všeobecně pozitivní a negativní magnetické polarizace 
a jak je to aplikováno, řekněme, na jednotlivce a planety atd.? Myslím, že 
zde existuje souvislost, ale nejsem si jist. 

Ra: Já jsem Ra. Je správně, že existuje souvislost mezi energetickým 
polem entity vaší podstaty a planetárními tělesy, protože veškerý materiál 
je vytvořen pomocí dynamického pnutí magnetického pole. Linie síly 
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mohou být v obou případech viděny stejně jako propletené spirály 
spletených vlasů. Tudíž se pozitivní a negativní síly natáčejí a proplétají, 
čímž formují geometrické vztahy v energetických polích jak osob, jak 
byste nazvali komplex mysli/těla/ducha, tak planet. 

Negativní pól je jižní pól neboli spodní pól. Severní neboli horní pól je 
pozitivní. Křížení těchto spirálovitých energií tvoří primární, sekundární 
a terciární energetická centra. S primárními energetickými centry 
fyzického, mentálního a duchovního komplexu těl jste obeznámení. 
Sekundární body křížení pozitivní a negativní orientace center rotují 
kolem několika vašich center. Může být chápáno, že centrum žlutého 
paprsku má sekundární energetická centra v lokti, koleni a v jemných 
nosičích v mírných rozestupech od fyzického těla v bodech, které 
definují tvar diamantu okolo oblasti pupku entity a které obklopují tělo. 

Lze prozkoumat každé z energetických center k určení těchto 
sekundárních center. Někteří z vašich lidí pracují s těmito energetickými 
centry, což nazýváte akupunkturou. Avšak je třeba poznamenat, že se 
v umístěních energetických center velmi často vyskytují anomálie, takže 
vědecká přesnost této praxe je pochybná. Tak jako většina vědeckých 
pokusů o přesnost nebere v úvahu unikátní kvality každého stvoření. 

Nejdůležitější koncept k pochopení energetického pole je to, že spodní 
neboli negativní pól bude do sebe přitahovat univerzální energii z kosmu. 
Odtud se bude pohybovat nahoru, aby se setkala a reagovala s pozitivní 
spirálovitou energií, která se pohybuje uvnitř směrem dolů. Míra úrovně 
aktivity paprsku entity je místo, kde se vnější energie jižního pólu setká 
s vnitřní spirálovitou pozitivní energií. 

Jak se polarizace entity zvyšuje, posunuje se toto místo směrem nahoru. 
Tento fenomén byl vašimi lidmi nazván kundalini. Avšak mohlo by to 
být lépe představeno jako potkávací místo kosmického a vnitřního, 
řekněme, vibračního chápání. Pokus pozvednout toto místo setkání bez 
uvědomění si metafyzických principů magnetismu, na kterých toto 
závisí, je pozvání velké nevyváženosti. 

49.6 Tazatel: Jaký proces by byl doporučený pro správné probuzení, jak se 
říká, kundalini a jakou by to mělo hodnotu? 

Ra: Já jsem Ra. Metafora svinutého hada, který je volán směrem nahoru, 
je nesmírně vhodnou pro zvážení vašimi lidmi. To je to, o co se 
pokoušíte, když hledáte. Existuje, jak jsme uvedli, velké nepochopení 
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týkající se této metafory a podstaty o její usilování27. Musíme zobecnit a 
požádat, abyste pochopili fakt, že toto zobecňování činí v důsledku 
mnohem méně užitečným to, co sdílíme. Ale protože každá entita je 
unikátní, je zobecnění naší volbou, když komunikujeme pro vaši 
možnou osvětu. 

Máme dva typy energií. Pokoušíme se pak, jako entity v jakékoliv 
opravdové barvě této oktávy, posunout místo setkání vnitřních a vnějších 
podstat dál a dál neboli směrem vzhůru, podél energetických center. Dva 
způsoby, jak k tomu přistupovat rozumně, jsou za prvé, sladit se uvnitř 
sebe sama s těmi zkušenostmi, které jsou k entitě přitahovány skrze jižní 
pól. Každou zkušenost bude třeba pozorovat, prožít, vyvážit, přijmout a 
uložit uvnitř jednotlivce. Jak entita roste v rámci přijmutí sebe sama a 
povědomí o katalyzátoru, zvedne se místo pohodlného sladění těchto 
zkušeností do nové entity pravé barvy. Zkušenost, ať už je jakákoliv, 
bude usazena v červeném paprsku a zvážena pro svůj obsah přežití a tak 
dále. 

Každá zkušenost bude sekvenčně pochopena rostoucím a hledajícím 
komplexem mysli/těla/ducha ve vztahu k přežití, pak ve vztahu k osobní 
identitě, pak v rámci společenských vztahů, pak ve vztahu k univerzální 
lásce, pak ve vztahu ke svobodné komunikaci, pak ve vztahu toho, jak 
může být zkušenost spojena s univerzálními energiemi, a konečně ve 
vztahu k posvátné podstatě každé zkušenosti. 

Mezitím se Stvořitel nachází uvnitř. V severním pólu je již koruna na 
hlavě a entita je potenciálně bohem. Tato energie je manifestována 
skromným a důvěřivým přijetím této energie přes meditace a rozjímání 
se nad sebou a Stvořitelem. 

Kde se tyto energie potkají je tam, kde had dosáhne své výšky. Když se 
tato rozvinutá energie přibližuje univerzální lásce a zářícímu způsobu 
bytí, nachází se entita ve stavu, kdy je sklizně-schopnost entity na dosah. 

49.7 Tazatel: Doporučíte techniku meditace? 

Ra: Já jsem Ra. Ne. 

49.8 Tazatel: Je lepší nebo, řekněme, produkuje užitečnější výsledky 
v meditaci nechat mysl, řekněme, co možná nejprázdnější; nechat ji 

27  Uvedeno v 12.31, 15.9, 15.12, 17.39, 18.6 a 19.20. 
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utišit, abych tak řekl, nebo je lepší se v meditaci pro koncentraci zaměřit 
na nějaký objekt nebo věc? 

Ra: Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto pracovního 
období. 

Každý z těchto dvou typů meditací je užitečný pro konkrétní účel. 
Pasivní meditace, jež zahrnuje vyčištění mysli, vyprázdnění mentální 
směsi, která je charakteristická pro aktivitu komplexu mysli v rámci 
vašich lidí, je efektivní pro ty, jejichž cílem je dosáhnout vnitřního klidu 
jako základu, ze kterého je možné naslouchat Stvořiteli. Toto je užitečný 
a nápomocný nástroj a je obecně nejvíce užitečným typem meditace 
oproti rozjímání nebo modlitbě. 

Typ meditace, který může být nazván vizualizací, má za svůj cíl ne to, co 
je obsaženo ve vlastní meditaci. Vizualizace je nástrojem adepta. Ti, kteří 
se učí v mysli držet vizuální obrazy, si vyvíjí vnitřní koncentrační sílu, 
která může překonat nudu a nepohodlí. Když se tato schopnost stane 
v adeptovi krystalizovanou, pak adept může bez externí činnosti 
vykonávat polarizaci vědomí, což může ovlivnit planetární vědomí. Toto 
je důvod pro existenci takzvaného bílého mága. Pouze ti, kteří si přejí 
usilovat o vědomé navyšování planetární vibrace, shledají vizualizaci jako 
zvláště uspokojující typ meditace. 

Rozjímání nebo úvahy o inspirujícím obrazu nebo textu nebo jejich 
zvažování je v rámci meditace také mezi vašimi lidmi extrémně užitečné, 
a vůle modlit se je také potenciálně nápomocné povahy. Zda se skutečně 
jedná o nápomocnou aktivitu, záleží téměř zcela na záměrech a objektech 
toho, kdo se modlí. 

Můžeme se zeptat, zda nyní existují krátké dotazy? 

49.9 Tazatel: Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt a zda jsou stále dvě 
období za týden vhodná. 

Ra: Já jsem Ra. Žádáme o vaši péči v umístění podpory krku pro tuto 
entitu, které je příliš často nedbalé. Jste svědomití a vaše srovnání jsou v 
pořádku. Časové nastavení, můžeme-li použít tento výraz, je v podstatě 
správné. Avšak je vám doporučeno pozorovat únavu v kruhu a zdržet se 
práce, dokud nejsou všichni v lásce, harmonii a životní energie jako jedna 
bytost. Toto je a bude i dále nanejvýš nápomocné. 
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Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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RELACE 50 
6. KVĚTNA 1981 

50.0 Ra: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní komunikujeme. 

50.1 Tazatel: Mohl byste mi prosím nyní dát indikaci o stavu nástroje? 

Ra: Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně. 

50.2 Tazatel: V poslední relaci jste uvedl prohlášení, že zkušenosti jsou 
k entitě přitahovány přes jižní pól. Můžete to rozvést a definovat, co tím 
míníte? 

Ra: Já jsem Ra. Aby bylo dosaženo správné perspektivy pro pochopení 
smyslu výše uvedené informace, je třeba určité úvahy. Jižní neboli 
negativní pól je ten, který přitahuje. Táhne k sobě věci, které jsou 
k němu magnetizované. Takže s komplexem mysli/těla/ducha je vtok 
zkušenosti tokem z jižního pólu. Můžete to považovat za zjednodušující 
vysvětlení. 

Jedinou specifickou částí této korektnosti je, že červený paprsek nebo 
základní energetické centrum, jež je nejnižší nebo kořenové energetické 
centrum fyzického nosiče, bude mít první možnost reagovat na 
jakoukoliv zkušenost. Pouze tímto způsobem můžete nahlížet na 
fyzickou lokaci jižního pólu, jež je ztotožňovaný s kořenovým 
energetickým centrem. V každé části mysli a těla dostane kořen nebo 
základ příležitost jako první. 

Jaká je tato příležitost jiná než přežití? Je to kořenová možnost reakce a 
může být chápána jako charakteristika základní funkce, jak mysli, tak 
těla. Tento instinkt je nejsilnější a jakmile je vyvážený, je pro hledajícího 
mnohé otevřeno. Jižní pól pak přestává blokovat data zkušenosti a vyšší 
energetická centra mysli a těla dostávají příležitost využít přitaženou 
zkušenost. 

50.3 Tazatel: Proč říkáte, že zkušenost je přitahována nebo upoutávána 
k entitě? 
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Ra: Já jsem Ra. Říkáme toto díky našemu chápání, že je to podstata 
fenoménu zkušenostního katalyzátoru a jeho vstupu do vědomí 
komplexu mysli/těla/ducha. 

50.4 Tazatel: Mohl byste uvést příklad toho, jak entita nastavuje podmínky 
pro přitahování konkrétního katalyzátoru a jak je pak tento katalyzátor 
poskytnut nebo naučen? 

Ra: Já jsem Ra. Takový příklad může být předán. 

50.5 Tazatel: Uvedete jej? 

Ra: Já jsem Ra. Pozastavili jsme, abychom skenovali vědomí tohoto 
nástroje pro svolení použít jeho zkušenostní katalyzátor jako příklad. 
Můžeme pokračovat. 

Toto je jeden příklad a může být učiněna extrapolace pro ostatní entity, 
které si jsou vědomy procesu evoluce. Tato entita si před inkarnací 
zvolila prostředky, díky nimž měl katalyzátor velkou pravděpodobnost, 
že se stane. Tato entita toužila po procesu vyjádření lásky a světla, aniž by 
očekávala jakýkoliv vděk. Tento nástroj si také naprogramoval, aby 
usiloval o duchovní práci a aby se těšil ze společnosti při provádění té 
práce. 

Před inkarnací byly učiněny dohody; první s takzvanými rodiči a 
sourozenci této entity. Toto poskytlo zkušenostní katalyzátor pro situaci 
vyzařování lásky a světla bez očekávání návratu. Druhý program 
zahrnoval dohody s několika entitami. Tyto dohody poskytly a 
poskytnou ve vašem časovém/prostorovém a prostorovém/časovém 
kontinuu příležitosti pro zkušenostní katalyzátor práce a přátelství. 

Existují události, které byly částí programu pro tuto entitu pouze v tom, 
že byly možnými/pravděpodobnými vortexy, které se týkaly vaší 
společenské struktury. Tyto události zahrnují podstatu žití nebo standard 
žití, typy vztahů, do kterých bylo vstoupeno v rámci vašeho právního 
rámce, a společenské klima během inkarnace. Inkarnace byla rozuměna 
jako ta, která by se konala během sklizně. 

Tyto skutečnosti se, řekněme, týkají milionů vašich lidí, těch vědomých 
si evoluce a velmi dychtivých po získání srdce lásky a zář, která dává 
porozumění. Bez ohledu na to, jaké jsou naprogramované lekce, mají 
tyto lekce co do činění s druhými-já, ne s událostmi. Týkají se dávání, ne 
přijímání, neboť lekce lásky této podstaty jsou stejné jak pro pozitivní, 
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tak pro negativní. Ti schopni negativní sklizně budou v tuto dobu 
usilovat o sdílení své lásky k sobě. 

Existují tací, jejichž lekce jsou náhodnější kvůli jejich současné 
neschopnosti pochopit podstatu a mechanismus evoluce mysli, těla a 
ducha. O těchto můžeme říci, že proces lekcí je chráněn těmi, kteří 
nepřestávají v jejich neustálém očekávání být k službě. Neexistuje entita 
bez pomoci, ať už díky sebeuvědomění si jednoty stvoření nebo díky 
jejich strážcům, kteří ochraňují méně sofistikovanou mysl/tělo/ducha od 
jakéhokoliv trvalého oddělení od jednoty během lekcí vaší úrovně. 

50.6 Tazatel: Mohl byste uvést příklad negativní polarizace sdílející lásku 
k sobě? Zdálo by se mi, že by to vyčerpalo negativní polarizaci. Mohl 
byste tento koncept rozšířit? 

Ra: Já jsem Ra. Nemůžeme použít příklady známých bytostí, kvůli 
porušení svobodné vůle, které by to vyvolalo. 

Negativně orientovaná bytost bude ta, která cítí, že nalezla sílu, která 
dává smysl její existence přesně tak, jak to cítí pozitivní polarizace. Tato 
negativní entita bude zkoušet nabízet toto porozumění druhým-já, 
nejčastěji procesem vytváření elity, stoupenců a učením správnosti a 
potřeby zotročení druhých-já pro jejich vlastní dobro. Tato druhá já jsou 
chápána jako závislá a mající potřebu vedení a moudrosti od osobnosti. 

50.7 Tazatel: Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je 
během inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se 
stala polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a 
proč toto není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce 
dělat, ale proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou 
paměť, toho, co chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že 
jednat bude? Mohl byste to prosím rozvést? 

Ra: Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty 
v pokeru. Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to 
není riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty 
budou hrány správně, ale bez zájmu. 

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku 
otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. 
Neexistuje zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být 
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mnohé dosaženo v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá 
jen malou polaritu. 

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové 
hry, kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, 
nelibost, omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu 
distribuovány a znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace 
můžete začít… a zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. 
Můžete začít uvnitř sebe sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat 
svoje potěšení, svoje omezení atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já 
je pohled do jejich očí. 

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na 
pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví 
svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, 
kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si 
řeknou: „Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce 
cokoliv, já vás miluji“.  

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To 
nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního 
celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu. 

50.8 Tazatel: Děkuji vám. Jak schopnost držet vizuální obrazy v mysli bez 
přítomnosti externí akce umožňuje adeptovi polarizovat se ve vědomí? 

Ra: Já jsem Ra. Toto není jednoduchý dotaz, protože adept je ten, kdo 
jde dál než zelený paprsek, jenž signalizuje vstup do sklizně-schopnosti. 
Adept nebude pouze napojený na inteligentní energii jako prostředek 
připravenosti pro sklizeň, bude ale napojený na jak inteligentní energii, 
tak inteligentní nekonečno za účelem změny planetární schopnosti 
sklizně a vědomí. 

Prostředky této práce spočívají uvnitř. Klíčem je za prvé ticho a za druhé 
jedinost myšlenek. Proto vizualizace, jež může být stabilně držena ve 
vnitřním oku několik vašich minut, jak měříte čas, bude signalizovat 
vzestup jedinosti mysli adepta. Jedinost mysli pak může být pozitivním 
adeptem použita pro práci ve skupinových rituálních vizualizacích pro 
zvýšení pozitivní energie, negativním adeptem pro pozvednutí osobní 
moci. 
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50.9 Tazatel: Můžete mi říct, jak pak adept poté, co je schopen udržet obraz 

po několik minut, co pak dělá, aby ovlivnil planetární vědomí nebo 
zvýšil pozitivní polaritu? Pořád tomu docela nerozumím. 

Ra: Já jsem Ra. Když se pozitivní adept dotkne inteligentního nekonečna 
uvnitř sebe sama, jedná se o nejmocnější ze všech spojení, jelikož je to 
spojení celého mikrokosmu komplexu mysli/těla/ducha s makrokosmem. 
Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé zelené barvy 
v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem času/prostoru28. 
V zeleném paprsku jsou myšlenky bytostmi. Ve vaší iluzi tomu tak 
normálně není. 

Adepti se pak stanou živými kanály pro lásku a světlo a jsou schopni tuto 
záři vyzařovat přímo do planetární sítě energetických center. Rituál vždy 
skončí uzemněním této energie při chvále a díkůvzdání a uvolněním této 
energie do planetárního celku. 

50.10 Tazatel: Znám lidi, kteří byli nedávno vycvičeni v meditaci a kteří po 
velmi krátké době intenzivní meditace, několik dní nebo tak, jsou 
schopní dálkově působit na kov, ohýbat jej. Chápu to tak, že když to 
dělají, nosí na svých hlavách drátěný model ve tvaru pyramidy. Před 
několika lety jsem byl pozván na jedno z meditačních sezení, ale nemohl 
jsem se tam dostavit. Mohl byste tento proces a také to, zda dosahují 
něčeho cenného či ne, komentovat? 

Ra: Já jsem Ra. Ne. Prosím položte v tomto sezení poslední plný dotaz. 

50.11 Tazatel: Mohl byste mi sdělit více informací o energetických polích těla, 
jak se vztahují k pravé a levé části mozku, a zda to nějak souvisí s tvarem 
pyramidy, co se týče energetického zaostřování? Jsem trochu ztracen 
v tom, jak se postavit k tomuto typu otázek, takže pokládám tuto otázku. 

Ra: Já jsem Ra. Jsme podobně ztraceni v této linii odpovědí. Můžeme 
říci, že tvar pyramidy je pouze jedním z toho, co zaměřuje energii pro 
použití entitami, které se mohou stát povědomými o těchto vstupních 
proudech. Můžeme dále říci, že tvar vašeho fyzického mozku není 
důležitý jako tvar umožňující koncentraci vstupních proudů energie. 

28  Je možné, že Ra zamýšlel říci: „Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé zelené 
barvy v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem prostoru/času,“ ale nikdy to 
nebylo opraveno jako chyba, a tudíž je to otevřeno spekulacím. 
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Zeptejte se prosím konkrétněji, pokud můžete, na informace, které 
hledáte. 

50.12 Tazatel: Každý z nás v meditaci cítí energii v hlavě na různých místech. 
Mohl byste mi říct, o co se jedná a co to naznačuje a co naznačují různá 
místa, na kterých to cítíme? 

Ra: Já jsem Ra. V rámci studování těchto prožitků bude pro vás 
nápomocné zapomenout na pyramidy. Vstupní proudy energie jsou 
pociťovány energetickými centry, které to potřebují a jsou připravené na 
aktivaci. Tudíž ti, kteří cítí stimulaci na úrovni fialového paprsku, právě 
toto dostávají. Ti, kteří to cítí v rámci čela mezi obočími, prožívají 
indigový paprsek a tak dále. Ti, kteří prožívají brnění a vizuální obrazy, 
mají určitá zablokování v energetickém centru, jež je aktivován, a proto 
elektrické tělo tuto energii rozkládá a její účinek je rozptýlen. 

Ti, kteří tuto energii nežádají opravdu upřímně, ji přesto mohou cítit, 
pokud tyto entity nejsou dobře vycvičeny v psychické obraně. Ti, jež si 
nepřejí prožívat tyto pocity, aktivace a změny ani na podvědomé úrovni, 
nebudou nic cítit, díky svým schopnostem obrany a obrnění se proti 
změně. 

50.13 Tazatel: Právě nyní mám dva souběžné pocity. Je normální mít dva 
najednou? 

Ra: Já jsem Ra. Pro adepta je nejnormálnější následující: indigová 
stimulace aktivující tuto velkou vstupní bránu k léčení, k magické práci, 
zbožnou pozornost a vyzařování bytí; a stimulace fialového paprsku, což 
je duchovní dávání a braní od a ke Stvořiteli, od Stvořitele ke Stvořiteli. 

Toto je žádoucí konfigurace. 

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj? 

50.14 Tazatel: Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více 
v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

Ra: Já jsem Ra. Jste svědomití a vaše zarovnání jsou pečlivá. Bylo by 
dobré se postarat o to, aby byl krk nástroje pečlivě uložen na svou oporu. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru 
jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 
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Slovníček, který neustále rozšiřujeme i o materiál z dalších knih, 
naleznete na www.zakonjednoty.cz/slovnicek.  

 

Česky Anglicky Popis 

bezčasovost, 
bezčasí 

timeless, 
timelessness 

 

Bratři a Sestry 
zármutku 

the Brothers and 
Sisters of Sorrow 

 

bytostný celek totality/beingness  

centrum solar 
plexus 

solar plexus 
center centrum žlutého paprsku 

chaneling channeling Příjem telepatické komunikace. 

devachanický, 
rajský, božský 

devachanic 
Podle Ra, je to úroveň nad astrální. 
Vypadá, že koresponduje s modrým 
paprskem. 

entita entity  

entropie entropy 
postupný pokles do nepořádku nebo 
chaosu 

graduace, 
povýšení, vzestup 

graduation  

hlavní cyklus master cycle Trvá přibližně 75 000 let. 

hledající, hledač seeker 
Bytost/entita co hledá - ve smyslu hledat 
pravdu, význam nejenom života (své 
inkarnace, života obecně), ale i celého 
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Česky Anglicky Popis 

bytí. 

individualita selfness 

Objevilo se v 37.6, od Ra: "The higher 
self is a manifestation given to the late 
sixth-density mind/body/spirit complex 
as a gift from its future selfness." 

jasnoslyšnost, 
bezčasí 

clairaudience 

http://intuitivesoulsblog.com/clairaudie
nce/ - je psychická schopnost, která 
znamená, že lze za pomocí sluchu 
přijmout intuitivní informace od svého 
Vyššího já, těch "za závojem" nebo od 
svých duchovních průvodců. 

jeden nekonečný 
Stvořitel 

One Infinite 
Creator 

 

jednojitost, 
jednost 

oneness  

Jednota One Podle kontextu i jeden 

jednota, 
sjednocení 

unity  

jednoznačnost singleness  

jednoznačnost, 
jednoznačné 
zaměření 

one pointedness  

jáství selfhood  

kanál, program channel  

katalyzátor catalyst  
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Česky Anglicky Popis 

komplexní celek 
mysli/těla/ducha 

Mind/body/spirit 
complex totality 

definice od Ra (36.1): "komplexní celek 
mysli/těla/ducha funguje jako, řekněme, 
zdroj pro to, co byste snad nazvali 
Vyšším já" 

komplex sociální 
paměti 

social memory 
complex  

komplex 
těla/mysli/ducha 

body/mind/spirit
 complex 

Ra vidí lidi jako komplexy energie, která 
se vyjadřuje ve třech odlišných formách. 

komplex 
zvukových vibrací 

sound vibratory 
complex 

 

Konfederace 
planet ve službě 
nekonečnému 
Stvořiteli 

Confederation of 
planets in service 
of the Infinite 
Creator 

 

kongruentní congruent 

Souběžné a souladné, nebo jednodušeji 
shodné ve velikosti a tvaru. Tento 
termín má více "matematický" charakter 
a jemnější význam, než pouze 
znamenající "shodný". 

konstrukt construct 

Výtvor v realitě - může to být bytost 
nebo třeba prostor vytvořený 
myšlenkovou formou mimo tuto realitu 
(neexistující v této "hmotné" realitě). 

kočár chariot  

Křižáci Crusaders  

Logos Logos 
Toto slovo záměrně nepřekládáme, 
protože má filosofický přesah. Pokud na 
nějakém trváte, mohlo by se překládat 
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Česky Anglicky Popis 

možná jako "tvořivý rozum", ale 
vzhledem k širokému významu tohoto 
slova je to škoda. 

manifestace, 
zhmotnění 

manifestation Projev nějakého děje nebo stavu ve 
fyzické rovině (v prostoru/času) úrovně. 

myšlenková 
forma 

thought-form  

Nadduše Oversoul 
Jedná se o jiný termín pro Vyšší já, 
pravděpodobně převzatý se Seth 
Material (36.3) 

nemanifestované 
já 

unmanifested self 
Definice od Ra: "vlastní já, které 
nepotřebuje jiné-já, aby se manifestovalo 
nebo jednalo." 

nosič shuttle Ve smyslu transportu 
informace/energie/síly. 

odloučení, 
separace 

separation  

osvětlit / vysvětlit elucidate  

plavidlo craft 
Ve smyslu neidentifikovaných létajících 
objektů (UFO). 

postoupit, povýšit to graduate  
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